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Tema: Maristas de Champagnat: Comprometidos com o cuidado da vida!

Lema: Ousemos cuidar da vida!

Inspiração Bíblica: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundân-

cia (Jo 10, 10)

 Ousemos cuidar da vida!

 O tema proposto pela UMBRASIL para a Semana Vocacional Marista 2022 

– Maristas de Champagnat: comprometidos com o cuidado da vida! – ecoa as pa-

lavras que Jesus anuncia no Evangelho de João (10,10): “Eu vim para que todos/as 

tenham vida e vida em abundância”. 

 

	 Comungar	desta	perspectiva	evangélica	significa	ousar	cuidar	da	vida.	Impli-

ca o cuidado para que todos/as tenham vida e a tenham de forma digna. Crer no 

Evangelho de Jesus de Nazaré é manifestar um jeito de acolher a vida como dom 

e serviço, em que cada pessoa que se sente acolhida no amor de Deus e, compro-

metida com esta sabedoria, torne-se próximo daquele/a que solicita sua presença. 

Amar a Deus, portanto, é se colocar a serviço do/a outro/a.

	 Com	este	texto,	esperamos	contribuir	para	a	reflexão,	a	vivência	e	a	promoção	

da cultura vocacional nos espaços de missão em que atuamos, de forma orgânica, 

integral e relacional. Para isso, sistematizamos o conteúdo em quatro partes:

 

 



 1. Presença comprometida com a vida integral

 O ser humano se percebe chamado para cuidar e cultivar a vida, como ce-

lebração do querer viver a sabedoria do Amor. “Deus tomou a criatura humana e 

a	colocou	no	jardim	do	Éden,	para	que	o	cultivasse	e	o	guardasse”	(Gênesis	2,15).	

Então,	ele	responde	à	condição	de	ser	agente	da	própria	história.	Isso	significa	dizer	

que a percepção de um eu enquanto sujeito – “Eis-me aqui! Envia-me!” (Isaías 6, 

8) – acontece na medida em que ele responde à interpelação do/a outro/a – “Ouvi 

o clamor do meu povo” (Êxodo 3, 7) – e que está incluso também os clamores da 

natureza.  

 Essa forma de perceber a vida, a partir da sabedoria bíblica, articula a con-

cepção de um ser humano que se constitui na integralidade e na relação com a casa 

comum e o mistério do universo. Por isso, o cuidado da vida implica cuidar tanto da 

vida humana como da natureza, como lembra Papa Francisco, na Laudato si’: tudo 

está relacionado, e todos nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e 

irmãs em uma peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus tem a 

cada uma das suas criaturas e nos une também, com terna afeição, ao irmão sol, à 

irmã	lua,	ao	irmão	rio	e	à	mãe	terra	(PAPA	FRANCISCO,	2015,	nº	92).

 A palavra cuidado e sua forma verbal – cuidar – revestem-se de um sentido 

que remete à própria condição humana que se revela na relação com as demais 

criaturas.	O	filósofo	Martin	Heidegger,	em	sua	obra	Ser	e	tempo,	esclarece	que	o	cui-

dar condiz com a frágil constituição humana e expressa o sentido de cura (do latim, 

sorge) que designa o processo de estruturação do ser presença relacional (ser-aí, 

Dasein). 

 Do ponto de vista existencial, “a cura se acha [...] ‘antes’ de toda ‘atitude’ e ‘si-

tuação’	da	pre-sença	[à	frente	do	ser],	o	que	sempre	significa	dizer	que	ela	se	acha	

em	toda	a	atitude	e	situação	de	fato”	(HEIDEGGER,	1988,	p.	258).	Em	outras	pala-

vras, a cura indica uma condição humana na qual está em jogo o seu modo de ser 

presença,	de	dar	sentido	à	própria	existência.	Pois,	“nele	[no	viver	humano]	sopra	

o espírito da vida”, revelando sua singularidade enquanto criatura “feita de húmus, 

que	significa	terra	fértil”	(BOFF,	1999b,	p.	33	e	46).	Singularidade	esta	que,	sem	ser	

exclusividade,	definha	se	não	for	cuidada,	cultivada.



