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Novidades

A espiritualidade de um Irmão idoso se traduz 
pelo seu engajamento na comunidade

Ao chegar a Genval, faz doze anos, eu 
achava que a espiritualidade fosse 
uma maneira de viver a partir de 

uma ótica espiritual da vida. Desde então 
conscientizei-me de que a espiritualidade é 
também um modo de morrer. Descobri que 
o sentido dado à sua vida, os valores a que 
aderimos, como também a transcendên-
cia que nos religa a Deus, permitem aos 
religiosos de se definirem espiritualmente 
e isso vivendo o envelhecimento e se pre-
parando para a morte. É essa evolução de 
meu pensamento que desejaria partilhar 
com vocês.

Aquilo que é espiritual suscita elã e dá uma 
perspectiva. Para além de uma piedade in-
dividual, de uma participação comunitária 
na oração, creio que, hoje, a espirituali-
dade de um Irmão idoso ou atingido pela 
doença, se traduz por seu engajamento na 

comunidade. Então, a xícara de café toma-
da juntos, a admiração pelo ambiente, o 
intercâmbio de um instante de felicidade, 
o agradecimento que se resume por um 
gesto, o olhar de humor ou o piscar de 
olho, são sinais de uma profunda espiri-
tualidade. Quando Irmãos exprimem seu 
reconhecimento, sua alegria, quando seu 
olhar se ilumina ao evocar as lembranças 
de seus mestres, de seus coirmãos, de 
seus antigos alunos, de seus amigos ou 
famílias, isso traduz muito bem o sentido 
que deram à sua vida.

Confrontado com o envelhecimento ou a 
enfermidade, talvez o Irmão reencontre a 
mesma situação vivenciada no fechamento 
de uma escola: de um lado a impotência, 
e de outro a busca de culpáveis, ei-lo con-
vidado a assumir a verdade, do contrário 
transforma a vida em azedume. Uma vez 
superada essa etapa, uma vez que a pes-
soa ou o paciente domina o luto, ei-lo em 
equilíbrio estável. Esse luto, às vezes, é 
penoso de vivê-lo quando se multiplica: 
o abandono de seu apostolado, de sua 
comunidade, de seus amigos, de seus an-
tigos alunos, a morte dos membros de sua 
família... Uma vez dominada essa etapa 
de revolta-luto, o Irmão aceita suas novas 
limitações, sempre conservando ao máxi-
mo sua dignidade e independência. Então, 
toda pessoa ressuscita para a vida, quer 
seja idosa, deficiente, enferma, acamada, 
mesmo com seus dias contados.

Partindo dessa longa introdução, não é 
difícil ver o caminho que tive de percor-
rer. Deixando uma juventude muito ativa, 
abandonando um ritmo que amava, uma 
ordem que eu impunha, tive de aprender 
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Educação Superior
México - Reunião do Comitê Internacional Marista

Nos dias 5, 6 e 7 de ju-
lho de 2011, na Residên-
cia Provincial da Província 

de México Central, na Cidade do 
México, aconteceu a reunião do 
Comitê Executivo da Rede Inter-
nacional Marista de Educação Su-
perior. Participaram os senhores 
Ir. José Antonio Espinoza Medina 
(Presidente), Ir. João Carlos do Pra-
do (Secretário), Ir. JohnMcMahon 
(Austrália), Manuel Carretero Gon-
zalez (Espanha), Ricardo Tescarolo 
(Brasil) e, como apoio, Alejandro 
Soto (México).

A pauta da reunião consistiu na ava-
liação dos trabalhos desenvolvidos 
pelos Grupos de Trabalhos da Rede, a 
saber: 1) Normativa da Rede; 2)Pasto-

ral Universitária, 3) Mobilidade de pes-
soal do corpo docente, auxiliar e de 
serviços, 4) Curso de Pós-graduação 
à distância (EAD) em missão e espiri-
tualidade marista, e 5) Plataforma de 

intercâmbio de conhecimentos e 
de estudantes.

Além dos temas citados, o Comi-
tê dedicou dois dias de trabalho 
para organizar o V Encontro de 
Conselho de Reitores da Rede 
que será realizado de 9 a 13 de 
outubro de 2012, na Universidade 
Marista, na Cidade do México. O 
tema proposta para o encontro 
é “Educação Superior Marista em 
rede construindo uma nova terra”.

