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NOTÍCIASMARISTAS

De 8 a 25 de março aconteceu em Roma a X Conferência 
Geral, uma assembleia consultiva que reuniu o Governo 
Geral e os Superiores das Unidades Administrativas com 

um duplo objetivo: consolidar a unidade dentro do Instituto e 
estudar os assuntos de interesse geral e propor-lhes 
solução (Constituições 119.1). 
Durante as três semanas de encontro na Casa 
Geral, os participantes focaram os seguintes 
temas:
•	 releitura e avaliação dos apelos do XXII 

Capítulo Geral, no contexto atual;
•	 revisão das 5 áreas propostas pelo 

Capítulo Geral (Princípios e Sugestões) 
e compartilhamento sobre alguns proje-
tos institucionais em andamento;

•	 reflexão sobre a liderança a serviço da 
Família Marista Global em tempos novos e desa-
fiadores;

•	 reflexão sobre a realidade atual do Instituto, a caminhada 
como Unidades Administrativas, Regiões, Família Global e 
com o olhar em direção ao futuro;

•	 proteção da criança: situação atual, experiência e respostas 

maristas, pistas para a ação;
•	 avaliação da animação e do acompanhamento por parte da 

Administração Geral.
A Conferência Geral tradicionalmente é um encontro realizado 

entre dois Capítulos Gerais, composto pelo Superior-
Geral, pelo Vigário-Geral, pelos Conselheiros-

Gerais, pelos Provinciais e pelos Superiores de 
Distrito (Constituições 119.1). Inicialmente 

a Conferência Geral organizada pelo atual 
Governo Geral estava prevista para setem-
bro de 2021 mas, dada a crise sanitária, 
o Conselho Geral preferiu adiar o encontro 
para março de 2022.  

O Governo Geral, eleito em 2017, optou por 
realizar outros encontros com os superiores 

das UAs, além da Assembleia prevista pelas 
Constituições e Estatutos do Instituto. Em março de 

2019 foi realizado o primeiro encontro, que teve como tema: 
Chamados a viver liderança profética e serviçal, em corre-
sponsabilidade e interdependência. No mesmo período do ano 
seguinte realizou-se o segundo, com o tema: Uma liderança 
que cuida da vida.

LÍDERES A SERVIÇO DA FAMÍLIA MARISTA GLOBAL

“OLHAR ALÉM...”
CONFERÊNCIA GERAL  2022

E S P E C I A L

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/chamados-a-viver-lideranca-profetica-e-servical-em-corresponsabilidade-e-interdependencia/
https://champagnat.org/pt/chamados-a-viver-lideranca-profetica-e-servical-em-corresponsabilidade-e-interdependencia/
https://champagnat.org/pt/encontro-de-provinciais-e-superiores-de-distritos/


1 I ABRIL I 2022

notícias maristas 723

2

OLHAR ALÉM… LÍDERES A SERVIÇO DA FAMÍLIA MARISTA GLOBAL

MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL
NA ABERTURA DA CONFERÊNCIA GERAL

Queridos irmãos Provinciais e Superiores de Distrito.

É uma alegria e uma graça poder encontrá-los presen-
cialmente. Com vários de vocês nós tivemos esse mesmo 

encontro há cerca de dois ou três anos atrás, mais ou menos 
nesta mesma época.

Obrigado pelos seus esforços para organizar a viagem, obter 
o visto, adaptar o calendário de vocês e realizar todos os pro-
cedimentos para vir à Itália.

Um bom número de vocês iniciou recentemente seu serviço 
de liderança, enquanto outros têm percorrido um caminho 
mais longo, e outros o iniciarão brevemente. Estamos aqui 
para partilhar, para aprender uns com os outros.

Esta Conferência é uma ocasião para criar mais sinergia entre 
a Administração geral e as Unidades administrativas. Estamos 
todos no mesmo barco, vivendo uma liderança de serviço, 
uma liderança profética. Se dermos uma primeira olhada 
nesses anos que se passaram, com a Pandemia do Covid-19, 
acredito que todos experimentamos altas e baixas, momentos 
fortes de dor (sobretudo com a perda de nossos irmãos – 
mais de 40 – leigos e familiares), e também experimentamos 
tempos de incertezas. Cada um de nós fez um percurso 
durante o qual aprendeu muito, e fomos sustentados pela es-
perança, ao buscarmos Deus presente no meio de tudo isso 
que vivemos.

Tentamos ser proativos e dar respostas tanto para as nossas 
comunidades, como para as atividades em nossos campos de 
missão. Foram desenvolvidas muitas ações solidárias como 
resposta à emergência humanitária (incluindo o fundo do 
Instituto para isso). Houve muitas ações criativas no campo 
educativo. Vocês realizaram o acompanhamento dos irmãos, 
presencialmente ou online, segundo as possibilidades. Agra-
deço por todos os esforços de vocês, irmãos e leigos, nesses 
tempos difíceis.

Agora, nos encontramos aqui, nesta Conferência geral, um 
pouco mais do meio caminho entre os dois Capítulos gerais – 
4 anos e meio. Em 2019 reunimos os Provinciais e Superiores 
de Distrito de então, com o tema “Chamados a viver uma li-
derança profética e de serviço” e, em 2020, nos encontramos 
com o tema “Uma liderança que cuida da vida”. Previmos 
dois outros encontros antes do Capítulo geral.

Pensamos que, nesta ocasião, o tema “Olhar além, líderes 
a serviço da Família Marista Global”, pode ser um motivo de 
inspiração e impulso a partir do contexto atual e da realidade 
difícil que vivemos ao longo desses dois últimos anos, que, no 
entanto, continua.

No dia 06 de junho passado, na minha mensagem “Com Mar-
celino, olhar além…” recordava como nosso Fundador, um 
homem prático e de ação, foi capaz de em tempos difíceis ter 
um olhar de longo alcance, um olhar a partir de um coração 
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que buscava estar sempre cheio da presença de Deus, de 
seu Espírito, com olhos que contemplavam uma realidade 
desafiante em razão de uma pós-revolução, mas sendo 
capaz de responder àqueles desafios de maneira prática e 
audaciosa. Sua energia, sua paixão e seu amor a Maria cati-
varam aqueles primeiros maristas que aderiram ao seu pro-
jeto. E essa capacidade de “olhar além” o levou a dar passos 
audaciosos, inclusive surpreendentes, como deixar a casa 
paroquial para ir viver entre os primeiros irmãos, favorecer a 
vocação dos irmãos em meio a um contexto muito clerical, 
iniciar um projeto sem contar com todos os meios econômi-
cos, abrir-se para novos métodos de ensino, etc.

Estamos em 2022, há duzentos anos de distância daquele 
momento em que Marcelino e os primeiros irmãos viveram 
crises e ressurgimentos vocacionais. Maria, sempre este-
ve presente em todos os momentos, dando a Marcelino a 
energia e o impulso para não olhar para trás, senão sempre 
além, com um olhar confiante e cheio de esperança.

E foi nesse contexto que Marcelino anteviu a construção de 
um grande espaço, que poderia acolher um bom número de 
irmãos. O que pulsava no coração de Marcelino que o levava 
a pensar grande? Penso que, fundamentalmente, era a pro-
funda convicção de que trabalhava não em projeto pessoal, 
senão de Deus e de Maria.