 Mais do que um momentâneo ato de atenção, zelo, desvelo, o ethos do cui-

dado remete a “uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro. A atitude é uma fonte, gera muitos atos que ex-

pressam	a	atitude	de	fundo”	(BOFF,	1999b,	p.	33).	Daí,	em	última	instância,	o	sentido	

de uma ética humana (sensibilidade) que insere a compaixão pela Mãe Terra – Pa-

chamama, na expressão indígena quíchua.

 O saber cuidar da casa comum condiz com a sensibilidade planetária, uma 

sabedoria que diz respeito ao cuidado de nós, os seres humanos e a natureza, que 

solicita fraternidade e ternura ecológica. Com o Papa Francisco, somos convidados 

a sonhar “com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne huma-

na,	como	filhos	dessa	mesma	terra	que	nos	abriga	a	todos,	cada	qual	com	a	riqueza	

da sua fé ou das suas convicções, cada qual com sua própria voz, mas todos irmãos” 

(PAPA	FRANCISCO,	2020,	nº	8).

 Cremos que Deus é o Deus da vida. Então, como canta Milton Nascimento, “há 

que se cuidar da vida; há que se cuidar do mundo [...]; verdes, plantas, sentimento; 

folha,	coração,	juventude	e	fé”	(NASCIMENTO,	1998).	A	sabedoria	do	amor	à	serviço	

do amor, sabedoria humana à serviço da vida... Esperança! A utopia da civilização 

do amor, sonho de Deus empapando a caminhada humana... 

 

 Vida em abundância!
 

 Então, o compromisso com o cuidado da vida solicita a ousadia, isto é, a co-

ragem, a audácia, o atrevimento do profeta que ecoa o clamor de tantos irmãos e 

irmãs	que	têm	suas	vidas	tolhidas	por	ideologias	e	projetos	societários	que	ferem	

a dignidade humana e degradam a natureza. Ao mesmo tempo, nesta mesma voz 

profética, desponta a ousadia do bom samaritano que se faz próximo de quem está 

à margem, compromete-se com a construção de uma caminhada eivada pelo sonho 

evangélico da civilização do amor.

Aponte a câmera do celular para escutar a música 
de Milton Nascimento - Coração de estudante



 Marcelino Champagnat, em carta endereçada ao Irmão Barthelemy, em 1831, 

enaltece a missão de educador Marista, na medida em que este assume a ousadia 

de comprometer-se com a vida das crianças e jovens: “toda a vida deles será o eco 

daquilo	que	você	estiver	ensinando”	(Carta	19	–	3	de	janeiro	de	1831,	p.	126).		Assim,	

os/as Maristas de Champagnat assumem o Evangelho de Jesus de Nazaré como 

caminho	e	perspectiva	de	vida.	Isso	significa	dizer	que	os	Maristas	são	chamados	

a assumir uma forma de crer no Evangelho em que o compromisso com a vida se 

torna	uma	maneira	de	acolhê-la	como	dom	e	serviço.

 2. Cultivar valores e escolhas conscientes

 O ser humano é um ser de cuidado, necessitando ser cuidado. Basta ver que 

é um dos seres vivos que não sobrevive ao nascimento se não for cuidado, e ajudar 

a cuidar. Está em seu DNA cuidar e ser cuidado, proteger sua vida e ajudar a vida 

dos outros seres vivos que habitam a face da terra. Mas, isso não acontece espon-

taneamente,	necessita	de	escolhas	diárias,	necessita	fazer	opções,	identificar	o	que	

importa para si e para a vida.

	 Identificar	o	que	valoriza	e	agir	movido	por	isso	nem	sempre	é	fácil.	Somos	

constantemente bombardeados por mensagens de propagandas de anúncios, da 

nossa criação, da nossa educação religiosa, bem como de nossa família, de amigos, 

de colegas a respeito do que é importante e do que nos torna importantes. E sem 

nos darmos conta, muitas vezes, fazemos escolhas baseadas naquilo que outros es-

tão pensando, a partir de valores de outras pessoas e não a partir de nossos valores, 

crenças e projetos.  

