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G. Gabriel Villa-Real 

 

LA MISSIÓ MARISTA 

Veure el món a través dels ulls dels nens pobres 

 

Com en una nova Pentecosta, l’Esperit ha fet cremar el seu foc als nostres cors i ens ha impulsat a somiar 

nous horitzons per fer créixer la vitalitat del carisma marista. Ens ha fet vibrar al ritme dels tambors i ens ha 

posat en camí cap als nous Montagne del nostre temps. En un context de canvi d’època i de paradigmes, 

hem sentit amb força la necessitat de canviar de perspectiva, de mirar a través dels ulls dels nens pobres i 

d’aprendre a fer-ho amb la mirada de tendresa i de misericòrdia de Déu. I ha suscitat també entre nosaltres 

un profund esperit de comunió que veiem reflectit en dos proverbis africans: «Si vols anar ràpid, camina sol; 

però si vols arribar lluny, camina acompanyat» i «Jo sóc perquè nosaltres som» (Ubuntu). 

 

“Veus del foc”, Missatge de la II Assemblea Internacional de Missió Marista, Nairobi - 2014 

 

 
 

Veure el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7JhwhsEfiT4 

Els anys que viurem fins el 2017 seran fonamentals per al discerniment de la missió marista 

en un “món nou”. Les crides del XXI Capítol general ens impulsen a cercar una visió 

conceptual i una visió estratègica de la missió marista. La visió conceptual traduirà allò que 

Déu vol de nosaltres, maristes de Champagnat, davant la celebració del bicentenari de la 

fundació de l’Institut marista i de les crides del XXI Capítol general. La visió estratègica ens 

ajudarà a donar passes per a la construcció d’aquesta nova realitat que Déu ens proposa. 

Respondre a les crides de la missió marista en el món nou exigeix fidelitat al somni de 

Champagnat i estar atents a les crides i necessitats dels infants i joves d’avui. El Capítol ens 

demana “una presència fortament significativa entre els infants i joves pobres”. Ja hem 

avançat força en aquesta direcció, però hem de posar encara més els nostres cors amb els 

infants i joves de les perifèries del nostre món. Hem d’assumir el repte de comprometre totes 

les nostres estructures i realitats de missió, independentment de les persones que hi són 

ateses, en la transformació de la realitat, de la justícia social i de la construcció del projecte 

del Regne de Déu. 

Per fer aquesta passa és necessari, com diu el Capítol, “veure el món amb els ulls dels nens 

i dels joves pobres”. I això significa veure el món des de baix, des del nivell dels exclosos i 

oblidats d’aquest món, com el van veure Maria i Marcel·lí. Veure el món des de baix exigeix 

desplaçaments. La presència sincera, vertadera i solidària al costat dels infants i joves 

pobres afavoreix la conversió personal i institucional del cor. L’evangelització i el compromís 

https://www.youtube.com/watch?v=7JhwhsEfiT4
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amb la vida en plenitud, conforme a l’Evangeli, han d’estar en tots els nostres projectes de 

missió així com en els nostres cors i les nostres ments. 

 
 
LA MISSIÓ MARISTA EN UN MÓN NOU  

 
El G. Seán, en la seva circular sobre la vida apostòlica, deia que tant de bo se’ns pogués 

reconèixer en el futur com a experts en l’evangelització dels infants i joves. A través de la 

Pastoral Juvenil Marista, però també en tots els nostres centres, siguin del tipus que siguin: 

ser experts en evangelització. I jo afegiria també: ser experts en la defensa dels drets dels 

infants i joves. Tant de bo que d’aquí a vuit anys, quan mirem enrere, puguem dir que 

l’Institut ha fet passes significatives en aquesta direcció. 

 
Paraules del G. Emili Turú SG en la clausura del 21è Capítol general. Roma, 10 d’octubre de 

2009 

 

Veure el món a través dels ulls dels infants pobres  

«El jove Montagne» 
 

Una presència fortament significativa entre els infants i joves pobres. 

 
Convidats a veure el món a través dels ulls dels infants pobres. 

