A casa de La Valla será o ícone que orientará o terceiro ano de preparação
ao bicentenário, de agosto de 2016 a agosto de 2017. A celebração central
será no dia 2 de janeiro, dia da comemoração dos 200 anos da fundação
do Instituto Marista
Esta casa, recém renovada, consta de três andares. Cada um deles carrega
um simbolismo que podemos associar aos três anos de preparação ao
bicentenário.
No andar superior, vem à memória a comunidade apostólica reunida
também no andar superior no dia de Pentecostes. Trata-se, de facto, do
espaço da missão: Ide e fazei discípulos por todo o mundo... Um lugar
amplo, luminoso, aberto ao mundo.
No andar térreo encontra-se a famosa mesa das nossas origens, que
representa o símbolo da fraternidade. Em torno de uma mesa, até hoje
posta no mesmo local, sentaram-se o Pe. Champagnat e os primeiros
Irmãos. Hoje essa mesa vê-se enriquecida com a presença não apenas de
Irmãos, mas também de Leigas e Leigos maristas chamados a construir
uma Igreja de rosto mariano.
O terceiro ano vai concentrar-se na parte inferior da casa que, até há
pouco tempo atrás, permaneceu oculta aos visitantes.
É um pequeno espaço no subsolo, descendo as escadas. Simboliza o
espaço interior habitado pelo Mistério. É o espaço da interioridade, da
dimensão mística das nossas vidas.
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O compromisso com o crescimento espiritual era algo fundamental para
São Marcelino Champagnat: o seu profundo espírito de fé fazia-o viver na
presença de Deus com toda a naturalidade, seja nos bosques de
L’Hermitage ou nas ruidosas ruas de Paris. Viver como ele implica cultivar
o silêncio, dar tempo suficiente à oração pessoal e comunitária, colocar-se
na escuta da Palavra do Senhor, como Maria, na Anunciação.

Pedagogicamente, estamos a percorrer este caminho guiados por
três ícones Maristas que nos recordam aspetos essenciais da nossa
missão: o ano Montagne, o ano Fourvière e o ano La Valla. Que o
bicentenário nos inspire o compromisso de tornar possível um novo
começo.

Maria, nossa Boa Mãe, leva-nos a Cristo.
Mulher de misericórdia, ensina-nos a ser misericordiosos.
Mulher de fé, ajuda-nos na nossa descrença.
Mulher de visão, abre os nossos olhos.
Consoladora dos aflitos, dá-nos um coração compassivo.

Hoje celebramos a construção da casa de La Valla (embora o
aniversário da mesma seja no dia 2 de janeiro, em que festejamos os
200 anos). A origem dos Irmãos Maristas foi uma pequena casa, no
meio das montanhas francesas, em La Valla.

Causa da nossa alegria, enche-nos de vida.
Sinal de contradição, ajuda-nos na incerteza.
Mulher de sabedoria e discernimento, dá-nos a luz do
conhecimento.
Recurso habitual, protege-nos e guia-nos.
Mulher impregnada de esperança, sê a nossa fonte de vida
nova.
Primeira discípula, mostra-nos o caminho.
Companheira de peregrinação, fica ao nosso lado na
caminhada da vida.
Acolhedora da vontade de Deus, ajuda-nos a fazer o mesmo.
Ámen