 A psicóloga Susan David (2018) chama isso de contágio social. O termo lem-

bra um vírus que se espalha pela população pelo contato casual. E pior ainda, pode 

ser adquirido de terceiros, do amigo do amigo, sem nunca ter tido contato físico 

com essa pessoa. Esses tipos de escolhas são baseados em tomadas de decisões 

inconscientes, nas quais não há o espaço entre o impulso e a ação, entre o pensador 

e	o	pensamento.	Às	vezes,	esse	comportamento	é	benéfico	e	aceitável,	mas	quando	

isso acontece constantemente pode estar levando a tomar decisões no piloto auto-

mático:	“se	você	tomar	decisões	inconscientes	demais,	no	piloto	automático,	você	

acabará a longo prazo descobrindo que está vivendo o que parece ser a vida de 



outra	pessoa	–	uma	vida	regulada	por	valores	com	os	quais	você	não	se	relaciona	

necessariamente”	(SUSAN,	2018,	p.	129).	

 Para cuidar de sua vida e da vida dos seres, faz-se necessário tomar decisões 

a partir dos seus valores e crenças. Simplesmente seguir a maré pode exaurir o seu 

propósito de vida. Para que isso aconteça, necessita-se estar em contato com aquilo 

que	importa	para	você.	

 Ser coerente com seus motivos é a arte de viver de acordo com o seu conjun-

to	de	valores	pessoais	–	as	crenças	e	os	comportamentos	que	você	preza	e	que	lhe	

conferem	significado	e	satisfação.	 Identificar	os	valores	que	são	verdadeiramente	

seus	e	agir	movido	por	eles	–	e	não	por	aqueles	que	os	outros	impõem	a	você;	não	

pelo	que	você	acha	que	deveria	se	interessar,	mas	pelo	que	você	de	fato	se	interessa	

(SUSAN, 2018, p. 127)

 As escolhas que são feitas todos os dias, pequenas ou grandes, rápidas ou 

prolongadas,	vão	definindo	a	continuidade	do	seu	eu,	no	aqui	e	agora,	mas	tam-

bém no futuro, pois criar a continuidade do seu eu pode evitar as más escolhas e 

incentivar as boas. Mas, para que isso aconteça, necessita-se conhecer “seus valores 

pessoais e se vive de forma geral de acordo com eles” (SUSAN, 2018, p. 133). Isso 

pode conferir uma inestimável fonte de perenidade, pois os valores são uma base 

para manter-se estável e construir a Civilização do Amor.

 3. Caminhar solidários com as jovens gerações 

 Ousar é ter a coragem de sonhar. E para isso, precisamos reconhecer o quan-

to nossas crianças, adolescentes e jovens nos ensinam a sonhar através de suas 

aspirações de vida. Aprender a enxergar o mundo através dos olhares das jovens 

gerações é um exercício de corações simples e de mentes nobres. Querer caminhar 

conjuntamente com as jovens gerações é promover transformações abastecidos de 

esperança.	O	Papa	Francisco	na	encíclica	Fratelli	Tutti,	afirma	que	“a	esperança	é	

ousada, sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças 

e compensações que reduzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tor-

nam	a	vida	mais	bela	e	digna”	(PAPA	FRANCISCO,	2020a,	nº	55).



 Uma esperança atenta e comprometida com a vida é o que buscamos em 

nossos posicionamentos institucionais, que contribuem com um projeto educacio-

nal consciente de sua missão. A palavra missão remete diretamente à vocação. Uma 

cultura que escuta e age em sintonia com um “vocare” é um chamamento que 

“e-voca” (faz recordar), “in-voca” (traz apelos) e “pro-voca” (motiva) a darmos res-

postas	mais	valorosas,	conscientes	e	propositivas.	Ecos	de	uma	“consciência	que	

discerne”.	Tal	consciência	apresenta-se	como	um	santuário	da	vida	humana,	como	

expressão	da	nossa	sensibilidade	diante	dos	apelos	(cf.	CENCINI,	2019).	

	 A	Missão	Marista	responde	a	esse	chamado	e	possui	sua	gênese	na	dinâmica	

do	encontro	de	Champagnat	com	a	existência	integralmente	frágil	do	jovem	Mon-

tagne. Como semente para novos paradigmas de engajamento, a realidade expe-

rienciada por Marcelino nos ensina a atuarmos envolvidos em primeira pessoa e em 

cooperatividade, provocando interfaces positivas e boas com as gerações contem-

porâneas. O fazer se realiza em conjunto, por isso em rede. Ao construirmos redes 

relacionais e conversacionais com crianças, adolescentes e jovens, eles nos tornam 

mais criativos e audazes em nossos fazeres, visto que, na dinâmica da vida em inte-

gralidade,	somos	igualmente	restaurados	e	ressignificados	pelo	ânimo	e	autentici-

dade que expressam. 

