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Noviciado interprovincial "La Valla", Colômbia

No dia 2 de fevereiro de 2009, em o 
Noviciado interprovincial “La Valla”, 
oito jovens provenientes da Provín-

cia Norandina e da América Central, deram 
mais um passo em sua etapa formativa, 
com uma celebração eucarística muito 
íntima e familiar.

Foram acompanhados pelo Ir. Laurentino 
Albalá, provincial, e pelo Ir. César Rojas, 
além da comunidade de Santo Domingo, 
dos Irmãos formadores e de alguns fami-
liares dos noviços.

A celebração foi centrada sobre alguns as-
pectos como: a simplicidade, a modéstia e 
o enamoramento por Cristo, como pilares 
fundamentais para iniciar a vida religiosa 
marista. Cabe destacar que os noviços 

escolheram como lema inspirador: “Maria, 
experiência de um sim simples que irradia 
luz em nossas vidas”, querendo expressar 
como querem viver essa nova etapa de 
suas vidas, para melhor discernir sobre a 
vocação.

Após a celebração dirigimo-nos, alegres e 
a cantar até o refeitório, onde foi servida 
uma boa refeição, com vinho e um bolo. 
Ainda, durante a tarde, fizemos, Irmãos e 
noviços, um passeio pelo centro de Me-
dellin.

Agradecemos à nossa Boa Mãe e a São 
Marcelino Champagnat o dom da vocação 
e o persistente convite para viver este esti-
lo de vida marista.

“Maria, experiência de um sim simples que irradia 
luz em nossas vidas”
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Encontro dos organismos maristas 
de solidariedade

Brasil

A Equipe da Missão para a Amé-
rica (dependente da Comissão 
da Missão do Conselho geral) 

convocou os organismos de solida-
riedade do Continente para o terceiro 
encontro, no final de janeiro de 2009, 
por ocasião do Fórum Social Mundial, 
em Belém do Pará (Brasil), como lem-
bramos em outras crônicas.

Sabendo disso, o Ir. Dominick Pujia, 
Presidente da FMSI-Onlus (Fondazione 
Marista per la Solidarietà Internaziona-
le), considerou que essa era uma boa 
ocasião para promover um encontro 
mais amplo, convidando os represen-
tantes dos organismos de solidarie-
dade maristas de outros Continentes. 
Os objetivos desse encontro foram 
os seguintes: a) participar do fórum 
Social Mundial, coletivamente, como 
Maristas, interagindo com pessoas 
que acreditam que “outro mundo é 
possível” e como tal estão proceden-
do; b) permitir que a FMSI se encontre 
com representantes de organismos 
maristas de solidariedade do mundo 

inteiro, para mútuo conhecimento e 
para dialogar sobre as possibilidades 
de colaboração e de coordenação.

O Encontro dos representantes da 
América aconteceu nos dias 23 a 27 
de janeiro. A partir do último dia, 
incorporaram-se ao grupo os repre-
sentantes da SED (ONG marista da 
Espanha), os das Províncias de Com-
postela, Mediterrânea e L’Hermitage. 
De 28 de janeiro até o dia 1º de fe-
vereiro, todos puderam participar das 
atividades próprias do Fórum Social 
Mundial; mas, o dia 31 de janeiro foi 
reservado ao Encontro marista com a 
FMSI-Onlus.

Ao longo desse dia, o Ir. Dominick e 
Sara Panciroli (Secretária geral da FM-
SI-Onlus) procuraram dar a conhecer 
essa nova Fundação marista, a serviço 
da defesa dos direitos da criança e, 
através de variadas atividades, ajuda-
ram o grupo a tomar consciência da 
necessidade do trabalho conjunto e 
dos desafios que isso implica. A FM-

SI-Onlus apresentou uma proposta 
de “Acordo de cooperação”, entre o 
novo organismo e as unidades admi-
nistrativas ou ONGS maristas, para ser 
estudado pelos participantes e para 
receber redação definitiva nos próxi-
mos meses.

O dia foi avaliado muito positivamen-
te pelos participantes. Foi encerrado 
com um momento de oração de ação 
de graças e com a declaração do com-
promisso que, pessoal e grupalmente, 
foi assumido em favor da defesa dos 
direitos da criança.

