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AmAr o jovem, 
especiAlmente o pobre

Nova comunidade em Saen Monorom
Mondulkiri, Camboja

A abertura de uma nova comu-
nidade em Saen Monorom, 
Mondulkiri, Camboja, se cons-

tituiu num desafio para os Irmãos 
Max, Pedro e Bernhard, seus fun-
dadores. Deixando Kampong Cham 
em 17 de janeiro, eles chegaram e 
se instalaram em Saen Monorom no 
mesmo dia, bem tarde na noite. Não 
tinham eletricidade nem água cor-
rente, mas eles se organizaram para 
obter o essencial, durante os primei-
ros dias, vivendo com o estritamente 
básico: o jantar era feito à luz de 
velas, como eles dizem, de maneira 
romântica. Isso durou vários dias, 
até que, finalmente, a eletricidade e 
a água foram ligadas.

A renovação e a pintura da casa, a 
organização do jardim e da paisagem 
dos arredores, além da instalação 
de um reservatório de 500 litros de 
água, foram trabalhos feitos pelas 
mãos de nossos Irmãos.

Situados em região montanhosa, os 
Irmãos tinham o desafio de passar 
com a bicicleta por caminhos difíceis 
para chegarem ao mercado. Nossos 
Irmãos tinham que fazer compras, 
frequentemente, porque não tendo 
geladeira, não tinham como conser-
var os alimentos.  Graças a um amigo 
australiano, que deu aos Irmãos uma 

pequena mobilete, eles puderam se movimentar mais facilmente na região.
Atualmente, nossos Irmãos estão organizando os caminhos da missão, através de uma 
série de encontros comunitários. A intenção é ter uma visão clara dos objetivos da 
missão, em Mondulkiri, para os próximos cinco anos:

“Somos chamados a ser apóstolos para os jovens,
evangelizando-os através de nossa vida e de nossa presença no meio deles.

Amar o jovem, especialmente o pobre,
é a marca característica de nossa missão.”

“Evangelizadores em meio à juventude”, 87
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o mundo dAs pArtículAs

Reflexão do Ir. Diego Zawadzky sobre a missão 
da FMSI dentro da Congregação Marista

Durante os primeiros dias de mar-
ço, teve a oportunidade de visitar a 
Comunidade marista de Meyrin. Três 
dos quatro Irmãos que compõem a 
comunidade são encarregados do 
Escritório da FMSI, nessa cidade. A 
missão da FMSI é de fazer avançar 
o mandato institucional de “con-
verter-nos em peritos e defensores 
dos direitos da criança e do jovem, 
de maneira corajosa e profética, 
nos espaços onde são definidas as 
políticas públicas” e de “desafiar as 
políticas sociais, econômicas, cul-
turais e religiosas que oprimem as 
crianças e os jovens” (Com Maria, 
ide depressa para uma nova terra! 
Documento do XXI Capítulo Geral 
do Instituto dos Irmãos Maristas 
das Escolas), através de sua ação 
junto à ONU. Durante esses dias, 
teve também a magnífica oportu-
nidade de visitar as instalações do 
CERN (acrônimo do Conselho Eu-
ropeu para a Investigação Nuclear, 
por seu nome francês), localizado 
nas imediações da cidade onde os 
Irmãos têm sua residência.

Esse centro abriga o Grande Colisor 
de Hádrons (LHC, sigla inglesa – Lar-
ge Collider Hadron), o maior e mais 
potente acelerador de partículas do 
mundo, que consiste num anel de 27 
km de extensão, instalado num túnel 
escavado numa profundidade media 
de 100 m. Nele, dois feixes de par-

Publicamos uma reflexão do Ir. Diego Zawadzky sobre a missão que desenvolve a FMSI dentro da Congregação Marista. 
O Ir. Diego é Irmão marista, vive em Phnom Penh (Camboja) onde, desde setembro de 2011, é coordenador do Centro 
Estudantil da Igreja Católica, por delegação de Dom Olivier Schmitthausler, Vigário Apostólico de Phnom Penh. 