Hoje nos encontramos como líderes diante de novos de-
safios: um mundo cada vez mais conectado, mas que, ao 
mesmo tempo, busca uma outra maneira de se desconectar, 
de criar muros e distâncias. Basta ver como recentemente 
teve início esta nova guerra entre Rússia e Ucrânia; existem 
novas formas de pobreza, novas realidades de marginaliza-
ção. Quantos meninos vieram ao mundo e têm a experiência 
de ver adultos usando máscaras? Quantos outros perderam 
seus pais, seus avós, sem ao menos ter podido se despedir 
deles? Quantas realidades familiares, inclusive comunitárias, 
entraram em crise, fizeram surgir novas feridas e medos que 
ainda persistem? Há uma forte tendência em busca de um 
maior individualismo, na busca de autoproteção e autodefe-
sa. Quantas pessoas ficaram sem trabalho devido a negócios 
ou empresas que faliram ou reduziram seu pessoal?

Agradeço a todos vocês que têm acompanhado e continuam 
acompanhando todos esses momentos nada fáceis.

Como Instituto, existem avanços e crescimento em algumas 
partes do mundo, enquanto em outras continuamos em 
declínio e as fragilidades são mais constantes. Em algumas 
regiões foram dados passos importantes, enquanto outras 

avançam mais lentamente.

Vários autores falam que vivemos uma mudança de época. 
Talvez nos custe entender isso porque estamos envolvidos 
completamente nesse movimento.

Nesse contexto, desejamos nos encher do espírito de Marce-
lino e tentar “olhar além” como líderes que desejam fortale-
cer a família marista global, em sintonia com o apelo do XXII 
Capítulo geral.

No dia 02 de fevereiro passado, dia da vida consagrada, em 
sua extraordinária homilia, o Papa Francisco dizia:

O que veem os nossos olhos? Simeão, movido pelo Espí-
rito, vê e reconhece Cristo. E reza dizendo: «Meus olhos 
viram a Salvação» (2, 30). Eis o grande milagre da fé: abre 
os olhos, transforma o olhar, muda a perspectiva. Como 
sabemos através de muitos encontros de Jesus nos Evan-
gelhos, a fé nasce do olhar compassivo com que Deus nos 
vê, dissolvendo as durezas do nosso coração, curando as 
suas feridas, dando-nos olhos novos para nos vermos a 
nós mesmos e ao mundo: olhos novos sobre nós mesmos, 
sobre os outros, sobre todas as situações que vivemos, 
mesmo as mais dolorosas. Não se trata dum olhar ingé-
nuo, mas é sapiencial; o olhar ingénuo foge da realidade 
ou finge não ver os problemas; ao contrário, trata-se de 
olhos que sabem «ver dentro» e «ver mais além»; que não 
se detêm nas aparências, mas sabem entrar também nas 
brechas da fragilidade e dos fracassos para vislumbrar a 
presença de Deus (Homilia do Papa Francisco – 2 de feve-
reiro de 2022)

Inspirados pelo legado de nosso Fundador, animados pelas 
contínuas mensagens de esperança oferecidas pelo Papa 
Francisco, os convido para que nesta Conferência nos esfor-
cemos para que nosso “olhar além” seja:

•	 Um olhar sensível. Um olhar que descobre as 
necessidades dos próprios irmãos de comunidade e da 
Província. Um olhar capaz de perceber as situações de so-
frimento, marginalização e pobreza, porque não fica fecha-
do em si mesmo ou focado no próprio eu. Olhar sensível 
e compassivo, que busca compreender sem julgar, mas é 
capaz de acolher com misericórdia e pôr-se em ação.

•	 Um olhar profético. Convidamos, como líderes que 
são, a “olhar mais além”, com o olhar do Espírito, que pro-
cura ler os sinais dos tempos e propor respostas, inclusive 
radicais. Viver com profecia o dom da fraternidade. Ser 
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sinais proféticos caminhando juntos irmãos e leigos, valori-
zando ambas vocações. Ser voz profética nem sempre gera 
popularidade ou aplausos, porém, nos move quando bus-
camos ser voz de Deus para nossos dias. Quantas vezes 
foram lançadas ideias ou projetos que no início pareciam 
ter muito pouca ressonância ou apoio, mas que depois 
de implementadas deram frutos que favoreceram a com-
preensão, embora que nem sempre da parte de todos. Um 
olhar que nos permite também ser autocríticos com o que 
temos feito bem e naquilo que não fomos suficientemente 
corajosos para responder.

•	 Um olhar global e integrador. Estamos aqui para 
nos apoiarmos mutuamente e oferecer um espaço de re-
flexão e informação, para exercer melhor nosso serviço de 
liderança em cada uma das Unidades administrativas onde 
nos encontramos. Porém, estamos aqui, principalmente, 
para “olhar” em conjunto nossa Família Marista Global. O 
Capítulo foi insistente em que “caminhemos como família 
global”, e creio que estamos dando passos nessa direção. 
Ao mesmo tempo, queremos oferecer um bom espaço de 
reflexão e diálogo para vermos juntos o presente e o futuro 
dessa nossa querida família marista global, o Instituto, 
como uma unidade. Que sejamos capazes de ir mais além 
de nossas fronteiras, procurando oferecer apoio uns aos 
outros, sabendo que nesse movimento sempre haverá algo 
que se ganha e algo que devemos sacrificar. Sabemos que 
no Instituto há regiões frágeis, pobres e marginalizadas. 
Portanto, precisamos ter um olhar que as acolhe como 
suas e não somente dos que estão lá ou do Provincial, e 
nos que convida a partilhar mais em todos os âmbitos.

•	 Um olhar de esperança. Desejamos nestes dias 
reler os apelos, princípios e sugestões que nos foram 

oferecidos pelo XXII Capítulo geral e buscar maneiras de 
atualizá-los, como também descobrir outras novidades que 
Deus nos pede neste momento. Meu convite é para que 
nosso olhar para o futuro tenha como base a esperança. 
Como líderes, estamos sendo convidados a ser profetas de 
esperança. Esperança que nasce da fé, do compromisso e 
da coerência, sustentada por uma profunda espiritualidade. 
Penso que conseguiremos isso se contarmos com este 
motor interno que nos anima e impulsiona a avançar. Sen-
do assim, na metodologia para esses dias, ofereceremos 
vários momentos de silêncio, espaços de reflexão e de diá-
logo, de maneira que procuremos escutar a voz do Espírito 
e discernir, seja pessoalmente ou em grupo.

Estamos vivendo o contexto de um processo sinodal. Sentir-
-nos dentro desse movimento pode nos ajudar a viver uma 
Assembleia participativa que busca, antes de tudo, escutar o 
Espírito, como nos indicou o Papa Francisco por ocasião da 
abertura do Sínodo, no dia 9 de outubro passado.

Como Instituto de irmãos, temos experiências de sínodos vivi-
das em Capítulos e Assembleias. Portanto, podemos dar uma 
importante contribuição na Igreja. Ao mesmo tempo, é impor-
tante dar-nos conta de que nos falta caminho a percorrer. E 
este é um momento em que a Igreja está nos convidando a 
realizá-lo. Recordemos a experiência do XXII Capítulo geral, 
o diálogo contemplativo, o processo de discernimento que 
realizamos.

Talvez, como ideia final deste momento, pode nos ajudar ter 
presente em nós a maneira de olhar de Maria, que foi capaz 
de meditar e ponderar em seu coração e responder com um 
sim contínuo, sem, contudo, querer compreender tudo e em 
todo momento.
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Os encontros dos primeiros dias da Conferência, de terça a sexta-feira, foram 
marcados pela releitura e avaliação dos apelos do Capítulo Geral e do início 
dos trabalhos inerentes às 5 áreas apontadas pelos capitulares aonde os 

apelos do Capítulo têm implicações concretas na vida marista: nossa vocação de 
Irmãos; nossa missão; as relações irmãos-leigos, como Maristas de Champagnat; o 
governo e o uso dos bens. Essa releitura será o denominador comum que orientará 
toda a Conferência.
Em relação às atividades da primeira semana, podemos sublinhar:
• 8 de março: acolhida dos participantes, principalmente dos superiores eleitos 

após o Capítulo Geral (Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral); Mensagem do superior 
geral: OLHAR ALÉM… Líderes a serviço da Família Marista Global (Ir. Ernesto, 
Superior-Geral).

