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Prezado Irmão
O XXI Capítulo geral estimulou‐nos a partir, rumo a uma nova terra, de modo a facilitar o
nascimento de nova época para o carisma marista. As Constituições e Estatutos constituem
um meio muito adequado para assumir os itinerários de conversão pessoal e institucional,
nos próximos anos.
Considerando a nova edição do texto, convidamo‐los, em sua Província e por meio de cerimônia
marcante, dentro da simplicidade marista, a darem realce ao momento histórico da entrega oficial do
texto revisado das Constituições. Para tanto, o Secretariado “Irmãos hoje” lhes envia um subsídio de
oração a ser utilizado numa celebração de caráter comunitário ou intercomunitário, ou mesmo em
algum encontro provincial que congregue um número significativo de Irmãos. A leitura orante do texto
nos ajude a revitalizar nossa vocação e nos acompanhe na peregrinação, ao longo dos anos que
precedem a celebração do Bicentenário do Instituto.
Com a nova edição de nossas Constituições e Estatutos, o Instituto começa uma etapa particularmente
interessante de leitura e aprofundamento do texto atualizado. Posteriormente, poderá levar‐nos a um
trabalho individual e comunitário de revisão e, inclusive, de proposição de novo texto, a ser estudado
e aprovado por ocasião do XXII Capítulo geral.
Convidamo‐los, num primeiro momento, a utilizar reiteradamente o texto, nos diversos eventos
especiais programados em sua Província. Em cada Unidade administrativa prevejam‐se processos de
formação para Irmãos e para Leigos. E motivemos, pois, aqueles que organizam os encontros a
utilizarem o documento de modo a torná‐lo mais próximo e mais familiar.
Os próximos retiros podem ser ocasião muito oportuna para promover uma significativa entrega do
texto e para retomar alguns artigos mais importantes, relativos à renovação de nossa consagração
religiosa. Oxalá, consigam integrar, de modo criativo, esse texto no desenvolvimento dos retiros, seja
nas orações diárias, seja nos subsídios orantes que, geralmente, são oferecidos aos participantes.
Além disso, convidamos as comunidades locais a incluírem, no projeto comunitário, um item que diga
de que modo ou forma criativa os Irmãos se dispõem ao recurso frequente e ao aprofundamento das
Constituições, ao longo do novo ano letivo. Com certeza haverá iniciativas interessantes que poderão
ser partilhadas, em ocasiões futuras.
Como Secretariado “Irmãos hoje” queremos colocar à disposição dos Irmãos e Leigos um banco de
subsídios que permita o uso e o aprofundamento das Constituições. Agradecemos, de antemão, as
diversas propostas, iniciativas, inquietudes ou sugestões que surgirem em suas Províncias e que nos
façam conhecer.
O Senhor Jesus, Maria, companheira no peregrinar, e o Padre Champagnat continuem a abençoar‐nos e
socorrer‐nos nessa conversão do coração, onde a profunda revisão das Constituições e Estatutos, com ampla
participação dos Irmãos, poderá revigorar nossa vocação e consagração.
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CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS CONSTITUIÇÕES
MARISTAS
Ambientar o lugar com alguns símbolos maristas que realcem a
presença de Jesus, Maria e Champagnat na comunidade. Os exemplares
podem ser colocados um lugar especial, significando a luz de Cristo que
ilumina.

Motivação:
Para nós, Irmãos Maristas, as Constituições são a aplicação do Evangelho à nossa vida, um guia seguro
na realização dos desígnios de Deus sobre nós. Obrigam‐nos porque nos comprometemos, livremente, a
vivê‐las pela profissão religiosa. Nós as lemos, frequentemente, em espírito de oração, e as pomos em
prática com muita liberdade interior e docilidade ao Senhor. (C 169)
O XXI Capítulo geral acredita que, para um mundo novo, necessitamos de uma conversão do coração.
Uma revisão profunda das Constituições e Estatutos, com uma ampla participação dos Irmãos, pode
ajudar‐nos a revitalizar nossa vocação. Para facilitar isso, o XXI Capítulo geral recomenda ao governo
geral de nomear uma comissão para coordenar essa revisão, e que o novo texto seja apresentado ao
XXII Capítulo geral.
(Decisões, pág. 46 – XXI Capítulo Geral)

Canto inicial:
Iniciamos a cerimônia com um canto que nos lembra sermos membros da família marista e que a vida
em comunidade é fonte de alegria.

Salmo marista para rezar (Inspirado no Sl 126): O ROCHEDO

Rolam chuvas e torrentes,
Rugem ventos e tempestades,
Mas a casa permanece sólida,
Firme, sobre o rochedo.

Confiança e fé: tua única paixão.
Edificaste assim a casa dos teus irmãos;
Em La Valla, sobre os montes,
Junto ao riacho, no vale de l’ Hermitage,
Teus discípulos se convertem
Em construtores sem fronteiras.

Deus fala do vale profundo.
Construíste tua vida
Como bom arquiteto;
É preciso talhar a rocha, edificar a casa.
Jesus e Maria garantem os alicerces.

Construíste, sobretudo,
Lares de luz para as crianças pobres,
Ensinaste o amor a Jesus e a Maria, nossa Mãe,
Anunciaste o Evangelho para glorificar o Pai..
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Leitura meditativa
Lemos a carta do Ir. Emili Turú, ao apresentar a nova edição das Constituições.
Perguntas para a reflexão pessoal e uma breve partilha comunitária:
1.
2.

Qual é o meu sentimento, ao receber a edição atualizada de nossas Constituições, face a uma
futura revisão e renovação?
O que me motiva e o que me desafia?

Cerimônia de entrega
No momento da entrega, o Ir. Provincial ou o animador comunitário dirige umas palavras aos Irmãos,
convidando‐os a um esforço de aproximação ao texto, como ponto de partida para sua revisão
profunda, tarefa em que todos são convidados a participar, ativa e criativamente.
Depois da entrega, pode‐se cantar o MAGNIFICAT ou algum canto marista que expresse gratidão pelo
momento histórico que vivemos, enquanto Instituto.

Oração final: COM MARIA, MARISTAS NOVOS PARA UMA “TERRA NOVA”.
Maria, tu és companheira de caminho
e principal inspiradora de nossa peregrinação
rumo ao Bicentenário marista.
Bem‐vinda sejas, hoje,
a nossos corações
e a nossas casas!
Tua abertura, tua fé e tua liberdade
são convites
para que também nossos corações
se abram ao Espírito,
dom do teu Filho Jesus.
Irmãos e leigos, maristas de Champagnat,
nós queremos mudar.
Olhamos para ti, modelo e companheira,
para viver a nossa vocação
de seguimento de Cristo,
com a alegria, a sensibilidade,
o amor e a energia
que manifestavas
ao educar Jesus.
Tu nos convocas e reúnes,
de todos os lugares do mundo,
para formar uma comunidade internacional
que leva teu nome
e quer ser sinal de comunhão
na Igreja e no mundo.
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Ao contemplar‐te, mulher cheia
de fé, sentimos que tuas iniciativas e
intuições nos impulsionam,
como a Marcelino,
a ser Boa‐nova para as crianças
e jovens pobres de hoje,
em “novas terras”.
Cheios de confiança dizemos,
como Champagnat:
“Se o Senhor não construir a casa…”
e proclamamos:
“Tudo fizeste entre nós”. Magnificat!
Contigo, Maria, vamos ao Pai,
unidos a Jesus e no
Espírito de amor.
Amém.