O Ir. Diego conheceu os membros do Escritório da FMSI de Genebra, por ocasião de uma visita à comunidade marista de 
Meyrin (Suíça). Encontrou também o pessoal do Escritório da Fundação, em Roma, por ocasião do seminário “Proteger as 
Crianças e os jovens” (21-28 de março), organizado pelo Instituto marista, na Casa Generalícia.

tículas são aceleradas em direções 
opostas com 99.9% da velocidade 
da luz. Quando algumas dessas par-
tículas se chocam entre si, produz-se 
uma chuva de novas partículas que 
os físicos estudam para compreender 
melhor o universo, pois essas coli-
sões ocorrem em condições similares 
àquelas que teriam ocorrido segun-
dos depois do Big Bang. 

Um dos resultados das experiências 
realizadas no LHC é a produção de 
‘antipartículas’ (partículas subatômi-
cas que têm cargas opostas às da 
matéria, dando origem à chamada 
‘antimatéria’). Essas partículas têm 
duração muito breve, pois, tão logo 

que entram em contato com as partí-
culas da matéria, ambas se destroem, 
gerando energia. Segundo Wikipedia 
“as hipóteses científicas aceitas su-
põem que, na origem do universo, 
existiam matéria e antimatéria, em 
proporções iguais; entretanto, o uni-
verso que observamos está, aparen-
temente, composto unicamente de 
partículas e não de antipartículas”. 
Quer dizer que num momento dado, 
durante os primeiros instantes da 
evolução do universo, se teria produ-
zido um “desequilíbrio” entre ambos 
os tipos de partículas, dando lugar à 
formação do mundo tal como hoje 
o conhecemos. Como isso sucedeu 
continua sendo um mistério...



3

6 de agosto de 2012 Notícias Maristas

Entretanto, as pesquisas do CERN 
sobre as antipartículas já estão en-
contrando usos práticos como na 
criação de novos métodos de realizar 
tomografias, e em terapias contra o 
câncer.

Sim, é muito interessante; mas por 
que esta árida explicação de Física, 
neste artigo?

Então, para mim 
foram muito ins-
piradoras as se-
melhanças entre 
o LHC e FMSI 
– com os dois 
Escritórios em 
Genebra e em 
Roma. A FMSI 
quer “acelerar” 
o mundo maris-
ta rumo à maior 
consciência e 
ao compromis-
so com a defesa 
e a promoção 
dos Direitos da 
Criança e do Jo-
vem, através da 
difusão desses 
direitos, da for-
mação de grupos 
que – como ponta de lança - devem 
impulsionar esse trabalho, em cada 
Unidade administrativa, e através do 
uso dos mecanismos com os quais 
se consegue “ser voz dos sem-voz”, 
nos foros internacionais. Ao mes-
mo tempo, deseja “acelerar” nos-
so ‘coração solidário’ para que vá 
ao encontro das necessidades das 
crianças e dos /das jovens e lhes dê 
respostas audazes e criativas.

 Além disso, o LHC foi o resultado de 
um grande esforço de colaboração 
internacional, com que 20 países-
-membros animam e sustentam o 
trabalho científico de que participam 
em torno de 10.000 especialistas e 
engenheiros, ligados a mais de 500 
instituições acadêmicas e compa-
nhias industriais. Significa que os co-
nhecimentos adquiridos, através da 
pesquisa realizada nesse lugar, são o 
fruto do melhor talento humano e da 
soma de vontades de todo mundo, 

em prol de um objetivo comum. Do 
mesmo modo, a FMSI reflete o dese-
jo de nossa grande família Marista de 
colocar a serviço das crianças e dos 
jovens do mundo nossos melhores 
recursos, nossos melhores talentos, 
nosso coração e nossa paixão para 
tornar-lhes possível um mundo me-
lhor. 

Outro ponto de comparação se dá 
no fato de o CERN ter desenvolvido 
uma nova tecnologia de redes inter-
ligadas, denominada “Parrilla” (grade) 
que conecta dezenas de milhares de 
computadores, ao redor do mundo, 
provendo assim a colossal capaci-
dade de processamento de dados, 
necessária para analisar as experi-
ências realizadas no LHC. A FMSI 
deseja tornar-se expressão da Rede 
Marista que torna possível e efetiva 
a Solidariedade. Essa é nossa “nova 
tecnologia” para conseguir que os di-
reitos da criança ressoem em nossos 
ouvidos e no coração de milhares de 
pessoas, pelos cinco continentes. É 
o jogo de cintura que nos permite 
relacionar necessidades com respos-
tas, carências com recursos, proble-
mas locais com soluções globais; 
mantém-nos em sintonia para captar 
“os gritos de Deus no mundo” e nos 
impulsiona a “ver o mundo através 
dos olhos” daqueles a quem somos 

enviados, fazendo com que nada do 
que os afeta, onde quer que estejam, 
nos deixe indiferentes.