• 9 de março: análise do contexto atual e releitura e diálogo sobre os apelos do 
XII Capítulo Geral (Irmãos Ken, Josep Maria e Luis Carlos); Introdução às 5 áre-
as de interesse propostas pelo Capítulo (Ir. Sylvain);

• 10 de março: Área “em nosso estilo de governo” (Irmãos Óscar e Sylvain); 
líderes em tempos novos e desafiantes (Irmãos Luis Carlos, Ken e Ben); 
Lançamento do livro “vozes Maristas”;

• 11 de março: área “como maristas de Champagnat” (Irmãos Sylvain e João Car-
los, junto com o Secretariado de Leigos, Raúl Amaya); área “em nossa vocação 
de Irmãos” (Irmãos Óscar, João Carlos); formação, Guia de Formação e irmãos 
jovens (com o Secretariado Irmãos Hoje, Irmãos Ángel Medina e Lindley).

PRIMEIRA SEMANA DA CONFERÊNCIA GERAL

A imagem de Marcelino subindo ao topo da montanha e 
olhando para ver onde colocar a casa mãe da congre-
gação marista me acompanhou e me ajudou durante 

toda a Conferência. Antes de chegar lá e apontar para os 
irmãos “será construída lá, ao lado do Gier”, ele teve que pro-
curar em diferentes lugares e tomar uma decisão para poder 
dizer: “Quero ir além de La Valla”. Várias vezes me perguntei 
o que teria aconteciso se Marcelino tivesse parado antes da 
construção de l’Hermitage, se ele não tivesse feito nada… 
Teria, nesse caso, florescido a vida que o carisma marista deu 
ao mundo e à Igreja? Em meu coração, agradeço a ele por sua 
audácia e determinação, sua decisão de complicar-lhe a vida. 
Refleti sobre minhas decisões e ganhei coragem de ir além.
Senti, durante os dias da Conferência Geral, que temos que 
crescer mais como família global e caminhar também em 
comunhão como região marista e, ao mesmo tempo, cuidar da 
realidade local, da minha província e de cada lugar aonde es-
tamos. Sinto que o fundamental da vida se concretiza em nível 
local, no entusiasmo de cada irmão e leigo pelo que é marista, 

na medida em que ser marista ajuda as pessoas a terem uma 
vida mais plena e feliz. Cada pessoa entusiasmada será um 
farol que irradia luz, cada comunidade e casa um lar de luz.
Saio daqui com um olhar sensível sobre muitos aspectos da 
vida e missão maristas que me foram apresentados e que 
discutimos e, ao mesmo tempo, com um olhar profético para 
sermos incisivos em nossos lugares. Parto reconhecendo a 
riqueza que somos e que temos, e que devemos oferecê-la 
ao mundo: fraternidade, sensibilidade mariana, saber ser e 
fazer coisas com crianças e jovens, espiritualidade marista, 
simplicidade... É muito bom ser marista, abrir nossas portas 
para que possam vir e nos conhecer, sair pelo mundo e 
proclamá-lo.
Percebo que meu serviço como líder é desafiador, mas estou 
ansioso para caminhar com junto com os demais que perco-
rrem essa estrada e que, ouvindo as boas pessoas ao meu 
redor, farei melhor.
Vejamos juntos onde colocamos a energia e a força que temos. 
Acredito que os sonhos são melhores se construídos juntos.

“QUERO IR ALÉM DE LA VALLA”
Ir. Máximo Blanco Morán – Região Europa

https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-na-abertura-da-conferencia-geral/
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-na-abertura-da-conferencia-geral/
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N
o dia 10 de março foi lançado o livro Vozes Maristas: ensaios sobre 
liderança profética e servidora. O lançamento aconteceu durante a Con-
ferência Geral, cujo tema foi “Olhar Além... Líderes a serviço da Família 

Marista Global”. O livro fala exatamente da liderança marista, buscando refletir 
sobre o pedido do último Capítulo Geral que sublinhou que “para um novo 
começo cremos num estilo de governo que assume uma liderança profética e 
servidora, que acompanha com proximidade a vida e a missão marista”.

LANÇAMENTO DO LIVRO “VOZES 
MARISTAS: ENSAIOS SOBRE 
LIDERANÇA PROFÉTICA E SERVIDORA”

REGIÃO ÁFRICA
Cyprian Gandeebo (West Africa), Michel Maminiaina Razafimandimby (Madagascar), Norbert Mwila (Southern Africa), Venceslas 
Baindekely (Afrique Centre-Est), Vincent Abadom (Nigeria)

REGIÃO AMÉRICA SUL
Benê de Oliveira (Brasil Centro-Sul), Deivis Alexandre Fischer (Brasil Sul-Amazônia), José de Assis Elias de Brito (Brasil Centro-
Norte), Pablo González (Santa María de los Andes), Raúl Shönfeld (Cruz del Sur)

REGIÃO ARCO NORTE
Daniel O’Riordan (United States), Gaston Robert (Canada), Hipólito Pérez (América Central), Luis Enrique Rodríguez (México Occi-
dental), Luis Felipe González (México Central), Orlando Escobar (Norandina)

REGIÃO ASIA
Ador Santiago (East Asia), Allan de Castro (East Asia)*, Canísio Willrich (Asia), Mervyn Perera (South Asia), Nicholas Fernando 
(South Asia)*

REGIÃO EUROPA
Abel Muñoz (Ibérica), Aureliano Manzanal (Mediterránea), Gabriel Villa-Real (L’Hermitage)*, Máximo Blanco (Compostela), Pere Fer-
ré (L’Hermitage), Robert Thunus (West Central Europe)

REGIÃO OCEANIA
John Hazelman (Pacific)**, Peter Carroll (Australia), Peter Horide (Pacific)**

CONSELHO GERAL
Ernesto Sánchez, Luis Carlos Gutiérres, Sylvain, Ben Consigli, João Carlos do Prado, Josep Maria Sotera, Óscar Matín, Ken McDo-
nal, Jorge Gaio e Luis Daniel

* São provinciais eleitos, que ainda não assumiram o cargo 
** O Ir. John Hazelman, Superior do Distrito do Pacífico não pode participar e acompanha o encontro online. O Ir. Peter Horide o representa presencialmente.

Participantes da Conferência Geral 2022

Baixar PDF: English | Español | Português

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/MaristVoices_ServantPropheticLeadership.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VocesMaristas_LiderazgoServicial_Profetico.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/VozesMaristas_EnsaiosSobreLiderancaProfeticaServidora.pdf
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MINHA EXPERIÊNCIA DA PRIMEIRA
SEMANA DA CONFERÊNCIA GERAL
Ir. Vincent Uchenna Abadom – Região África

AConferência Geral começou na noite de segunda-feira, 7 
de março, com a Santa Missa. A Eucaristia foi fervorosa 
e animada. O mesmo pode ser dito das orações durante 

a semana, que mostraram reverência por toda a vida da comu-
nidade da Casa Geral, que nos acolheu calorosamente de bra-
ços abertos. Havia sentimentos mistos de alegria e felicidade, 
quando nos encontramos novamente como líderes do instituto. 
Eu pude me sentir pertencente e conectado com todas as Uni-
dades Administrativas do Instituto. Não há barreiras, mesmo 
diferenças geográficas e de idioma não são obstáculo para 
a conexão que eu experimento durante a semana. Os novos 
provinciais nomeados puderam se adaptar muito rapidamente 
como se já fizessem parte do grupo. Isso significa que somos 
uma verdadeira família global e isso experimentamos durante a 
semana.
 