A FMSI-Onlus agradece a disponi-
bilidade e o entusiasmo de todos 
os organismos participantes. Um re-
conhecimento especial vai à equi-
pe organizadora do Encontro das 
Américas que tornou possível essa 
jornada; igualmente, à Província do 
Brasil Centro-Norte que, uma vez 
mais, acolheu com generosidade e 
alegria um acontecimento marista 
internacional.

De Mendes a Melbourne - 24-26 de março

A Província de Melbourne continua a imaginar e a configurar a visão 
que deduziu de seu próprio Capítulo provincial de 2007, das Con-
sultas provinciais de 2007, da Assembleia provincial de Irmãos em 

2008 e da próxima Conferência da missão. Os participantes dessa Confe-
rência da missão marista vão tirar inspiração da Assembleia internacional 
marista de Mendes, celebrado em 2007.

Maristas de todas as atividades apostólicas da Província vão refletir sobre 
seu progresso nas áreas da corresponsabilidade e da missão compartilha-
da, especialmente no compromisso com a juventude marginalizada, bus-
cando força nos apelos de Mendes para moldar a visão da Província.

Partilhando o futuro da missão
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Minha vocação de investigador
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Um testemunho do Ir. Balko

A Comissão internacional do patrimônio espiritual, em junho de 2008, em Roma, teve a intenção de 
elaborar um “Ensaio sobre a história do trabalho patrimonial do Instituto”, sendo este o subtítulo do 
artigo publicado no número 26 de “Cadernos Maristas”, escrito pelo coordenador desta comissão, o Ir. 

André Lanfrey. Com este objetivo, foi solicitado ao Ir. Alexandre Balko um relato sobre a sua participação no 
trabalho patrimonial dos Irmãos Maristas, sendo-lhe precisado nestes termos: “não se trata aqui dos resultados 
de seus trabalhos, mas de sua vida de pesquisador do patrimônio espiritual do Instituto”. O que encontrarão 
aqui é seu próprio testemunho, escrito quatro meses antes de sua morte, ocorrida em 31 de janeiro de 2009. 
Os principais artigos, em francês, publicados pelo Ir. Alexandre, foram reunidos na obra “Repensons à nos 
origines”, publicado em Roma, pela Casa Geral, com um prefácio do Ir. Henrie Vignau.

O apelo se concretizou através de um 
telefonema do Ir. Gabriel Michel, secre-
tário geral, no final das férias de verão 
de 1971. Fiquei sabendo, na sequên-
cia, que o projeto interessava, há al-
gum tempo, os membros do Conselho 
geral. Pessoalmente, eu não sabia de 
nada e preparava a volta às aulas em 
nossa escola secundária de Friburgo, 
na Suíça. Totalmente surpreso e con-
vencido da minha impossibilidade de 
realizar um trabalho tão especial co-
mo este, fui depressa até o Ir. Gabriel 
Michel, em Varennes-sur-Allier, onde 
ele se encontrava naquele momento. 
Foi inútil argumentar evocando meus 
problemas de dores de cabeça. Roma 
tinha falado...

Então fui até Roma, por pura obe-
diência. O Ir. Gabriel Michel já tinha 
entrado em contato com o padre Jean 
Coste, hoje já falecido, que prometia 
a sua colaboração. Mas, o que era 
preciso fazer? O Conselho geral de-
sejava um trabalho sob a forma de 
tese. Recebi uma boa sugestão do 
prof. Jourjon, diretor da Faculdade de 
Teologia de Lyon, onde eu já havia pre-
parado minha licenciatura em filosofia 
e seguido alguns cursos de teologia. 
Assim, eu poderia também concluir a 
licenciatura em teologia e me orientar 
na elaboração de uma tese no mesmo 
sentido. Frequentei novamente cursos 
de teologia e os preparatórios para a 
elaboração de uma tese... No outono 
de 1972, tive condições de apresentar 
um trabalho sobre os sermões do Pa-

dre Champagnat. E, ao mesmo tempo, 
encontrei as indicações para as minhas 
pesquisas ulteriores.