A reunião foi considerada bastan-
te produtiva por todos os participantes 
e foi destacada a acolhida e a visita 
a Universidade Marista, na cidade do 
México, e também da Província do 
México Central.

a me calar, a aceitar, a escutar, a estar 
presente, a rezar com e para... Dominar 
certa agitação, certo entusiasmo e, ao 
mesmo tempo, não ter mais fim de 
semana, feriado, férias! Gerir, criar um 
ambiente de qualidade. Seria necessá-
rio engajar-me junto aos novos coir-
mãos e sujeitar-me a uma recauchuta-
gem, porque eu tinha minhas feridas, 
eu vivia desiludido no contato com 
os Irmãos idosos, inerte em relação à 
vontade de mudança, malsucedido em 
certas iniciativas... Era meu deserto, e 
não podia deixá-lo transparecer com o 
risco de arrastar os outros no declive 
do pessimismo. O equilíbrio encontrei-
-o principalmente na equipe de trata-
mento e na formação que eu recebia 
em sessões de qualidade, e também 
no afastamento momentâneo de meu 
trabalho ao me impor algumas férias.

Desde então podia avançar em ple-
no mar, era feliz... Estava na minha 
vocação de ajuda. Podia auxiliar os 
coirmãos nos caminhos sinuosos da 
integração numa casa de repouso e de 
cuidados, caminho pavimentado de in-

certezas, de negação, de agressividade, 
de regateio, de depressões... acompa-
nhar um ou outro nos caminhos da 
demência progressiva, a linguagem da 
confusão, ouvir os sonhos... Acompa-
nhar é como sair na noite escura, é 
preciso um tempo para se habituar a 
ver o caminho.

Eu podia sofrer com os que sofriam, 
passar horas assistindo os Irmãos na 
sua última viagem. Podia ser positivo 
na minha vida pessoal, nas minhas re-
lações, e ficar otimista, podia superar-
-me.

Mas, acima de tudo, eu era livre para 
escutar, escutar ainda, e mais ainda, de 
noite e de dia. Levar esperança, mos-
trar que o Sol se levanta cada manhã, 
recordar os boas lembranças, desper-
tar a fé num Deus que nos ama, para 
coirmãos de despertam compaixão.

Para que o religioso possa desabrochar 
psíquica e espiritualmente, estou con-
vencido de que ele precisa, como toda 
pessoa, de um ambiente de qualidade 

para sua higiene, seu vestuário, a or-
dem no seu quarto... Plantas verdes, 
flores, música, movimento. Isso requer 
investimento, mas, sobretudo, doar-se.

É a hora em que a dúvida me invade, 
em que me choco contra a dureza da 
vida, contra sua injustiça e nossa fra-
queza, quando a gente não sabe mais 
como agir, o que fazer. É então  que 
Deus me estende a mão. Ele me con-
vida a uma oração profunda, me ajuda 
a dizer: “Nas tuas mãos, Pai, entrego 
tudo”. É essa mesma oração que eu 
recito com e pelo Irmão a quem vou 
fechar os olhos daqui a pouco. Gesto 
com o qual minha vida será iluminada.

Caminhos de planície, caminhos de 
montanha, caminhos que pedem uma 
esperança, um horizonte, caminhos 
que vivificam nossas desesperanças 
– eis os caminhos que quero seguir, 
porque fiz deles, simplesmente, minha 
vida.
________________
Ir. Marcel
Genval - Bélgica
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A vibração do povo cubano
Tetracentenário da Virgem da Caridade do Cobre, 
Padroeira de Cuba

Saudações afetuosas de Cienfuegos, 
em Cuba. Desta vez, as pequenas 
novidades que lhe trago, muito 

me animaram. Penso até que podem 
repassar-lhe essa alegria. O centro do 
que relato, amigo leitor, é a Virgem da 
Caridade do Cobre, padroeira da Cuba. 
Faz quase 400 anos foi descoberta a 
imagem, flutuando no mar. Era em 1612. 
No Arquivo das Índias, de Sevilha, está o 
documento escrito: o testemunho de um 
dos três protagonistas.

Minhas pequenas notícias, desta vez, 
têm a ver com “a vibração de um povo, 
o povo cubano”.