Sortim de pressa amb Maria de la Visitació i Marcel·lí Champagnat a l’encontre del jove 

Montagne. Portem Jesucrist als infants i joves, especialment als infants més pobres, “a totes 

les diòcesis del món”. En els seus rostres descobrim el rostre de Déu. 

XXI Capítol General 

 
La vida i el rostre dels joves (de cada jove) són per a nosaltres lloc de revelació i de trobada 

amb el Déu de la vida. Descobrim i experimentem Déu en les realitats quotidianes de la 

nostra vida. Aquesta lectura creient de la realitat ens ajuda a interpretar la seva acció 

alliberadora en el món. Inspirats per Maria, percebem la vida i el rostre de cada jove com el 

lloc on escoltem, servim i estimem Déu. 

Evangelitzadors entre els joves, 79 
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Evangelització  «Els deixebles d’Emmaús» 
 

A tots els que treballen als nostres centres educatius i obres socials, els convidem a animar 

els seus alumnes a transformar els seus cors, les seves vides i activitats, perquè creixin com 

a persones compromeses en la construcció d’una societat justa i solidària, en el respecte 

per la vida, conscients de l’ecologia amb vista a aconseguir un món millor i sostenible. Anar 

vers una nova terra té implicacions: compartir la responsabilitat en la missió, donar prioritat 

a l’evangelització, viure l’opció pels pobres i transmetre el carisma a una nova generació 

d’educadors. 

XXI Capítol General 

 
PRESÈNCIA MARISTA A L’EVANGELITZACIÓ 

  
Com a germans i seglars maristes en comunió, afirmem que l’evangelització és el centre i la 

prioritat de les nostres accions apostòliques, proclamant Jesucrist i el seu missatge. Per tant, 

ens sentim cridats per Déu a tenir audàcia per: 

 

 Evangelitzar mitjançant la integració de la fe i la vida, i la promoció del diàleg entre 

diferents cultures i religions. 

 Comprendre les cultures juvenils i aprendre’n, i utilitzar processos i continguts 

actuals, particularment experiències de vida, que alliberin i enforteixin.  

 Comprometre’ns amb la nostra formació en una educació transformadora dels joves 

i les famílies, de manera que visquin i proclamin l’evangeli com a agents de canvi.  

 Promoure els valors humans i cristians per a la transformació social i renovar les 

nostres obres per fer-les més fecundes evangèlicament.  

 Involucrar-nos en tota oportunitat amb els pobres i exclosos.  

 Ser ferment i promoure una església acollidora, participativa, evangèlica, profètica i 

fraternal, on estiguem disposats a desenvolupar i compartir la dimensió mariana.   

 Crear comunitats maristes de vida que visiblement i significativament evangelitzin 

pel seu esperit de família i compromís amb la missió. 

 

Assemblea Internacional de Missió, Mendes 2007 

 
L’evangelització, essència de la missió marista 

Com a maristes, Jesús i el seu Evangeli ens apassionen. Ell és la raó del nostre ser i del 

nostre fer. Marcel·lí Champagnat va definir l’essència de la missió marista: «donar a conèixer 

Jesucrist i fer-lo estimar». Ell ens va somiar mestres i catequistes que estructuressin tota la 

vida comunitària i personal des de la missió d’evangelitzar mitjançant l’educació d’infants i 

joves, especialment els més desatesos. Amb la nostra acció pastoral fem realitat l’anhel de 

Marcel·lí Champagnat: «No puc veure un jove sense tenir ganes de dir-li com Jesucrist se 

l’estima». 

Evangelitzadors entre els joves, 86 

 

Defensa dels drets dels infants 
 

Pensem en Maria i Josep fugint ràpidament a Egipte per protegir l’infant Jesús. Aquesta 

imatge ens inspira a convertir-nos en experts i defensors dels drets dels infants i joves de 

manera valenta i profètica als fòrums públics. Ens sentim impulsats a desafiar les polítiques 

socials, econòmiques, culturals i religioses que oprimeixen els infants i joves. Ara és el 

moment per a tots nosaltres d’unir-nos als esforços de la Fundació Marista per a la 

Solidaritat Internacional (FMSI). 