Embora o Padre Champagnat, na prá-
tica, não tenha deixado nada escrito 
de estritamente teórico, ele deixou 
muitos textos, que testemunham, mais 
ou menos diretamente, suas convic-
ções, sua espiritualidade pessoal, suas 
orientações práticas para a formação 
dos irmãos, etc. Estes escritos for-
mam um conjunto considerável, que 
se apresenta como um mundo a ser 
explorado e analisado, como cartas, 
sermões, rascunhos de regras, notas 
íntimas, etc. Seria preciso extrair o nú-
cleo substancial de todos estes dados 
indiretos, para construir uma doutrina 
fiel e original, sobre o carisma e a pes-
soa do fundador.

Meu trabalho sobre os sermões do Pa-
dre Champagnat, ao me lançar em uma 
pesquisa bibliográfica exigente sobre 
as fontes dos textos, revelou-se muito 
útil na sequência. Ao mesmo tempo, 
fui rapidamente solicitado a apresentar 
o fruto do meu trabalho. Pode-se dizer 
que os irmãos estavam sedentos de 
uma doutrina marista renovada. Efetiva-
mente, depois da edição da história da 
Vida do Padre Champagnat, em 1856, 
apenas repetíamos o conteúdo dos “li-
vros do Instituto”. A partir de 1956, no 
centenário da primeira edição de “A 
Vida”, os Irmãos Gabriel Michel e Pierre 
Zind, iniciaram pesquisas históricas que, 
apesar de sua qualidade, não sacudiram 

realmente a mentalidade dos irmãos.

Um contacto sério com os escritos do 
Padre Champagnat me fez entrever que 
o conteúdo deles sugeria uma imagem 
do fundador muito diferente daquela 
preconizada pelo seu primeiro biógra-
fo. Agora eu penso que muitos irmãos 
tiveram essa mesma impressão, embo-
ra sem manifestá-la claramente. Aliás, 
os primeiros resultados de minhas pes-
quisas se orientavam nessa direção.

Posso citar um exemplo sugestivo. O 
padre Etienne Bedoin, pároco de La 
Valla, antigo condiscípulo e amigo do 
Padre Champagnat, ao ler a sua bio-
grafia, muito edificante, observava que 
Marcelino, durante os dois primeiros 
anos do seminário, fazia parte do “gru-
po brincalhão”, e que foi a morte de 
um amigo e condiscípulo que marcou a 
ocasião de sua conversão (cito de me-
mória). Tive o trabalho de ir a Verrières 
para procurar indícios desse testemu-
nho interessante, e pude ler, nos re-
gistros da paróquia, que Denys Duplay, 
originário de Jonzieux, faleceu no dia 
2 de setembro de 1807, no colégio de 
Verrières. Eis aqui todos os elementos 
de um testemunho precioso.

No começo eu procurei explorar os 
arquivos da região, aqueles que po-
diam conter algumas informações so-
bre Marcelino. Às vezes recebia a aju-
da dos irmãos originários da região, 
como o saudoso Ir. Marcel Soutrenon, 
o Ir. Colombat, antigo provincial, e 
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outros. Evidentemente, explorei os ar-
quivos departamentais, diocesanos, os 
arquivos e as bibliotecas dos Padres 
Maristas e outras congregações, prin-
cipalmente em Roma. Aqui eu devo 
fazer uma menção especial ao saudoso 
padre Jean Coste, que foi para mim um 
mestre, excelente e dedicado.

Foi ao longo do meu trabalho de pes-
quisas que tive consciência das dificul-
dades especiais da tarefa que me tinha 
sido confiada. Tratava-se de conhecer 
profundamente Marcelino Champagnat 
e seus escritos, a fim de poder compará-
los com os elementos correspondentes 
da literatura marista. Poderíamos chegar 
a isso somente depois de exames minu-
ciosos e inúmeras comparações. Consi-
derando que o Padre Champagnat não 
deixou praticamente nenhum texto di-
retamente teórico, era preciso explorar 
todos os seus escritos para tirar deles 
os elementos que permitiriam conhecer 
os diferentes aspectos de sua pessoa e 
de sua obra. Digamos claramente que 
não se pode fazer um trabalho rápido 
sobre o nosso fundador.

Foi assim que, ao lado das pesquisas 
históricas, eu comecei a analisar os 
longos e minuciosos textos. Redigi 
um estudo completo sobre uma cen-
tena de cartas mais significativas do 
fundador. Fiz igualmente uma análise 
detalhada de suas notas íntimas e 

resoluções. Estudei sistematicamente 
os rascunhos das regras. O estudo dos 
sermões foi objeto de meu trabalho de 
conclusão da licenciatura em Teologia.