A Conferência Geral tem sido quase uma réplica do último Ca-
pítulo Geral no Rio Negro. Vimo-nos revivendo a experiência do 
Capítulo Geral. As duas perguntas importantes que nos fizemos 
durante o Capítulo foram levantadas mais uma vez ao avaliar-
mos os apelos do Capítulo: “Quem Deus quer que sejamos e 
o que Deus quer que façamos”. Começamos a explorar estas 
questões tentando entender as tendências que estamos viven-
do atualmente, que não existiam e não foram previstas durante 
o Capítulo Geral, mas que realmente têm um grande impacto 
nas crianças e jovens e no mundo inteiro. Entre elas, se des-
tacam a pandemia do coronavírus, o racismo, o aumento do 
popularismo político e da polarização política, a desinformação 
na Internet (notícias falsas), o aumento da tecnologia, a crise 
ecológica, os conflitos no mundo em 2022, etc. É bom enten-
der o contexto no 
qual estamos tra-
balhando porque 
é aqui que estão 
as crianças e os 
jovens. Portanto, 
precisamos estar 
neste contexto.

O programa foi 
cuidadosamente 
projetado para dar 
espaço suficiente 
para a oração 
pessoal, reflexão 

e repouso. Pessoalmente, eu não vivi esta semana como uma 
conferência, mas como um período de retiro. Isto se deve prin-
cipalmente ao fato de que sempre tive tempo para estar comi-
go mesmo e ouvir tanto meu corpo quanto meu coração. Todas 
as apresentações do Superior Geral e dos conselheiros foram 
comoventes e inspiradoras.

A dinâmica utilizada foi excelente e muito útil. Temos estado 
divididos em grupos na sala de conferências, onde muitas 
vezes compartilhamos nossas experiências e pensamentos, 
o que dá a todos a oportunidade de participar ativamente. Foi 
muito confortável e agradável, conhecer a realidade de outras 
províncias e como elas estão lidando com uma questão espe-
cífica. Isso significa que estamos seriamente engajados em 
uma conversa pensativa. Além disso, compartilhamos em outro 
pequeno grupo, conhecido como fraternidade. Isto acontecerá 
durante toda a conferência. O objetivo principal da fraternidade 
é nos ajudar a construir uma verdadeira comunidade, como o 
Capítulo Geral nos chamou a ser “construtores de pontes”. Isto 
oferece a oportunidade de ter um relacionamento mais estreito 
um com o outro.

Em conclusão, durante toda a primeira semana eu me senti 
muito inspirado, renovado e entusiasmado. Foi uma oportuni-
dade para aprofundar minha compreensão dos apelos do Capí-
tulo Geral, assim como dos estilos e capacidades de liderança 
profética marista.

Sou muito grato por ter feito parte deste grupo, grato ao Su-
perior Geral e seus conselheiros, grato aos diferentes secreta-
riados e a toda a comunidade da Casa Geral que tornaram o 
ambiente acolhedor, solidário e próximo.

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/primeira-semana-da-conferencia-geral/
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SENTAMO-NOS EM VOLTA DAS MESAS PARA DIALOGAR, 
COMPARTILHAR, ENCORAJAR UNS AOS OUTROS, OUVIR E DISCERNIR

Ir. Hipólito Pérez – Região Arco Norte

Voltamos a nos encontram como irmãos. Foi um momento 
muito profundo, significativo e emocionante. Sentamo-
-nos em volta das mesas para dialogar, compartilhar, 

encorajar uns aos outros, ouvir e discernir.

A Conferência Geral nos convida a “olhar além”. Quase 200 
anos depois, da mesma forma que Marcelino Champagnat e a 
primeira comunidade de irmãos, contemplando das montanhas 
o vale banhado pelas águas do Gier, intuíram o espaço de vida 
onde construiriam l’Hermitage, o Irmão Ernesto Sánchez, SG, 
em suas palavras iniciais nos desafiou a viver este evento de-
senvolvendo um olhar sensível, profético, global, integra-
dor e de esperança. Ou seja, intuir e gerar, em sintonia com 
o sopro do Espírito e em resposta ao nosso mundo, o melhor 
futuro possível para a vida e a missão maristas neste mo-
mento de nossa história.

Esta lenda americana expressa de forma simbólica o que dese-
jamos, como líderes maristas, ao olhar além…

Trata-se de uma tribo indígena acampada desde tempos 
imemoráveis ao pé de uma grande montanha. Seu chefe, 

gravemente doente, chamando seus três filhos, diz-lhes: 
“Subam à montanha santa. Quem me trouxer o presente 
mais bonito me sucederá como chefe”. Um dos filhos 
trouxe-lhe uma rara e bela flor. O outro lhe entregou uma 
linda pedra multicolorida. O terceiro disse ao pai: “Não 
trago nada. Do alto da montanha eu podia ver prados 
maravilhosos e um lago cristalino do outro lado. Fiquei 
tão impressionado que não pude trazer nada; mas venho 
deslumbrado com este novo local para a nossa tribo”. E 
o velho chefe respondeu: “Você será o chefe porque me 
trouxe de presente a visão de um futuro melhor para nos-
sa tribo”.

O itinerário desses dias fluiu com grande autenticidade, fra-
ternidade e paixão. Abordamos os seguintes conteúdos: reto-
mar os apelos do XXII Capítulo Geral, revisar nosso estilo de 
governo e aprofundar nas áreas do laicato marista e da nossa 
vocação de irmãos.

Com um tempo de síntese, silêncio e retiro, a partir da provo-
cação de “mãos para ser irmãos“: o que tocou meu coração, 
minha vocação como irmão e de serviço à Província, o cuidado 
de mim mesmo…, concluímos essa primeira semana de ca-
minho.

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-na-abertura-da-conferencia-geral/
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-na-abertura-da-conferencia-geral/
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SEGUNDA SEMANA DA CONFERÊNCIA GERAL

Os participantes continuaram a refletir sobre as áreas 
do XXII Capítulo Geral que envolvem concretamente 
a vida e a missão maristas. Os dois primeiros dias da 

semana trataram de duas áreas: “nossa missão”, na segun-
da-feira, e “o uso dos bens”, na terça-feira. Na segunda-
-feira, a Conferência contou com a presença dos secreta-
riados de Educação e Evangelização (Irmãos Carlos Alberto 
Rojas e Mark Omede) e de Solidariedade (Irmãos Ángel 
Diego e Francis Lukong).  Reflexionou-se sobre os princípios 
e sugestões do Capítulo e foram discutidos projetos como a 
Rede Champagnat Global e o projeto “Laudato Si’”.  Tam-
bém foram dadas informações sobre outros projetos dos 
dois secretariados e a FMSI, através do seu diretor, Andrea 
Rossi, apresentou alguns dos serviços que a Fundação ofe-
rece.  Naquele mesmo dia, à tarde, o Ir. Juan Miguel Anaya 
apresentou temas canônicos que às vezes são tratados nas 
Unidades Administrativas. O trabalho de terça-feira, refle-
tindo sobre o uso dos bens, foi coordenado pelo Economato 
Geral, com os irmãos Jorge Gaio, Ecônomo Geral, e Grego-
rio Linacero, Ecônomo Geral Adjunto.

