MISSIOLOGIA
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O cristianismo é uma religião marcada por uma série de aspectos próprios e
indispensáveis para sua existência, sendo um deles justamente a missão, condição que
se fez presente em toda a sua história. Nesse sentido, no Evangelho de Mateus,
encontramos a seguinte afirmação: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” (Mt 28,19). Com esse
mandato, Jesus indica um caminho importante para os cristãos seguirem,
apresentando basicamente duas direções: dar testemunho do Evangelho e servir o
próximo.

Missão e juventude
Atualmente, a pergunta que um jovem pode fazer é justamente como
responder a esse mandato. Respondemos a tal questionamento com as palavras do
papa Francisco1:
‘Ide e fazei discípulos entre todas as nações.’ Com estas
palavras, Jesus se dirige a cada um de vocês, dizendo:
‘Foi bom participar nesta Jornada Mundial da Juventude,
vivenciar a fé junto com jovens vindos dos quatro cantos da terra,
mas agora você deve ir e transmitir esta experiência aos demais.’
Jesus lhe chama a ser um discípulo em missão! Hoje, à luz da
Palavra de Deus que acabamos de ouvir, o que nos diz o Senhor? Três
palavras: Ide, sem medo, para servir.
Ide. Durante estes dias, aqui no Rio, vocês puderam fazer a bela
experiência de encontrar Jesus e de encontrá-lo juntos, sentindo a
alegria da fé. Mas a experiência deste encontro não pode ficar
trancafiada na vida de vocês ou no pequeno grupo da paróquia, do
movimento, da comunidade de vocês. […] A fé é uma chama que se
faz tanto mais viva quanto mais é partilhada, transmitida, para que
todos possam conhecer, amar e professar que Jesus Cristo é o Senhor
da vida e da história (cf. Rm 10,9).
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Mas, atenção! Jesus não disse: se vocês quiserem, se tiverem tempo,
mas: ‘Ide e fazei discípulos entre todas as nações.’ Partilhar a
experiência da fé, testemunhar a fé, anunciar o Evangelho é o
mandato que o Senhor confia a toda a Igreja, também a
você. […].

Notamos como a questão da missão é de extrema importância e atual para os
cristãos; um exemplo disso foi a Jornada Mundial da Juventude, realizada este ano no
Rio de Janeiro, cujo lema foi justamente esse aspecto: “Ide e fazei discípulos entre
todas as nações” (Mt 28,19). Como se trata de uma questão cara ao cristianismo, a
reflexão deve ser constante: como viver essa missão em nossa vida, nos dias de hoje?

Missão e Marcelino Champagnat
Uma vez que somos participantes da Missão Solidária Marista, o caminho
indicado a seguir é o pavimentado por Champagnat, para quem o núcleo da missão é
“fazer Jesus Cristo conhecido e amado”. Ademais, ele considerava a educação um
meio para levar as crianças e os jovens à experiência de fé pessoal e para fazê-los
“bons cristãos e virtuosos cidadãos”. Assim, reconhecemos nesse amor por todas as
crianças e jovens, especialmente pelos pobres, a característica essencial da Missão
Solidária Marista.

Pavimentando o caminho
Como em breve todos estarão imersos na missão, vivendo as experiências do
encontro com o próximo, pavimentar esse caminho é indispensável. Pensando em
ferramentas para auxiliá-lo nesse trabalho, apresentamos os valores maristas, balizas
que podem e devem auxiliá-lo nessa caminhada:



amor ao trabalho: realizar o trabalho de forma contagiante, de
maneira que seja fonte de realização pessoal e profissional e
ferramenta para a realização da missão;



simplicidade: ser simples é viver de maneira transparente e
aproximar-se do outro de maneira singela e significativa;



justiça: utilizar os bens e recursos baseados nos valores cristãos e
preocupados com a dignidade e emancipação do ser humano;



presença significativa: que nossa presença seja exemplo e motivo
para a transformação da realidade em que estamos inseridos;



espiritualidade: é marial e apostólica – prática, relacional e afetiva –,
fundamentada no Evangelho, sendo Maria a inspiradora de nosso jeito
de ser e atuar;



espírito de família: desenvolver sensibilidade comunitária, para
construir relações que aproximem e reforcem o que temos de positivo
em cada um.

Concluímos esta pequena reflexão relembrando a ideia de que Deus e o Seu
amor se fazem presentes no meio de nós na medida em que amamos e servimos os
pobres e excluídos (1 Jo 4,12)2.
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO:

1. Leia a reportagem no link indicado e reflita sobre
a seguinte pergunta:
http://www.jornaldooeste.com.br/cidade/grupomarista-promove-missao-solidaria-no-parana40720/


Qual é o seu papel na Missão Solidária Marista?

2. No documento Nossos valores, um estilo marista
próprio, os valores maristas estão explicitados de
maneira completa. Leia atentamente sobre esses
valores, escolha aquele com o qual mais se identifica
e reflita, justificando essa escolha.
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