A Virgem esperada chega com precisão 
de minutos, sobre uma caminhoneta. A 
cena se repete dezenas de vezes, diante 
do povo que espera nervoso: algumas 
dúzias, com chuva ou com sol, em pleno 
campo ou debaixo de uma ceiba (árvore 
frondosa); quatro mil, quando é um rio 
que parte das populações maiores. E 
com o ritmo da canção e buzinas de 
automóveis pregoeiros, “me dá pele de 
galinha” dizem as pessoas.

Qual é o núcleo desta notícia? É simples 
e instrutivo: a expressão religiosa de to-
do um povo, depois de 50 anos.

As pessoas saem às ruas com alegria 
festiva. A procissão vai protegida pe-
la polícia. É bom considerar o peso 
de cinco décadas de silêncio, em que 
os crentes experimentavam proibição, 
repreensão, perdas profundas, exílios, 
agressões, “não entrarás na Universida-
de”, “ficarás sem trabalho”, “a religião é 
o ópio do povo”, “teu relatório vai criar 
problemas”...

Penso - em meu modesto parecer - que 
a Igreja católica é hoje, para esse po-
vo, um lugar confiável e um motivo de 

esperança. Estarei sendo testemunha 
de uma presença calada, humilde e 
sofredora dos crentes que souberam 
esperar? Não o sei, mas parece-me to-
car “algo de semeadura e de colheita”.

As dificuldades que carregamos, você 
as conhece, conheço-as eu. Incluo-o 
nestas páginas, nas orações da gente 
humilde, no livro de visitas de minha 
paróquia. Aí poderá tirar suas conclu-
sões, ao ler o coração do povo. Foram 
escritas durante as horas da visita da 
imagem, no templo (veja o artigo no 
site do Instituto).

As crônicas desses dias oferecem nu-
merosos testemunhos de uma grande 
festa, onde quer que passe a imagem 
da Virgem. E passará por toda a ilha – 
de Cuba – do oriente ao ocidente. Já 
percorreu mais da metade do caminho, 
diocese por diocese: vai entrando nos 
povoados, nos ranchos, nas centrais 
açucareiras, praças e igrejas, para rece-

ber homenagens culturais e “repentistas 
que lançam versos”. Com os recursos 
mais modestos das comunidades en-
feitam-se palcos, içam-se bandeiras e 
iluminam-se cenários, os mais humildes.

O lugar que vê nas fotos enviadas é o 
meu bairro: edifícios populares (iguais 
em todo o país). Nasceu um programa 
talvez semelhante a mim, “pobrezinho 
demais”, com quatro cânticos de igreja, 
bem cantados, com música de fundo. 
E o povo (que em sua maioria ignora 
esse mundo da fé) escuta com respeito, 
aplaude com afeto e canta a ‘Guantana-
mera’ com palavras à Virgem.

Atenção, a estranheza maior, por esse 
mar humano, é a dos cubanos que me 
rodeiam!  No fim de uns 55 minutos 
de espetáculo, inicia a procissão. Todo 
mundo eleva a voz para repetir: Bendize, 
ó Mãe, as famílias!

E o mais bonito: o que eu supunha fosse 
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Consultor especial
FMSI obtém credenciamento junto às Nações Unidas

uma ameaça à ordem, converteu-se em 
apoio: dezenas de crianças com seus 
pais sustentam a corda gigante para que 
o carro da Virgem possa passar... Uma 
vez na igreja, pode-se compreender me-
lhor o que está programado: promove-se 
uma vigília marial muito simples, uma 
noite de visitas, o Rosário da aurora, 
a bênção das crianças no amanhecer, 
antes de irem para a escola (é dia de 
exames finais); bênção das senhoras 
grávidas, missa com incenso, e... tornar a 
sair, para percorrer outros bairros: são os 
lugares que chamamos “casas-missão”. 
E já sabe, a gente acende velas, reza em 
silêncio uns segundos, faz fotografias ao 
lado da imagem, recebe uma imagem 
para colocar na carteira, faz doações em 
dinheiro... Tenho a sensação, dizem-me 
muitos, de que “alguém me visitou e me 

trouxe muita paz”.