Na quarta-feira, foram iniciados os trabalhos sobre o tema 
da Família Global. O diálogo começou mencionando o pro-
gresso que foi feito como Instituto na caminhada como uma 
Família Global.  Neste dia, os Irmãos Ben e Josep Maria, 

Conselheiros-Gerais, apresentaram os números estatísticos 
do Instituto, convidando os participantes a pensar no futuro 
da vida e da missão maristas e em como gerar mais apoio 
regional. O diálogo continuou na quinta-feira, refletindo 
sobre o futuro das Unidades Administrativas. À tarde desse 
dia, foram apresentadas as entidades jurídicas, criadas no 
início do ano, a serviço da Família Global.

O último trabalho da semana foi dedicado à apresentação 
de 5 projetos nos quais a caminhada do Instituto como Fa-
mília Global é evidente: Lavalla200>, Voluntariado Interna-
cional, Distrito da Ásia (Ad Gentes), Solidariedade com o Sul 
do Sudão e o Projeto Fratelli. O irmão Valdícer Fachi, diretor 
do CMI, apresentou o tema, junto com os irmãos Luis Carlos 
Gutiérrez e Óscar Martín.  O Ir. Goyo Linacero apresentou os 
resultados da avaliação do Projeto Ad Gentes, hoje Distrito 
Marista da Ásia.  Os Provinciais e Superiores de Distrito 
ofereceram suas contribuições e sugestões para os tópicos 
apresentados.

Ficou claro que a família global compreende tudo o que é 
vivido no Instituto, mas os projetos internacionais e intercul-
turais tornam mais evidente que se está caminhando como 
um corpo global, que está sendo construído através de pro-
jetos concretos.
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Ir. Allan J. de Castro – Região da Ásia

Poderíamos começar recordando que no dia 14 de agosto 
de 1816, sábado, Marcelino Champagnat chegou em La 
Valla-en-Gier para iniciar seu ministério sacerdotal. No 

dia seguinte, ele celebrou sua primeira missa durante a Festa 
da Assunção de nossa Boa Mãe. Ele permaneceu então nesta 
pequena paróquia rural durante os oito anos seguintes.
Em La Valla, recordamos as seguintes características da vida 
de Marcelino: seu ministério que incluía visitar os doentes, 
catequizar as crianças, ajudar os pobres e ajudar as famílias a 
viver a vida cristã; seu estilo simples e direto de pregação, sua 
profunda devoção a Maria e seu zelo apostólico causaram uma 
profunda impressão em seus paroquianos. Seu encontro com 
um menino moribundo, de 17 anos, que não tinha absoluta-
mente nenhuma instrução religiosa, foi uma experiência que o 
abalou até as profundezas e o levou a não esperar para colocar 
seus planos em prática. Podemos dizer que ele percorreu as 
verdadeiras estradas para onde foi enviado; valorizava o terre-
no, respeitava as pessoas que o moldaram, sofria com a adver-
sidade que o fortalecia e, no final, foi tomado pelo Deus que era 
o centro de sua vida.
Terminando a primeira metade da Conferência Geral, como um 
líder recém-eleito de minha província, senti-me fortalecido pela 
disposição do Pe. Champagnat quando chegou a La Valla: sua 
abertura e disponibilidade para servir aos outros e olhar além, 

apesar das dificuldades.
Durante as duas primeiras semanas, senti-me entusiasmado e 
inspirado para escutar e refletir sobre os temas apresentados: 
primeiro, a releitura e o diálogo sobre os apelos do XXII Capítulo 
Geral no contexto atual; segundo, a revisão das 5 áreas im-
portantes indicadas pelo Capítulo Geral, a saber, o estilo de 
governo, os Maristas de Champagnat, a vocação dos Irmãos, a 
missão marista e a gestão e uso dos recursos da congregação; 
e terceiro, a reflexão sobre a realidade atual do Instituto cobrin-
do o caminho como Unidades Administrativas, como Regiões, 
como Família Global olhando para o futuro. Estes temas nos le-
varam a muitas ocasiões de diálogo com nossos colegas líderes 
maristas; assim, aprendendo uns com os outros.
No meio de tudo o que foi realizado até agora nesta Conferên-
cia Geral, não pude deixar de refletir sobre os três pontos 
importantes que o Ir. Ernesto destacou em sua mensagem ao 
acolher os novos provinciais durante a primeira semana. Ele 
disse: “Quando eu era um jovem provincial, o então Superior 
Geral Ir. Seán Sammon nos encorajou a liderar nossas respecti-
vas províncias tendo sempre uma visão clara, dizendo a verda-
de e trabalhando em equipe”.
Para mim, estas são as chaves enquanto viajo com meus 
irmãos na província durante estes novos e desafiadores tem-
pos. Eles são meus guias enquanto vivo minha vocação a ser-
viço da família marista global.

A PRIMEIRA METADE DA CONFERÊNCIA

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-na-abertura-da-conferencia-geral/
https://champagnat.org/pt/mensagem-do-superior-geral-na-abertura-da-conferencia-geral/
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TERCEIRA SEMANA DA CONFERÊNCIA GERAL

Ir. Peter Carroll - Região da Oceania

Como nas duas primeiras semanas, houve uma rica 
variedade nos tópicos e dinâmicas da terceira e última 
semana da Conferência Geral de 2022.

Começamos explorando a questão crucial do abuso e pro-
teção de crianças. Todas as regiões tiveram, e ainda têm, de-
safios nesta área. O abuso de crianças tem causado uma dor 
incrível na vida de muitas pessoas e enfrentamos dificuldades 
em responder compassiva e justamente a elas. O caminho 
nunca é claro e precisam ser feitas constatações cuidadosas 
e sensíveis. O tempo dedicado a este tema foi projetado para 
nos ajudar neste processo. Padre Tim Brennan, do Sagrado 
Coração, levou-nos a refletir sobre nossas respostas e nos 
deu alguns conselhos com base em seu próprio trabalho 
extensivo com as vítimas sobreviventes. O tempo em di-
scussão foi de grande ajuda.

Nossa tarefa principal durante os dois dias seguintes foi a 
de moldar nossas deliberações em algumas conclusões. Os 
Irmãos Luis Carlos e Ernesto nos pediram para discernir o 
que nós, como Instituto, estamos sendo chamados a fazer 
nos próximos três anos. Através de reflexão pessoal, di-
scussão em grupo e diálogo em plenário, formulamos nossas 
“Intuições”. Estas estão de acordo com os apelos do XXII 

Capítulo e estão focadas em levar essas chamadas mais lon-
ge, “ir além”.

Em resumo, a Conferência concluiu 
que deveríamos:
•	 Continuar tomando medidas concretas para construir a 

família marista global
•	 Promover a reconfiguração das Unidades Administrativas 

para a vitalidade, viabilidade e sustentabilidade do Instituto
•	 Desafiar-nos mais profundamente no que diz respeito à 

identidade e às vocações maristas, tanto de homens como 
de mulheres, irmãos e leigos 

•	 Trabalhar em solidariedade para compartilhar nossos recur-
sos em apoio à nossa missão

•	 Aumentar a verdadeira co-responsabilidade entre Irmãos e 
Leigos.

•	 Identificar as necessidades emergentes na missão, espe-
cialmente com os jovens à margem

•	 Articular ainda mais nossa compreensão da Espiritualidade 
Marista e aprofundar sua expressão em nossas vidas.

Nos próximos meses, estas ideias serão desenvolvidas pelo 
Conselho Geral e, no devido tempo, estarão à disposição de 
todo o Instituto.

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
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Foco Nas Regiões
A última etapa da Conferência foi focalizar nossa atenção em 
Nível Regional. Nesta última semana, um tempo foi dado para 
que os representantes de cada uma das 6 Regiões pudessem 
se reunir. Foi uma oportunidade para continuar o diálogo e o 
planejamento normais, mas também para começar a aplicar 
algumas das intuições relativas à colaboração e às iniciativas re-
gionais. Algumas regiões continuaram sua reunião nos dias após 
a Conferência.