	 A	filósofa	Edith	Stein	traz	um	axioma	antropológico	e	ético	que	contribui	para	

a	consciência	do	caminhar	compartilhado	e	intergeracional,	acentuando	que	desen-

volvemos	a	“arte	de	dar	forma	à	própria	vida”	como	“um	gesto	vivo,	uma	autêntica	

criação”	(apud	RUS,	2015,	pág.	11).	Os	espaços	Maristas	são	plurais	em	vivacidade	e	

criatividade. A vida pulsa em nós e é possível contemplá-la em nossos espaços. As-

sim,	amar	e	conhecer	as	realidades	das	nossas	infâncias,	adolescências	e	juventudes	

implica	na	atitude	intencional	de	compreender,	cuidar	e	promover	suas	existências	

diante de contextos que nem sempre garantem seu espaço e direito legítimo de 

desenvolvimento. 

	 Escutamos	dos	próprios	 jovens	que	“ser	 jovem	é	o	grande	desafio,	porque	

não temos uma sociedade pronta para dialogar com a juventude, aberta às nossas 

sugestões, à nossa participação” (UMBRASIL; OBSERVATÓRIO JUVENTUDES PU-

CRS/REDE	MARISTA,	2020,	p.	41).	Frente	à	essa	realidade,	é	decisivo	agir	em	escuta	

altruísta e ética empática. Empatia “não se trata de uma intuição ou de uma simples 



emoção”,	mas	uma	consciência	“da	experiência	alheia,	um	perceber	aquilo	que	o	

outro	vivencia”	e	ainda,	um	sentir	com	o	que	o	outro	sente	(SAVIAN	FILHO,	2014,	

p.	29-52),	a	partir	dele	mesmo	e	não	pelos	estereótipos	amplamente	disseminados.	

Empatizar, isto é, reconhecer o lugar de direito do outro, remete à construção de 

projetos educativos evangelizadores cada vez mais empenhados no comprometi-

mento sociotransformador e civilizatório: para que nenhuma criança, adolescente 

ou jovem tenha como resposta, um não-lugar. 

 Ao contrário, que sejam investidos, potencializados para que sonhem hori-

zontes fecundos e tornem-se, naturalmente, multiplicadores da vida porque foram 

alcançados pela cultura do encontro. Cultura não se faz de uma hora para outra, 

mas	se	faz	em	progressivos	gestos	persistentes	e	eficazes.	Assumir	uma	cultura	vo-

cacional, é implementar novas arquiteturas metodológicas que iluminam uma nova 

forma de vida, em dedicação e compromisso consigo, com o outro, com a comuni-

dade, com a sociedade e com todo o ambiente natural. 

  Da Casa Comum emerge uma causa comum que cada vez mais é assumida 

por todos nós. Causa que rompe a autorreferencialidade e age no princípio co-

nectivo que constitui a amizade social dentro de um pacto geracional empático 

e solidário com as jovens gerações. Ser solidário impulsionando uma nova cultura 

intergeracional é ser corresponsável pela sustentabilidade e potencialidade do bem 

comum, optando pela fraternidade como método (cf. PAPA FRANCISCO, 2020a).

 Ousar cuidar da vida é constituirmos os “nós” de uma rede solidária e com-

prometida com as crianças, adolescentes e jovens. Que as sombras de um mundo 

fechado (PAPA FRANCISCO, 2020a, p. 3) não encontre ressonância nos espaços de 

missão	Marista.	Está	em	nossas	mentes-corações-mãos	a	consciência	de	que	“um	

caminho de vida necessita da esperança fundada na solidariedade” (PAPA FRAN-

CISCO, 2020b), e que é preciso inovar em percursos para “construir novos paradig-

mas	capazes	de	 responder	aos	desafios	e	emergências	do	mundo	atual”	 (idem),	

para assim, compreendermos e encontrarmos conjuntamente, “as soluções para as 

exigências	de	cada	geração	e	de	fazer	florir	a	humanidade	de	hoje	e	de	amanhã”	

(PAPA FRANCISCO, 2020b). 

