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Novidades

Desenvolvendo novas estruturas de governo 
na região da Oceania

Durante o primeiro final de semana 
do mês de maio, quando as férias 
escolares em Fiji, Kiribati e Samoa 

coincidem mais ou menos, os Irmãos e 
Leigos maristas se reuniram em assem-
bleia no Instituto Marista Champagnat, em 
Suva, para discutir as realidades de nossa 
situação atual e analisar as esperanças e 
expectativas em relação ao futuro, no que 
se refere ao desenvolvimento de novas es-
truturas de governo, na região da Oceania.

O padre columbano, Tom Rouse, foi o 
animador e como cooperante havia o Ir. 
Anthony Robinson, novo coordenador re-

gional indicado para a Oceania, além do 
provincial, Ir. David McDonald, o Irmão 
delegado, Terence Costello, e o diretor da 
Parceria Champagnat, Alan Parker. À dis-
tância, participaram também o Ir. John Ha-
zelman, membro da Província, atualmente 
trabalhando no MAPAC, e o Ir. Donovan 
Tami, do Distrito da Melanésia.

Os grupos de trabalho receberam deno-
minações inspiradas nas primeiras comu-
nidades organizadas por são Marcelino: 
La Valla, Le Bessat, Bourg-Argental, Saint 
Sauveur, Tarentaise e Marlhes. Depois de 
partilharem suas esperanças e expectati-
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Brasil Centro-Sul
Afiliação do Pe. Vilson Groh ao Instituto Marista

vas para a assembléia, os participantes 
começaram a trabalhar. Alguns dos 
temas discutidos giraram em torno 
das identidades do Leigo marista e do 
Irmão e sobre como um vê o outro, no 
desenvolvimento das novas estruturas 
na Oceania.

O trabalho da assembleia procurou 
obter melhor entendimento das novas 
estruturas da região da Oceania, tendo 
o Ir. Tony Robinson explicado seu de-
senvolvimento, a partir dos Capítulos 
coincidentes em Sydney, realizados em 
dezembro de 2010. Este esclarecimen-
to conduziu os participantes a refleti-
rem sobre a missão, a espiritualidade 

e o relacionamento entre Irmãos e 
Leigos maristas na região da Oceania, 
no Pacífico (Fiji, Kiribati e Samoa) on-
de o Pacífico teve que alinhar-se com 
a Oceania, para que a sua voz fosse 
efetivamenta ouvida.

Na tarde de sábado os dois grupos, 
Leigos e Irmãos maristas, se encon-
traram separadamente para discu-
tirem seus campos de ação e como 
vêem o caminho a ser percorrido. Os 
leigos maristas enfatizaram fortemen-
te que eles continuariam a apoiar e a 
trabalhar com os Irmãos em qualquer 
decisão, enquanto os Irmãos disse-
ram que a conexão ao novo conselho 

distrital da Nova Zelândia (atualmente 
Província) era o melhor caminho para 
fazer ouvir sua voz, contanto que esse 
processo de comunicação fosse me-
lhorado.

No domingo pela manhã os partici-
pantes se encontraram em grupos de 
países, Leigos e Irmãos juntos, para 
definir estratégias práticas nas áreas 
da parceria do leigo marista: missão, 
espiritualidade e governo.

A assembleia se concluiu com uma ins-
pirada liturgia preparada pelo Ir. John 
Hazelman.

A afiliação do Pe. Vilson Groh ao 
Instituto Marista aconteceu 
no dia 28 de maio de 2011, 

em Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina. A cerimônia foi realizada 
durante celebração eucarística na 
Capela de Caieiras, uma das obras 
sociais que o Pe. VILSON estabeleceu 

na ilha de Florianópolis. Essa obra 
social está localizada no ponto mais 
alto de uma colina de Florianópolis, 
ocupada por populações marginali-
zadas e pobres.

Há mais de 30 anos, desde que se or-
denou sacerdote, o Pe. VILSON atua 

em projetos de inclusão social, de 
direitos e de cidadania, sobretudo 
de crianças e jovens. Subsidiado pela 
Província e ajudado pelos jovens Ir-
mãos de Florianópolis (Escolásticos), 
ele concretizou, ultimamente, dois 
grandes centros sociais nas colinas 
do entorno da cidade: um no Mon-
te Serrat e outro em Caieiras. São 
duas frentes sociais de reconhecida 
benemerência pública. O Pe. VILSON 
tem grande amor e dedicação pelos 
Irmãos Maristas; é entusiasta de São 
Marcelino Champagnat e admirador 
da espiritualidade marista. É “homem 
de Deus” no sentido de alguém que é 
muito humano, muito apostólico e de 
muita vida de oração. Na cerimônia 
de afiliação, a Capela da “Obra Social 
Irmão Celso Conte”, estava repleta de 
pessoas amigas e simples, de crianças 
e de Irmãos. Na ocasião, os Irmãos 
Davide Pedri, Provincial, e Jorge Gaio, 
responsável pelo Setor Social da Pro-
víncia, tiveram ocasião, mais uma vez, 
de agradecer ao Pe. VILSON o seu 
empenho em favor das obras sociais 
maristas.     
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O beisebol em Cuba - Um caminho 
para evangelizar humanizando