A última semana também contou com alguns eventos especiais.

•	 Uma visita e missa celebrada pelo Padre John Larson, Su-
perior Geral dos Padres Maristas

•	 Aniversários dos Irmãos Abel (Provincial de Ibérica) e Luis 
Carlos (Vigário Geral)

•	 Apresentação de uma visão geral do Pacto Global sobre 
Educação do Papa e a assinatura formal do mesmo por 
todos os Membros da Conferência

•	 Celebração da Festa da Anunciação com a Eucaristia de 
encerramento da Conferência e almoço de celebração.

Em tom triste, na quinta-feira 24, foi realizado na Casa geral 
o funeral do Irmão Marino Primiceri. Ir. Marino, membro da 
Província da Europa Centro-Oeste, estava de visita a Roma 
quando morreu repentinamente. Nascido na Itália, foi decidido 
que ele seria enterrado com sua família em seu vilarejo natal. O 
Irmão Robert Thunus, Provincial, fez um elogio emocionante e 
viajou para o sul da Itália para assistir ao seu enterro.

Encontro com o Papa Francisco
Na manhã do dia 24, os participantes da Conferência foram ao 
Vaticano para uma audiência privada com o Papa Francisco. 
Foi uma ocasião extraordinária e memorável para todos nós. O 
papa foi acolhedor e esteve conosco de maneira muito concre-
ta. Ele falou conosco todos juntos, depois cumprimentou cada 
Irmão pessoalmente e deu um rosário a cada um. Seu discurso 
retomou o tema da Conferência, “Olhar além”, e ofereceu um 
caloroso encorajamento às nossas vidas e missão. Pediu-nos 
que nos assegurássemos de ajudar os próprios jovens a olhar 

além – o materialismo, o interesse próprio, o isolamento e os 
limites da idade. Ele também nos pediu para “rezar por ele – 
pois seu trabalho pode ser difícil”.
Nossa Conferência Geral terminou. Todos somos muito agra-
decidos pela experiência e rezamos para que nos ajude a 
continuar a servir nossa Família Marista com energia e visão 
compartilhada. Somos muito gratos ao Irmão Patrick McNama-
ra, ao pessoal e à comunidade da Casa Geral pelo calor de sua 
hospitalidade e aos Irmãos Ernesto, Luis Carlos e ao Conselho 
Geral e à Administração por sua criatividade, trabalho duro e 
planejamento cuidadoso, que produziu uma Conferência Geral 
envolvente e benéfica.

https://www.youtube.com/watch?v=uc6hI3Lm1z4
https://champagnat.org/pt/olhar-alem-para-ensinar-a-olhar-alem/
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ENCOENTRO COM O PAPA FRANCISCO:
OLHAR ALÉM PARA ENSINAR A OLHAR ALÉM

Ir. Óscar Martín, Consejero geral

Não poderia haver melhor conclusão para uma Conferên-
cia Geral cujo lema era “olhar além” do que o encontro 
com o Papa Francisco, sempre profético e sempre nos 

convidando a ser uma Igreja de visão, uma Igreja sinodal que 
avança.

O Irmão Superior-Geral, os membros do Conselho Geral e 
todos os Provinciais e Superiores de Distrito tiveram a graça 
de ser recebidos em audiência privada pelo Papa em 24 de 
março de 2022. Como feliz coincidência, era o dia da festa 
do santo profeta Óscar Romero. E era a véspera da festa da 
Anunciação, o dia de encerramento de nossa Conferência Ge-
ral. Por todas essas razões, o chamado para ser educadores 
comprometidos e corajosos, e o rosto mariano da Igreja, foi 
mais eloquente e desafiador do que nunca.

Às 11 horas da manhã, com expectativa e carinho, aguarda-
mos na sala de audiência do Palácio Apostólico. E o Papa, 
pontual e paternal, esteve presente no meio de nossa Con-
ferência Geral, para multiplicar nossa comunhão com a Igreja 
e nosso compromisso com o carisma de São Marcelino, que 
é um presente para toda a Igreja.

Em nome de todos, o irmão Ernesto dirigiu uma saudação ao 
Papa, oferecendo-lhe nossa obediência filial e pedindo sua 
bênção para todos os maristas: irmãos, leigos, estudantes, 
famílias… E, com proximidade e com profundidade, o Papa 
nos dirigiu então uma palavra de esperança. Ele nos falou do 
“horizonte de Deus”, nos convidou a “superar fronteiras, não 
tanto geográficas, mas de mentalidade”, e nos convidou a 
sermos “guardiães da Criação” através da educação.

Após a audiência, duas fotos históricas e significativas: a 
primeira, todos os Superiores Maristas com o Papa; e depois 
todos os membros da Conferência Geral em frente à estátua 
de São Marcelino que se encontra fora da Basílica de São 
Pedro, bem em frente à residência papal.

Com a emoção e o significado de ambas as imagens, apre-
sentam-se vários desafios que emanam desta conferência e 
deste encontro com Sua Santidade: construir a família ma-
rista global com nova coragem; renovar nosso compromisso 
com a educação para “olhar além e ensinar a olhar além”; 
tornar-nos um Instituto comprometido com “o grito da terra e 
o grito dos pobres”; e comprometer-nos com a fraternidade, 
a solidariedade e o serviço às crianças e jovens necessitados, 
juntos todos os Maristas de Champagnat.

Nas palavras do Papa, este convite combina fidelidade e 
abertura: “Não há contradição entre a fidelidade às próprias 
raízes e a abertura universal. Pelo contrário, segundo o mo-
delo de Cristo Senhor, é precisamente permanecendo fiéis 
até o fim da aliança de amor com o povo a nós confiado que 
nosso serviço se torna fecundo para todos, pelo poder da 
graça de Deus”.

É hora de “olhar além”, como Champagnat, e recriar nossa 
vida e missão maristas. E, para isso, precisamos de irmãos 
e leigos a serviço da Família Marista global que, com a co-
ragem do Papa Francisco e com a fé de Maria, ousam viver 
uma liderança verdadeiramente profética e serviçal. Nas pa-
lavras do Papa. “Que vocação, que missão, irmãos, cooperar 
com Cristo e com o Espírito para acompanhar os jovens nesta 
aventura”!

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UdienzaSantoPadre_Maristas-H-Ernesto_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UdienzaSantoPadre_Maristas-H-Ernesto_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UdienzaSantoPadre_Maristas_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2022/03/UdienzaSantoPadre_Maristas_ES.pdf
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AGRADECIMENTO AO SANTO PADRE
Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-Geral

Querido Santo Padre, Papa Francisco:

Começo agradecendo-lhe, do fundo do coração, a oportuni-
dade de nos encontrar hoje com o senhor nesta Audiência. 
Muito obrigado pela sua gentil acolhida. O Conselho Geral está 
presente aqui junto com todos os Provinciais e Superiores de 
Distrito de nosso Instituto Marista. Durante a Conferência Geral 
que estamos realizando, nos demos tempo para dialogar e 
discernir sobre nosso presente e futuro, procurando ouvir a voz 
do Espírito para responder à realidade de nossos dias.

São Marcelino Champagnat, cuja estátua o senhor pode ver 
com frequência do lado de fora da Basílica de São Pedro, em 
frente à casa de Santa Marta, nos fundou como Congregação 
de Religiosos Irmãos, a serviço da educação e da evangeli-
zação de crianças e jovens, com atenção especial aos mais 
necessitados.