Entretanto, devagar; espere um 
pouco!Você acredita que em Cuba tudo 
seja “esse espetáculo de fé simples?” 
Não, senhor! Que vá! como diz a gente. 
A juventude está com problemas sempre 
maiores; o problema econômico fechan-
do os bolsos para tentar chegar ao fim 
do mês com muita dificuldade; famílias 
que vivem a dolorosa divisão “entre La 
Habana e Miami” como afirma a “can-
ción del Puente”, de Ricardo Arjona; 
e muitas outras situações que tiram o 
fôlego. Problemas? Muitos.

Nesse cotidiano, os bispos de Cuba de-
cidiram, entre outras iniciativas, celebrar 
o Tetracentenário da Caridade, fazendo 
caminho, “passo a passo, verso por 

verso”, durante um ano inteiro. Já sabe, 
os críticos, os políticos, os politólogos 
publicarão suas colunas de opinião. Eu, 
em meio à realidade, tenho vivido isso 
que lhe conto com a surpresa de “um 
presente de unidade sem tê-lo espera-
do”. Creio que o Espírito de Deus é mui-
to hábil para tirar do interior desse caos 
social que cada um promove ou sofre, a 
partir de seu lugar e de seu momento, 
UM SOPRO DE ESPERANÇA E DE PAZ 
QUE BENEFICIA TODO O MUNDO.

Com você, alegro-me em poder fazer ver 
o coração do povo, bendizendo a Virgem 
por vir visitá-lo.
________________
Com carinho,
Germán. 

A FMSI obteve, no último dia 25 
de julho, o seu reconhecimento 
como consultor especial jun-

to ao Conselho econômico e social 
(ECOSOC) das Nações Unidas durante 
a reunião desse órgão, que se realizou 
na sede da ONU em Genebra, Suíça. 

A FMSI havia apresentado a sua soli-
citação de credenciamento em maio 
de 2010. A petição foi examinada pelo 
comitê do ECOSOC encarregado das 
ONGs durante a sessão de maio de 
2011, em Nova York, e naquela ocasião 
a fundação obteve a recomendação 
favorável em relação a seu estatuto 
de consultor especial. O Ir. Jim Jolley, 
diretor do escritório representativo da 
FMSI em Genebra, participou da reu-
nião do ECOSOC na Suíça, quando esta 
recomendação positiva foi oficialmente 
acolhida e adotada. Portanto, agora a 
FMSI faz parte da lista de organizações 
não governamentais reconhecidas pelo 
ECOSOC.

O Conselho econômico e social é um 
dos principais organismos das Nações 
Unidas, atuando junto à Assembléia 
geral e o Conselho de segurança. Foi 
instituído para coordenar o trabalho 
das agências especializadas, fundos e 
programas das Nações Unidas, no que 
se refere a matéria econômica e social. 
O ECOSOC é o local onde se discute 
temas econômicos e sociais interna-
cionais e se formula recomendações 
aos Estados membros e ao sistema 
de ação das Nações Unidas. Ele tem a 
responsabilidade de:
•	Promover níveis de vida mais eleva-

dos, pleno emprego, progresso eco-
nômico e social;

•	Detectar soluções para os problemas 
internacionais na área econômica, 
social e de saúde;

•	Promover a cooperação internacio-
nal na área cultural;

•	Coordenar o respeito universal pelos 
direitos humanos e as liberdades 
fundamentais.

No desenvolvimento de seu manda-
to, o ECOSOC interpela estudiosos, 
representantes do mundo econômico 
e mais de 3,2 mil organizações não 
governamentais reconhecidas. O ECO-
SOC é, de fato, o principal organismo 
no qual as ONGs podem participar dos 
trabalhos das Nações Unidas, que é 
uma organização de Estados.

As ONGs com estatuto consultivo po-
dem participar das reuniões do ECO-
SOC e de outros organismos, como o 
Conselho dos direitos humanos. Mais 
especificamente, estas ONGs podem 
participar, apresentar contribuições es-
critas, fazer declarações ao conselho 
e aos órgãos que dependem dele. A 
partir de agora, tudo isto poderá ser 
realizado pela FMSI em seu próprio 
nome, e não mais por intermédio de 
outras entidades credenciadas. O fato 
de obter o estatuto consultivo para 
uma organização significa ser reconhe-
cida oficialmente pelas Nações Unidas.