As crianças deveriam reunir-se uma vez por semana, para ver 
a quem, juntas, poderiam fazer o bem

O beisebol, em Cuba, é também 
conhecido como “la pelota” ou 
ainda, “la pasión”. Efetivamen-

te, como toda paixão, esse jogo é o 
último que muitos cubanos sacrificam, 
quando lhes falta tempo, e o primeiro 
que privilegiam, quando lhe sobra. É 
também “la pelota”. Atenção ao artigo 
definido “la” que reduz a “parentes po-
bres” os demais esportes! (chamem-se 
eles futebol, basquete, voleibol, fron-
tão ou qualquer outro esporte que gire 
ao redor de uma esfera de borracha ou 
de couro).

Sem dúvida, é o desporte preferido do 
povo. Tem muitas virtudes e atrativos: 
favorece o desenvolvimento atlético e 
mesmo artístico (é um verdadeiro ba-
lé); ocupa o tempo livre em atividade 
despreocupada que descansa, diverte 
e distrai, (digam-no, se não é assim, os 
inumeráveis grupos que jogam “taco” 
ou frescobol nas esquinas dos bair-
ros e áreas livres, com uma bolinha 
que pode ser até um emaranhado 
composto de papel, uma tampa de 
plástico e mais um cabo de vassoura 
fazendo as vezes de taco). O beisebol 
é também uma arena que permite es-
tabelecer acalorados duelos verbais, 
em que os gladiadores ostentam prodi-
giosa memória, evocando estatísticas; 
ou testam seus recursos de oratória, 
gesticulando, argumentando e contra-
-argumentando, em confrontos que se 
prolongam ‘ad infinitum”.

Não é possível ser educador em Cuba 
e ignorar a pelota. E mais, atrevo-me a 
dizer que um educador pode encontrar 
na bolinha um trampolim maravilhoso 
de humanização e de evangelização.

Essas realidades e reflexões levaram 

nossa comunidade marista a acolher, 
nas tardes de sexta-feira - em nossa 
pequena quadra esportiva de dez por 
trinta metros - crianças que, segundo 
o período do ano, podem ter dez ou 
onze anos (crianças do primário, de 
janeiro a maio) ou de doze a treze anos 
(estudantes do fundamental, nos me-
ses de outubro a novembro).

Começamos os treinos pelas 16h40 
todas as sextas-feiras. As crianças, em 
torno de vinte, chegam apressadas, 
tão logo que terminam as aulas da se-
mana, se preparam e começa-se com 
o diálogo seguinte: o menino capitão 
grita – “Grupo, firmes!” ou ‘compa-
nheiros, prontos!” Todos respondem: 
“prontos!” Em seguida, acrescenta: 
“companheiro professor, o grupo está 
pronto para começar o treinamento.” 
As dimensões reduzidas da cancha 
permitem-nos apenas alguns exercí-
cios de aquecimento, orientados pelos 

próprios meninos, simples práticas de 
lançamentos, jogadas como o “doble 
play” e toques de bola.

Como parte teórica, repassamos os er-
ros cometidos no treinamento anterior, 
recordamos e esclarecemos regras e 
felicitamos os jogadores que se distin-
guem. Lembramos as qualidades que 
queremos promover nos pequenos 
atletas: a disciplina, a concentração e 
o espírito de equipe. Por trás de cada 
palavra há um programa de crescimen-
to humano e espiritual.

A disciplina implica em pontualidade 
e ordem; toca aspectos tão simples 
como entrar e sair correndo do campo, 
em cada “inning”, jogar com as mãos 
nos joelhos e os olhos fixos no saque-
ador ou lançador, quando a equipe 
está na defesa. A concentração exige 
prontidão dos cinco sentidos para sa-
ber quando devo tocar um jogador, 



4

Ano IV - Número 160Notícias Maristas

donde devo lançar a bola para fazer 
o “out”, atenção ao orientador para 
receber a senha. O espírito de equipe 
implica apoio ao jogador que comete 
erros. É uma das coisas que mais nos 
custa: os meninos têm na ponta da 
língua a palavra que reprova: “você é 
um morto”, “ratão”, você é um pé de 
“juca” (variedade de mandioca), você é 
um “malanga” = um banana.