 



 Vamos juntos, ousar e promover a vida, estabelecer laços de unidade, abraçar 

projetos comuns e compartilhar esperanças?

 4. Nós Maristas, Maristas de Champagnat

 O Ir. Ernesto Sánchez deseja que cada ser humano seja o construtor de am-

bientes que gerem vida nova. Nossa missão e propósito, como Maristas, é contribuir 

para	que	os	jovens	busquem	a	realização	de	seus	sonhos	e	ideais.	Nosso	desafio	

é “situar-nos humildemente mais como discípulos que como mestres, buscando 

co-criar, lado a lado, com os jovens, o sonho de Deus” e assim favorecer “particular-

mente	o	protagonismo	de	cada	jovem	para	que	ele	mesmo	seja	o	artífice	principal	

de sua própria vocação” (Lares de Luz, p. 73).

 A missão Marista perante os jovens não é sonhar por eles, mas sim “ajudá-los 

descobrir	o	significado	da	vida”.	(Guia	do	ano	das	Vocações	Maristas,	p.	09).	A	des-

coberta do propósito vital que move as pessoas se evidencia através de projetos 

pessoais que não possuem somente uma dimensão de realização individual. Diante 

disso,	“pensar	um	projeto	de	vida	é	ir	além	da	projeção	de	uma	carreira	profissional.	

Um projeto de vida despertado pelos valores da fé e pelo compromisso com o bem 

comum	terá	incidência	concreta	na	transformação	da	sociedade”	(CF	2022,	p.	71).	

 Na atualidade, marcados por uma pandemia planetária, que perdura desde 

2019,	todas	as	esferas	tiveram	inúmeras	transformações,	e	cada	qual	teve	que	se	

reinventar diante dos novos cenários. Diante disso, “neste momento histórico a re-

tomada dos projetos de vida está acompanhada por discursos sobre a necessidade 

de	 redescobrir	o	propósito	de	vida,	 redefinir	metas	e	empreender	 soluções”	 (CF	

2022,	p.	19).	A	educação,	portanto,	tem	um	papel	fundamental	para	a	transformação	

da vida das pessoas e da sociedade. 

 A busca pela construção do projeto pessoal de vida evidencia que a vida do 

ser humano é dinâmica, processual, temporal, relacional e abarca a integralidade da 

pessoa.		Ela	se	constrói	com	vivências,	experiências	e	aprendizados	diários.	Cada	ser	

humano, em constante construção, procura pelo sentido de sua vida, com liberdade 



e, do mesmo modo, tem o poder de “tomar sua vida nas mãos e descobrir a gran-

deza	de	decidir	sobre	a	própria	existência	com	autonomia	e	comprometimento”	

(Posicionamento	Projeto	de	Vida	da	Rede	Marista,	p.	05).	

 O Papa Francisco enfatiza que uma das características dos próprios jovens  é 

“sonhar coisas grandes, buscar horizontes amplos, ousar mais, ter vontade de con-

quistar	o	mundo,	ser	capaz	de	aceitar	propostas	desafiadoras	e	desejar	contribuir	

com	o	melhor	de	si	mesmo	para	construir	algo	superior”.	(CV,	15).	Por	fim,	nosso	de-

sejo aos jovens é, como diz a música  “Não deixe de sonhar” da banda ‘Chimarruts’, 

“não abra mão dos próprios sonhos, não deixe de sonhar”.

 Ousar é arriscar, empreender, intentar, tentar realizar algo. É decidir, deliberar, 

determinar, resolver, tomar uma decisão. É arrojar-se, afoitar-se, arriscar-se, expor-

-se, aventurar-se, atrever-se. Ousadia deriva de audácia. A audácia é um dos valores 

Maristas, herdados de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista. 

Ser audacioso consiste em sermos empreendedores, agindo com coragem e res-

ponsabilidade, atentos ao contexto no qual estamos inseridos e discernirmos com 

ousadia as decisões que tomarmos em prol da nossa missão. Explorarmos possibili-

dades apresentadas pela realidade e agirmos através da inovação, como promoto-

res da vida.

 Ousemos cuidar da vida!

 

Aponte a câmera do celular para escutar a música 
de Chimarruts - Não deixe de sonhar
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