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MENSAGEM DE VIDA

Conforme nos conta Tertuliano (Apolog. 39) , os 
primeiros cristãos tomavam tão a sério as palavras 
do Senhor, registradas por João Evangelista, - 
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: 
se vos amardes uns aos outros” (Jo 13, 35) - que 
as outras pessoas e grupos exclamavam 
admirados: "Vede como eles se amam!".

Esse não será um desafio qualquer para cada um 
e para as comunidades constituídas pelos 
discípulos de Cristo. Não há símbolo, ícone, 
discurso, teoria ou espaço que poderá nos 
identificar como seguidores do Mestre, a não ser o 
amor vivido cotidianamente. Há até quem diga que 
formamos a Igreja-Povo de Deus para nos obrigar 
a conversão ao Amor. Sozinhos, no interior de 
nossas ideias e projetos, nos convencemo-nos 
facilmente que “saber sobre o amor”, “pensar 
sobre ele”, “discutir acerca das suas 
implicações”... talvez nos contentasse. Em 
comunidades de vida e missão, as exigências do 
Amor são cotidianas e se impõem como bases da 
convivência fraterna.

O texto da Encíclica sobre o anúncio do 
Evangelho, do Papa Paulo VI, assim afirma: “A 
Boa Nova deve ser proclamada, em primeiro lugar, 
mediante o testemunho. Suponhamos um cristão 
ou punhado de cristãos que, no seio da 
comunidade humana em que vivem, manifestam a 
sua capacidade de compreensão e de 
acolhimento, a sua comunhão de vida e de destino 
com os demais, a sua solidariedade nos esforços 
de todos para tudo aquilo que é nobre e bom. 
Assim, eles irradiam de um modo absolutamente 
simples e espontâneo, a sua fé em valores que 
estão para além dos valores correntes, e a sua 
esperança em qualquer coisa que não se vê e que 
não se seria capaz sequer de imaginar. Por força 
desse testemunho sem palavras, estes cristãos 
fazem aflorar no coração daqueles que os veem 
viver, perguntas indeclináveis: Por que é que eles 

“Vede como eles se amam”

são assim? Por que é que eles vivem daquela 
maneira? O que é, ou quem é, que os inspira? Por 
que é que eles estão conosco? Pois bem: 
semelhante testemunho constitui já proclamação 
silenciosa, mas muito valiosa e eficaz da Boa Nova ” 
(Evangelii Nuntiandi, 21).

Na mensagem final do “quase manual” das 
Fraternidades Maristas, “Em torno da mesma 
mesa”, assumimos, com todos os Leigos, Leigas e 
Irmãos do Instituto Marista: “Queremos que nosso 
testemunho atraia muitas pessoas e que nosso 
sonho contagie. Desejamos que mais pessoas 
desfrutem desse amor que plenifica nossa vida” 
(Em torno da mesma mesa, p. 106, ed. set. 2009). 
É fundamental, portanto, reconhecer que a 
espiritualidade dos Maristas de Champagnat nos 
convoca a um amor vivido também em nossas 
fraternidades do Movimento Champagnat da 
Família Marista – MChFM.

Nossas reuniões periódicas, os encontros 
regionais ou provinciais entre as fraternidades, 
nossa oração, estudo e apostolado se configuram 
como espaçotempo de aprofundamento dos 
valores que se depreendem do Evangelho e da 
Espiritualidade Marista. São também ocasiões 
sempre propícias para testemunhar o amor.

A grande novidade no Evangelho é a necessidade do 
outro como caminho de salvação. “Quando foi, 
Senhor, que te demos de comer...?” (Cf. Mt 25, 31ss) 

e os demais critérios apresentados no capítulo 25 
de Mateus apontam para a necessidade do amor 
vivido fraternal, comunitária e socialmente, como 
condição de felicidade e da própria vida cristã.

Quando apresento a exigência comunitária da fé e 
da vivência do batismo, em especial para nós que 
buscamos viver a espiritualidade Marista, não 
desconheço nem minimizo as dificuldades desse 
projeto. Nossas fraternidades, da mesma forma 
como as comunidades da Igreja nascente, 
apontam para uma utopia de vida solidária, 
fraterna, de partilha, mas experimentam os limites, 
as contradições, as mazelas e imperfeições de 
todos os que se dispõem a viver a vocação cristã, 
ainda mais na Espiritualidade Marista. 

O espírito de família, que se quer traduzir na 
partilha permanente entre os fraternos, é 
frequentemente fragilizado pelas diferentes formas 
de encarar e viver os pequenos gestos e atitudes. 
Somos o que somos e essa é a matéria-prima de 
uma construção na qual Deus, pelo seu Espírito, é 
o grande Construtor. Talvez a utopia de viver 
perfeitamente em comunhão, entre nós e com 
Deus, seja a luz que nos sustenta em meio às 
dificuldades. Como caminheiros de Maria, nosso 
pecado, nossas dificuldades e diferenças são 
ofertados a Deus que os transforma em 
possibilidade, em busca cotidiana, em trampolim 
de mais vida e partilha.

No nosso livro de cabeceira, “Em Torno da Mesma 
Mesa”, encontramos mais uma pérola que se torna 
também um grande convite: “A mesa simples dos 
primeiros Irmãos nos mantém em comunhão com a 

Igreja, Povo de Deus, e com outras Igrejas cristãs 
que partilham conosco o seguimento de Cristo. 
Além disso, ela nos une a outras pessoas, não 
crentes ou de outras religiões, com as quais 
partilhamos o compromisso de construir um 
mundo mais justo” (Em torno da mesma mesa, nº 
82).  É isto: para nós, fraternos, não podem existir 
fronteiras para o amor e para a vivência dos 
valores propostos pelo Evangelho. Marcelino 
Champagnat e a nossa Boa Mãe, Maria, 
seguidores do Cristo, por excelência, nos 
convidam a agir para além das fronteiras de nosso 
grupo, das pastorais, de nossa instituição Marista 
e da própria Igreja. A fraternidade vivida apenas 
“dentro de casa” torna-se frágil e insuficiente 
quando o mundo todo precisa de paz, de justiça, 
de não-violência, de desarmamento, de 
solidariedade... Os valores experimentados dentro 
de nossas fraternidades  devem transbordar para 
todos os ambientes e tempos nos quais vivemos e 
nos relacionamos.

“Amarra teu arado a uma estrela”, propõe o 
poeta-cantor. O desafio da vida comunitária é 
grande, mas a graça de Deus e a nossa resposta 
de amor encararão esse belo projeto com energia, 
perseverança e muita ajuda fraterna.

Que o Deus-Comunidade de Amor nos inspire e dê 
forças.

Movimento Champagnat
daFamília Marista
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Conheça algumas das fraternidades do MChFM no Brasil Marista:
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