Este trabalho, que exigia muito tempo, 
deveria servir à elaboração de uma 
tese sobre o Padre Champagnat. Al-
guns problemas de saúde acabaram 
por comprometer o resultado final de 
todos estes esforços.

No entanto, é preciso salientar que 
consagrei muito tempo às conferências 
que os irmãos de vários lugares soli-
citavam. Essas conversas familiares, 
estabelecendo sempre um diálogo com 
o auditório, foram provavelmente mais 
úteis do que a apresentação de uma 
tese em boa e estrita forma. Habitual-
mente, eu distribuía também um texto 
de referência, permitindo a eles de 
aprofundar o assunto, além de escre-
ver em revistas maristas. Houve, tam-
bém, edições de textos selecionados, 
publicadas no Brasil e na Espanha. Ali-
ás, pode-se afirmar que a tese também 
foi elaborada, mas feita pelo Ir. Manuel 
Mesonero, da província de Madrid, que 
trabalhou muito comigo.

Quando deixei a comunidade de Roma, 
em 1983, penso que meu trabalho con-
sistia, principalmente, em acompanhar 
os peregrinos e os visitantes de todos 
os países que iam a Notre Dame de 

l’Hermitage. As conferências formais 
estavam se tornando cada vez mais 
raras, mas os contatos diretos com os 
irmãos e leigos, geralmente muito mo-
tivados, me ofereciam ainda a ocasião 
de apresentar diretamente São Mar-
celino Champagnat, principalmente 
aos leigos. Esta forma de apostolado 
me proporcionou dias muito felizes e, 
quem sabe, também aos visitantes.

Atualmente, eu me beneficio de uma 
aposentadoria de muitos estudos, em 
nossa casa de Varennes-sur-Allier. Eu 
trouxe comigo os meus livros e minhas 
anotações, trabalhando sempre, com 
o objetivo de, se Deus o permitir, pros-
seguir a missão que me foi confiada. 
O Padre Champagnat continua sempre 
um estudo aberto.

Não é assunto que falta. Gostaria ainda 
de apresentar algumas cartas do funda-
dor. Existe um trabalho completo sobre 
as notas íntimas do Padre Champagnat 
que poderia ser editado, após revisão. 
Eu sonho também em elaborar um tex-
to de caráter mais geral, sob o título 
“A vocação marista”. Tenho anotações 
abundantes de reflexões sobre os temas 
importantes de nossa vida religiosa...

Mas, vamos parar de sonhar! Tenho 84 
anos de idade.

Ir. Alexandre Balko - 08/09/2008

Fundo marista de ajuda às vítimas de incêndios

Todos nós ficamos profun-
damente contristados pela 
trágica perda de vidas e de 

bens, por ocasião dos últimos 
incêndios florestais, em Victoria 
(Austrália). Todas as nossas es-
colas maristas de Victoria foram 
afetadas. Os diretores e todo o 
pessoal se revelaram de modo 
excepcional, na ajuda prestada às 
comunidades escolares. Famílias 
perderam seus entes queridos, 
posses e tudo mais.

Ao mesmo tempo, nos sentimos confor-
tados pelo apoio recebido. Ele nos veio 
de nossas escolas maristas, de nossos 
amigos da Austrália e de outros lugares 
muito afastados como Auckland, na 
Nova Zelândia; Sargodha, no Paquistão; 
e Nova Iorque, nos Estados Unidos. O 
sonho de Marcelino Champagnat em 
torno de uma comunidade marista inter-
nacional de se revelou verdadeiro.

Em resposta aos numerosos pedidos, 
estabelecemos um “Fundo marista de 

ajuda às vítimas dos incêndios flores-
tais” para receber, com reconhecimen-
to, as doações daqueles que podem 
contribuir. O dinheiro será remetido 
aos pais, aos membros do quadro de 
pessoal, e às famílias dos associados 
maristas que foram mais atingidos. 
Podem endereçar sua ajuda ao Ir. Mark 
Paul, 
106 Holden Street, 
North Fitzroy, Vic 3068
MarkPaul@maristmelb.org.au

austrália