Terminamos o treinamento com uma 
saudação parecida àquela do início: 
“companheiros prontos!” e os meninos 
respondem com todo pulmão: “pron-
tos!”; o capitão então acrescenta: “um 
bom estudante!”... e todos juntos: “um 
bom esportista!” E agora, invertendo 
os termos: “um bom esportista” e o 
grupo responde: “um bom estudante”. 
Todos se dão as mãos e assumem o 
compromisso de apresentar-se às 7h30 
da manhã seguinte.

Pelas sete da manhã de sábado já se 
escutam as primeiras vozes dos atletas 
que vêm vestidos do melhor modo 
possível, para gritar aos quatro ventos 
que são “peloteros”. Uns vêm de gorro 
desfiado, outros com calça enterrada 
nas meias ou caneleiras; os que podem 
pintam ou costuram um número na ca-
misa. Sentamos nos degraus, diante da 
cancha esportiva e damos as últimas 
instruções antes da partida. (...)

Em seguida, repartem o conteúdo de 
duas mochilas que contêm o tesouro 
precioso de nove luvas, três pelotas, 
uma luva canhota, os arreios do “cá-
tcher”, uma couraça ou peitilho, uma 
máscara para proteger o rosto e por 
último, o taco. Então nos dirigimos ao 
campo do bairro vizinho de Tulipán. 
Todos querem levar o taco (raquete). 
No trajeto vão comentando as faça-
nhas da partida da semana anterior, 
as historietas da série nacional ou da 
equipe fantástica dos “elefantes” de 
Cienfuegos que são os primeiros na 
classificação.

Para chegar ao campo da ‘Barrera’, 
precisamos caminhar em torno de dez 
quadras. Os peloteiros caminham vai-
dosos como pavões-reais; por algumas 
horas pertencem ao mais elevado es-
calão da espécie humana; alguns pas-

santes lhes gritam: “aí vai a futura equi-
pe de Cuba”. Outros contra-atacam: 
“vão para serem desplumados outra 
vez”. Eles sentem-se importantes.

Às 8h30 chega a hora da verdade, 
quando vai falar o campo, e ali não 
há engano. Com as crianças de onze a 
doze anos jogamos cinco “innings”, em 
ritmo “suave”; com os maiores se joga 
“duro” com sete “innings”. Nossa liga 
compreende várias equipes: os tigres, 
os leões, os panteras, os crocodilos... 
no caso dos pequenos; tratando-se de 
maiores serão: ‘Caonao’, ‘Pastorita’, 
‘Barrera’, ‘Buenavista’. (...)

Na “Barrera”, espera-nos sempre Fran-
cisco Cantero, “glória do desporte” 
e administrador  da equipe ‘Cienfue-
gos’, nos anos 70, e às vezes jogador 
da equipe de Cuba. Trata-se de uma 
pessoa excepcional que gosta do bei-
sebol, ama as crianças e acredita que, 
através do esporte, é possível sonhar 
uma Cuba maior. Com ele aprendemos 
como segurar o taco, como manejar a 
luva, como proteger-se do sol (...) e o 
que é mais importante, a responsabi-
lidade, o brio desportivo e o amor à 
Pátria.

(...) Se a vitória nos sorri, festejamos. 
Se, ao contrario, perdemos, baixamos 
a cabeça e fazemos silêncio. Concluí-
mos nossa partida alinhando as duas 
equipes junto ao “home”, em forma de 
esquadra, e escutamos o comentário 
do jogo feito por Francisco Cantero 
e pelos treinadores. Aí destacamos 
não apenas as deficiências e méritos 

esportivos, mas também os erros e 
os acertos de comportamento, as vir-
tudes e os valores que emergiram no 
jogo. Felicitamos os jogadores que se 
destacaram e terminamos dando-nos 
as mãos. Quando vencemos, a reação 
natural leva, às vezes, alguns jogadores 
a zombar do adversário, diminuindo-
-o ridiculamente: “perderam”. É bom 
conscientizar os meninos de que um 
bom ‘peloteiro’, em vez de dizer “per-
deram”, felicita o concorrente com 
uma expressão conciliadora, como “jo-
garam bem”; vencer é uma tarefa que 
pede paciência e exige tempo.

No caminho de regresso à casa, co-
mentamos a partida, saboreando a 
vitória e deixando que o ardor da der-
rota se acalme. Conversamos sobre os 
erros e enganos, os “ponches”, os que 
falharam na hora da verdade e os que 
responderam: “eu, de quatro, abati 
três”, “fulano nos salvou” e outras ex-
pressões (...).

Tudo encerra, novamente, na casa ma-
rista com refrescante copo de água 
gelada que servimos com a jarra que 
Estrellita, nossa atenciosa cozinheira, 
deixou na geladeira. E acertamos a 
agenda das próximas sextas-feiras.

Acredito que a pelota é um caminho 
para evangelizar humanizando. E um 
modo de revelar um rosto diferente da 
Igreja.

____________

Ir. Carlos Martínez Lavín, fms.