Champagnat nos deu o nome de Maria, “Maristas”, para 
nos inspirar nela, tanto em nossa vida espiritual, como em 
nossa vida fraterna e em nossa missão. Hoje queremos lhe 
oferecer de presente uma imagem da “Boa Mãe”, como a 
chamava São Marcelino, réplica da estátua que tinha sobre 
sua mesa e que frequentemente contemplava com amor. É 
uma imagem que mostra a ternura de Maria, abraçando cari-
nhosamente a Jesus, mostrando a confiança total do menino 
nos braços de sua mãe. É um convite contínuo a ser, como 
Maristas, rosto mariano na Igreja e no mundo.

Santo Padre, queremos lhe agradecer o seu testemunho 
de proximidade com a Igreja e com o mundo, bem como 
a sua voz profética encorajando-nos a ser a presença de 
Deus, próxima e misericordiosa, no meio de um mundo 
em contínua turbulência. A nossa missão educativa, junto 
dos jovens e dos mais necessitados, assume um valor 
fundamental nesses tempos. Realizamo-lo em comunhão 
com o senhor e com toda a Igreja, e muito em sintonia 
com os princípios do Pacto Educativo Global (entregar-lhe-
-ei um pergaminho com a assinatura de todos nós, como 
sinal do nosso compromisso) e com o processo sinodal 
que o senhor propôs. Estamos conscientes também da 
nossa fragilidade e vulnerabilidade, e da necessidade de 
caminharmos juntos, na Igreja, com outras Congregações 
religiosas e Instituições educativas. Procuramos avançar no 
acompanhamento e na formação de tantos leigos e leigas 
comprometidos com o carisma Marista.

 Hoje nos apresentamos diante do senhor, com simplicidade, 
para pedir sua bênção para todos os Irmãos. E também sua 
bênção para os leigos comprometidos com a vida e a missão 
do Instituto, para todos os jovens de nossas obras educativas 
e sociais em 78 países, e suas famílias.

Obrigado, Santo Padre, pelo seu testemunho pessoal, do 
qual fui testemunha direta quando participei do Sínodo da 
Juventude e do Encontro para a proteção dos menores. Sua 
liderança obsequiosa e profética sempre me impressionou, 
assim como o foi a de Jesus. Rezamos em comunhão com o 
senhor. Muito obrigado!
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Queridos Irmãos, bom dia e bem-vindos!

Agradeço ao Superior Geral suas palavras e saúdo todos os 
que participam da Conferência Geral de seu Instituto, um 
acontecimento muito importante que os reúne cada oito anos, 
entre dois Capítulos Gerais.

É, portanto, um momento de séria reflexão, para ler os 
sinais dos tempos, e para ver como vai o caminho, se estão 
seguindo as indicações que deu o Capítulo anterior. Porém, 
sem olhar para trás, sempre olhando para frente! Como quem 
está no timão de um barco: para ver se a rota é correta, 
não olha a estrela que deixou para trás, senão que olhando 
para adiante, vigiando dois ou três pontos de referência para 
orientar-se. Imagino que vocês também têm refletido sobre 
o caminho baseando-se em alguns elementos fundamentais. 
E o primeiro é a Palavra de Deus. Estamos na Quaresma, e 
a Mãe Igreja nos chama a voltar a pôr as coisas na ordem 
correta: Deus e sua Palavra em primeiro lugar. É fácil dizer, 
porém não é fácil de fazer! Especialmente quando a Palavra 
nos pede que “olhemos mais longe”, que “olhemos mais 
além”, como reza o título de vossa Conferência. Mais além de 
quê? Da mentalidade mundana, mais além dos interesses de 

um curto suspiro, mais além de uma perspectiva parcial, para 
poder abrir-se ao horizonte de uma fraternidade universal. 
Porém, sempre mais além.

Parece-me que esta é precisamente a perspectiva que vocês 
escolheram para seu trabalho destes dias, para poder servir 
da melhor maneira possível a uma família - a dos Irmãos Ma-
ristas - que é multicultural e multiétnica e que, portanto, lhes 
pede que superem as fronteiras, não tanto geográficas, senão 
mentais. Isto não significa afastar-se das próprias raízes, 
claro que não! Não há contradição entre a fidelidade às raízes 
e a abertura universal, é continuidade, é crescimento normal. 
Pelo contrário, segundo o modelo do Cristo Senhor, é precisa-
mente permanecendo totalmente fieis à aliança de amor com 
o povo que nos foi confiado que nosso serviço é fecundo para 
todos, pelo poder da graça de Deus. Esta é a fecundidade que 
nos faz olhar para adiante com fortaleza.

Para os Irmãos Maristas, isto significa permanecer fieis ao 
serviço da educação e evangelização dos jovens, segundo o 
carisma de São Marcelino Champagnat. Soube “olhar mais 
além”, e soube ensinar aos jovens a “olhar mais além», a 
abrir-se a Deus, aos horizontes do amor segundo o Evange-

AUDIÊNCIA DO SANTO PADRE, PAPA FRANCISCO,
AOS PARTICIPANTES DO CONFERÊNCIA
GERAL DOS IRMÃOS MARISTAS
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lho. Guiou-se pelo exemplo da Virgem Maria, a “Boa Mãe”, 
como ele dizia: Maria era uma mulher simples de um povo 
periférico, porém, seu coração olhava além, tinha o horizon-
te do Reino de Deus, era uma pessoa aberta. E isto brilha 
no Magnificat, onde o plano de salvação de Deus resume-se 
por meio da voz de sua humilde serva. O que poderia ser 
mais belo, mais efetivo que o Magnificat para educar a uma 
menina ou um menino para que se abra a Deus e a seu 
plano de amor? O Magnificat contém uma visão da vida 
e da história; é uma escola de fé e de oração, que livra a 
gente de encerrar-se em si mesmo e de todo espiritualis-
mo, e mostra a alegria de crer, esperar e amar segundo o 
Evangelho de Cristo.

Tudo isso, queridos Irmãos, lhes pertence, pertence a suas 
raízes e a seu patrimônio, e requer sempre uma adaptação 
à realidade mutante, com as características das novas 
gerações. Por exemplo, os jovens estão mostrando sensibi-
lidade e interesse pela ecologia. Aqui há um grande campo 
de educação; porque infelizmente a mentalidade mundana 
- permitam-me o jogo de palavras - também contamina a 
ecologia, a reduz, a concebe em modo ideológico e super-
ficial. Em troca, o horizonte de Deus é o de uma ecologia 
integral, que sempre mantém unidas as dimensões meio 
ambiental e social, o grito da Terra e o grito dos pobres. 
As crianças e os jovens estão dispostas a salvaguardar a 
criação, porém necessitam aprender que isto não se reduz a 
slogans, não é só denúncia, mas é um estilo de vida, requer 
paciência, fortaleza, temperança, justiça. Em resumo, a 
gente não nasce custódio do criado, senão que se chega a 
ser por um caminho educativo.

Isso também lhes pertence. E o exemplo que dei sobre a 

ecologia se pode aplicar a outros campos, como o compro-
misso social e político, como o campo da comunicação, ou 
primeiramente o do estudo e do trabalho, vistos numa pers-
pectiva de promoção integral da pessoa. Porém sobretudo, 
como religiosos, pertencem-lhes a educação espiritual, que 
é a base do crescimento integral. Isto lhes pertence como 
religiosos: a educação espiritual. Jesus Cristo é o Mestre 
da vida e da verdade, o caminho a seguir para chegar a 
ser homens e mulheres em plenitude, e o Espírito Santo é 
o Mestre interior que forma a Cristo em nós. Que vocação, 
que missão, Irmãos, cooperar com Cristo e com o Espírito 
para acompanhar aos jovens nesta aventura! É realmente 
demasiado grande para nós, pobres pecadores. Porém, nos 
recorda nossa Mãe encanta lhe fazer grandes coisas com 
os pequenos e os pobres, sempre e quando se abrem hu-
mildemente a Ele e aceitam sua Palavra, pondo à disposição 
todo seu ser. 