E finalmente, no mundo físico, as 
partículas e as antipartículas se des-
troem mutuamente... mas, no fim 
as partículas  vencem. Assim, neste 
mundo em que a violência campeia; 

em que a cobiça 
não respeita li-
mites; em que a 
vontade de po-
der e domínio 
esmaga a quem 
se atravessa no 
caminho; em 
que o ANTI-
-humano se faz 
patente... aqui, 
neste mesmo 
mundo, a FMSI 
torna possível 
que milhões de 
pequenos feixes 
de luz venham 
a ser a melhor 
expressão da 
presença de 
Deus, recrian-
do a verdadeira 
HUMANIDADE: 
escolas onde se 

reparte o pão do saber e se bebe 
do manancial da Vida; projetos em 
que se nutrem o corpo e o espírito; 
esforços combinados que põem ao 
alcance dos deserdados algo que 
lhes pertence por direito; papéis es-
critos e vozes levantadas para tornar 
visível, reconhecido e derrotado o 
mal que oprime e mata.

Oxalá, em todos os quadrantes do 
mundo marista, mantenhamos e 
aprofundemos o vínculo e o compro-
misso com a FMSI como expressão 
da “nova terra” em que o Sonho de 
Champagnat se faz vida. Não deixe-
mos espaço para o temor e o desâni-
mo, pois sabemos, e agora mediante 
consistente argumentação científica, 
sabemos quem vai ganhando a par-
tida!
___________________
Ir. Diego L. Zawadzky Z.
Phnom Penh – Camboja
10 de abril de 2012
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o ApostolAdo com os jovens

Estados Unidos: Casa Marista de Acolhida, em Esopus

Ao terminar o ano escolar, 
nossa responsabilidade 
de tornar Jesus conheci-

do e amado se torna ainda mais 
essencial. No entanto, com as 
salas de aula vazias, como man-
ter nossos contatos?

Desde sua reforma, nos anos 
setenta, a Casa Marista de Aco-
lhida, em Esopus, N.Y., acolheu 
em torno de 4.000 jovens, anu-
almente, na propriedade de 120 
acres (4,8 ha), situada no vale 
do rio Mid-Hudson. No último 
período de junho a setembro, 
essas maravilhosas instalações 
receberam pessoas de todas as 
idades: da zona urbana, com 
necessidades especiais e pesso-

as já enfraquecidas por en-
fermidades. Desde o início, 
esses acampamentos foram 
inteiramente atendidos por 
voluntários, pessoas muito 
compassivas e que ofere-
cem seu serviço cristão com 
alegria. Esses voluntários 

são uma bênção e seu trabalho 
encarna a visão de São Marceli-
no Champagnat: amor e serviço 
em favor dos menos privilegia-
dos e desfavorecidos.

Assim, quais são os meios para 
permanecer ‘conectados’? Os 
Irmãos Maristas mantêm comu-
nicação e contato por meio de 
múltiplas plataformas de comu-
nicação e redes sociais. Tanto 
por meio da atualização de nos-
sa página Facebook, da web ou 
por meio de um boletim como 
o “American Marist”, nós somos 
somente uma oração e um cli-
que.

Por meio das experiências re-
centes de acampamentos, reti-
ros para alunos, programas de 
evangelização de adultos, meios 
de comunicação social e acon-
tecimentos como o Encontro 
juvenil marista no “Marista Col-
lege” - onde mais de 270 alunos 
dos Estados Unidos da América, 
Canadá e México se reuniram 
para partilhar o espírito marista 
– nossos contatos e conexões 
se mantêm e crescem. 

Assim, quando o sino anunciar o últi-
mo dia de aulas, por favor, recordem 
que o espírito marista e a missão con-
tinuam abundantes, mesmo nos dias 

quentes do verão. Deus abençoe 
a todos vocês e a seus entes 
queridos, durante os próximos 
meses!
_____________

Ir. Ben Consigli
Provincial dos Estados Unidos
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