XXI Capítol General 
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Defensa i  promoció dels drets dels infants i dels joves: donar veu als “sense veu” 

 
Creiem que Déu ens està cridant a ser una veu forta, decidida i profètica per a la defensa i 

promoció dels drets dels infants i joves. Això demana que: 

 

 Garantim que els principis de la Doctrina Social de l’Església guiïn les nostres accions 

(estructures, polítiques i comportaments).  

 Promoguem els Drets Humans mitjançant una educació marista crítica, integral, solidària, 

inspirada en l’evangeli, en totes les nostres obres i projectes socials.  

 Denunciem, amb valentia, les estructures socials, econòmiques, polítiques, culturals i 

religioses que oprimeixen els infants i joves.  

 Siguem testimonis de la defensa dels drets amb la nostra vida personal, comunitària i 

institucional.  

 Obrim els nostres cors a la crida dels infants i joves del nostre món i promoguem una 

major presència marista a les regions més pobres, acompanyant els més desfavorits.  

 Afavorim oportunitats als nostres destinataris per compartir i participar en la presa de 

decisions i alhora convidem els infants i joves perquè siguin líders en aquesta àrea.  

 Creem o enfortim les xarxes maristes de col·laboració i comunicació, respectuoses amb 

la diversitat cultural, amb la societat civil, el poder legislatiu, el govern i les institucions 

eclesials en els àmbits local, nacional i internacional. 

 

Assemblea Internacional de Missió, Mendes 2007 

 

AJUDAR L’AURORA À NÉIXER  

 
El germà Emili Turú SG va iniciar les seves paraules de clausura de la II AIMM recordant 

aquella feliç intuïció del G. Basilio en temps del post concili quan va proposar a l’Institut 

la tasca de “desvetllar l’aurora i ajudar-la a néixer”. L’AIMM és “un pas més en l’arribada 

de l’aurora d’un nou començament per a l’Institut”.  

I amb la mirada posada en l’horitzó ha ofert als participants a l’Assemblea que avui 

deixen Nairobi la “imatge o la paràbola de l’aiguamoll (swamp, en anglès)” per expressar 

a on anem. L’espai on estem cridats a desenvolupar la nostra missió és semblant a un 

aiguamoll o terreny pantanós, que es troba entre la terra i l’oceà, en un lloc de 

marginalitat, on normalment un no aniria a viure. Si algú hi és allà és perquè ha estat 

exclòs, hi va per trobar els que s’hi troben submergits en el llot, sense possibilitats de 

futur. Un lloc de risc, de malaltia, on no saps molt bé què hi ha a sota quan poses el peu 

en la superfície. No hi ha camins fets, però cal avançar. És pesat caminar enmig del llot, 

es necessita una força particular per no desistir, per no rendir-se. Al mateix temps és un 

lloc ple de biodiversitat, ple de vida. Un lloc misteriós que recorda la creació del món, 

amb l’Esperit movent-se per sobre del caos, oferint la possibilitat d ’una nova creació, 

d’un nou començament. 

A partir de la paraula anglesa “swamp”, ha fet un acròstic que recorda 5 elements 

importants per al nostre caminar: “S” de “sprirituality” (espiritualitat, per tal que com a 

maristes puguem ser reconeguts com a “evangelitzadors amb Esperit”); “W” de “we” 

(nosaltres, expressant la comunió entre tots els maristes); “A” de “at risk” (en risc, fent 

referència a la nostra missió entre el infants i joves en risc, així com la invitació a 

assumir personalment riscos pel Regne); “M” de “Mary” (María, ja que tenim el privilegi 

de portar el seu nom i perquè “Ella inspira la nostra manera de ser germans i germanes 

en l’Església”; “P” de “pledge” (promesa, en connexió amb la promesa de Fourvière, 

posant de manifest el compromís ferm i coherent de cadascú). 