Isso é o que desejo para vocês e para todos seus Irmãos 
espalhados pelo mundo. Olhar mais além para educar a olhar 
mais além, com Maria, seguindo as pegadas de Jesus, Nosso 
Senhor. E esta é precisamente a denúncia mais forte contra 
a concepção ilustrada da educação, quer dizer, copiar ideias, 
ideias, ideias.... Não. Educar a olhar mais além, para ensinar 
a olhar mais além. Isto destrói toda concepção estática e ilus-
trada, ideológica da educação. A educação é um desafio para 
toda pessoa: para os pensamentos, sentimentos e trabalho 
das pessoas. Mas, para isto precisa olhar além.

Que o Espírito Santo os ilumine e os console sempre em seu 
caminho e em seu serviço. E que os acompanhe também 
minha bênção. E vocês, por favor, não se esqueçam de rezar 
por mim, porque este trabalho não é fácil!
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TUDO ESTÁ CONECTADO… SOMOS FAMÍLIA GLOBAL
Ir. Pablo González Franco – Região América Sul

A segunda semana de nossa Conferência Geral foi marca-
da por um dos fortes apelos do Capítulo Geral: caminhar 
como uma família global.

O mundo atual testa a generosidade e a criatividade de nossas 
respostas. Sentimos que estamos no mesmo barco, que de-
vemos olhar um para o outro, escutar um ao outro e remar na 
mesma direção.

Estejamos ou não conscientes disso, tudo está conectado; 
quer aceitemos ou não, estamos todos conectados. Nosso é 
o “inter” (interprovincial, internacional, intergeracional, inter-
congregacional…). Se tudo estiver conectado, uma metáfora 
poderosa de nossa conexão será a rede que tecemos entre 
todos nós. Mas para isso é necessário manter uma visão viva e 
entusiasmada e um espírito de trabalho em equipe (colaborati-
vo e cooperativo).

A revisão das estatísticas sobre o número de irmãos e leigos 
nos dá sentimentos mistos. Os números são difíceis, mas 
nos incitam a não cair em leituras planas, superficiais e de-
sencorajadoras da realidade em que vivemos, mas olhar para 
além e olhar o mundo “como Deus o olha“: manter a ilusão da 
vocação, introduzir sempre a qualidade (qualidade de nossa re-

sposta ao Senhor e ao mundo), favorecer o desenvolvimento (e 
não apenas o crescimento) e renovar nosso ardor em despertar 
e cuidar das vocações.

Queremos ouvir, compreender, propor e seguir em frente, pois 
o próprio nosso não é o repouso, mas a viagem (“a viagem é 
sempre melhor do que a pousada”). As três últimas chamadas 
do Capítulo Geral utilizam os verbos construir, caminhar e re-
sponder.

A memória de nossas causas nos convida não apenas a 
olhar para a santidade daqueles que nos precederam (Fran-
cisco, Basílio, Lycarion…), mas a caminhar na direção delas, 
transformando-nos em pessoas abertas à ação de Deus e re-
spondendo (com a oferta de nossa vida) de acordo com nosso 
tempo e contexto.

Queremos nos repensar, pensar de maneira diferente: ver para 
onde vamos e em que focar, como vamos promover a vida… 
Neste sentido, os irmãos que nos precederam não são tanto 
modelos a serem copiados, mas uma fonte de inspiração, 
sempre atualizada, para nossa caminhada de hoje como uma 
família global.

https://champagnat.org/pt/conferencia-geral-2022/


1 I ABRIL I 2022

notícias maristas 723

19

Durante a X Conferência Geral 
do Instituto dos Irmãos Ma-
ristas, o Ir. Ernesto Sanchez 

Barba, Superior Geral, seu Con-
selho e os Provinciais e Distritais 
reunidos em Roma, Itália, de 8 a 
27 de março de 2022, resolve-
ram apoiar e participar do Pacto 
Educativo Global com a seguinte 
declaração:

Como Maristas de Champa-
gnat, estamos comprometidos 
com o Pacto Educativo Global 

promovido e lançado pelo Papa 
Francisco para facilitar um 

compromisso renovado com a 
educação de crianças e jovens, 
não apenas no ambiente formal 
da sala de aula, mas também 
na família e na comunidade.

Por isso, os Maristas de Cham-
pagnat continuarão a colocar a 
pessoa humana no centro de todos 
os nossos esforços, a promover a 
educação integral e a participação 
de crianças e jovens, quer sejam 
homens ou mulheres, a ouvir suas 
vozes e a reconhecer a família 
como principal e essencial “com-
ponente educativo” em todos os 
sistemas de educação.

Continuaremos a educar na cultura 
do encontro para evitar a cultura da 
indiferença, a promover processos 
para alcançar uma ecologia integral 
em todos os nossos ministérios e 
a proteger e a nutrir nossa “casa 
comum”.

Nosso compromisso com o Pacto Global também se traduz por 
meio de nossa participação nos eventos locais e internacionais 
que apoiam os princípios subjacentes ao Pacto. Continuaremos 
em parceria com a Organização Internacional para a Educação 

Católica (OIEC), a Comissão de Educação da União dos Supe-
riores Gerais (UISG/USG) e outras entidades afins para nos en-
gajar em estudos para encontrar outras maneiras de entender 
a economia, a política, o desenvolvimento e a ecologia.

Assinado em nome do Instituto dos Irmãos Maristas.

PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA GERAL ASSINAM
UM COMPROMISSO COM O PACTO EDUCATIVO
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

O Conselho Geral e os Provinciais e Superiores de Distrito do 
Instituto Marista, representando todas as Províncias e Distritos 
Maristas, reunidos na X Conferência Geral (8 a 25 de março de 
2022), vivem com profunda preocupação e tristeza a guerra na 
Ucrânia.
Queremos expressar nossa solidariedade a todas as vítimas de-
ste conflito, especialmente às famílias, crianças e idosos, que 
sofrem as terríveis consequências da violência armada.
Juntamo-nos ao apelo do Papa Francisco pelo fim desta guerra 
desumana e sacrílega.
Convidamos os maristas de Champagnat a acompanhar, a 
partir de suas possibilidades, os refugiados, explicitando nosso 
apelo para caminhar nas caravanas da vida. Comprometemo-
nos para que a vida e o bem-estar das pessoas estejam acima 
de qualquer outro tipo de interesse ou ideologia que gere di-

visão e violência.
Como educadores e evangelizadores, reafirmamos nosso com-
promisso com a paz.
Em meio às nossas responsabilidades, promovemos a cultu-
ra do encontro e da reconciliação, que promove a resolução 
de conflitos baseada no respeito entre as nações e entre os 
povos.  É por isso que condenamos também todas as outras 
guerras silenciadas que existem em nosso mundo.
Levantamos nossas orações pela paz e pelo fim desta guerra. 
Neste dia, 25 de março, Solenidade da Encarnação do Filho de 
Deus e da Anunciação, imploramos a Maria sua intercessão 
para mover consciências e corações e alcançar o fim de todas 
as hostilidades.

Irmão Ernesto Sánchez, SG e Conselho Geral
Provinciais e Superiores de Distrito

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DA CONFERÊNCIA
GERAL ÀS VÍTIMAS DO CONFLITO NA UCRÂNIA
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