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A cAminho pArA A conferênciA 
GerAl - Setembro 2013
3. Tema e logo da Conferência

AdminiStrAção GerAl

Na semana que passou o Ir. Mario Meuti participou da Conferencia de Superiores maristas da Ásia, no Sri Lanka, dias 5 
e 6 de abril.

Os Conselheiros gerais Ir. Eugène Kabanguka e Ir. Josep Maria Soteras realizam sua visita ao Distrito da Amazônia, Brasil, 
de 5 a 21 de abril.

Os Irmãos Conselheiros gerais Ernesto Sánchez e Antonio Ramalho regressaram do Capítulo provincial da Europa Centro-
-Oeste, na Alemanha, e estarão presentes no Fórum Provincial de l’Hermitage, em ND de l’Hermitage, de 11 a 14 de abril.

O Ir. John Klein C.g. e o Ir. João Carlos do Prado, diretor do Secretariado da Missão, acompanham o Encontro de Diretores 
da América, em Guadalajara, México, de 11 a 16 de abril.

Também regressaram a Roma os Irmãos Víctor Preciado, Ecônomo geral, das Filipinas, e Pedro Sánchez, Secretário geral, 
da Espanha.

Tanto o lema como o subtítulo 
foram propostos pelo Conselho 
geral e entregues ao Setor de 

Comunicações e Imagem Institucio-
nal da Província do Brasil Centro Sul, 
que elaborou um logo deles decor-
rente. 

Aqui vão alguns comentários:

A expressão  “DESPERTAREI A AU-
RORA” aparece nos salmos 57(56), 
v.8-9  e 108(107), v. 2-3, quase com 
as mesma palavras:

Meu coração está firme, ó Deus, 
meu coração está firme: cantarei 
e tocarei. Desperta, honra minha! 
Despertai cítara e harpa! Desperta-
rei a aurora.

A AURORA expressa a busca de no-
vos horizontes, de um mundo novo 
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dor e eSperAnçA em Alepo, SíriA

Carta de 24 de março (Carta n. 9 – extratos)

que queremos construir.  DES-
PERTAR A AURORA coloca-
-nos numa postura ativa e di-
nâmica. O BRILHO DA AURO-
RA faz referência ao subtítulo 
da Conferência: é um facho de 
luz que ilumina as representa-
ções das figuras humanas e dá 
um tom vibrante e otimista ao 
conjunto.

Normalmente, a aurora é a 
que desperta o poeta para 
que entoe cânticos em honra 
do Senhor; aqui é o poeta que 
se adianta à aurora, porque 
não pode conter o júbilo que 
o sufoca. É tempo de desper-
tar, depressa, para expressar 
a passagem do medo à alegria, do pe-
sadelo à serenidade, do clamor à ação 
de graças. E o salmista o faz com uns 
versos que brilham por sua intensidade 
e beleza. Ao despertar a aurora, tem 
que despertar-se a si mesmo, despertar 

toda a dignidade que havia ficado es-
condida pelo medo diante das ameças.

O GLOBO TERRESTRE traduz o con-
ceito de internacionalidade (implica 
todo o mundo marista) e de unidade 

(encontro de representantes 
de todas as Províncias). As 
silhuetas dos CONTINENTES 
representam figuras humanas 
com um certo movimento: 
somos nós e nossas ações 
que construimos um mundo 
novo.

As imagens de CRIANÇAS E 
JOVENS indicam os destina-
tários da nossa missão ma-
rista e reforçam a perspectiva 
do encontro: há futuro por-
que há muita vida pela frente. 
O PROFETA, representado de 
maneira dinâmica e amistosa, 
converte-se em profeta da 
esperança: Seus braços aber-

tos significam a acolhida, a inclusão; 
ao estarem em forma de cruz ressal-
tam a dimensão cristã. Tal é a MISSÃO 
MARISTA: olhando com os olhos das 
crianças abrimo-nos a um mundo novo 
e esperançoso.

Resignação e lassitude resumem bastante bem o es-
tado de espírito atual dos habitantes de Alepo. Com 
efeito os alepinos estão resignados :

* A ter uma cidade cortada em duas partes  com o afluxo 
de centenas de milhares de refugiados  que invadiram as 
zonas « seguras », sem se lamentar.
* A ouvir o ruído ensurdecedor das rajadas de metralha-
doras e de tiros de canhões sem murmurar, e de aviões 
sem levantar a cabeça.
* A viver constantemente sob a ameaça de obuses de 
canhão que caem em qualquer lugar , de tiros de  snipers 
que matam não importa a quem, e de carros-bomba que 
explodem a qualquer momento, sem ter medo.
* A ficar em casa a partir do pôr do sol (18h agora) e só 
sair de manhã, transformando Alepo em cidade-fantas-
ma, sem poder se divertir.
* A cruzar, todos os dias e cada vez mais, por mendigos 
nas ruas, sem se revoltar.

* A constatar que a economia está completamente ar-
ruinada, as fábricas desmanteladas e roubadas e as lojas 
queimadas, sem desesperar.  (…)

E, ademais, estão cansados :
* Cansados de não perceber uma solução de aconteci-
mentos que duram dois anos na Síria (15 de março de 
2011) e em Alepo 8 meses (23 de julho de 2012).
* Cansados de ver a Síria, chamada "berço da civiliza-
ção" pela comunidade internacional, e Alepo, a mais 
antiga cidade sempre habitada do mundo, destruídas, 
seus tesouros arqueológicos roubados, seu tecido social 
desfiado, a segurança, que aí reinou e que outros inve-
javam, desaparecida, e a convivência entre as diferentes 
comunidades do país e a tolerância substituídas por um 
fanatismo religioso importado. (…)

Apesar desse contexto bastante sombrio, nós, «os Maristas 
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Azuis», continuamos com determinação nossa ação em 
favor dos refugiados que se alojam em três escolas de Chei-
kh Maksoud. Nós vamos lá diariamente passar o dia com 
eles para acompanhar as mães, 
divertir e educar as crianças, 
distribuir os alimentos para o 
café da manhã e o jantar, levar 
cada dia um almoço quente, 
cuidar dos doentes, cuidar da 
higiene e da saúde ... Roupas 
e sapatos  são dados na oca-
sião. Há 2 semanas, o almoço 
que distribuímos diariamente 
aos refugiados de que somos 
encarregados nos é fornecido 
gratuitamente pela Associação 
Beneficente Muçulmana "Al 
Ihssan" que prepara em suas 
instalações dezenas de milha-
res de refeições diárias para os 
refugiados das escolas. (...)

Continuamos sempre nosso 
projeto «A cesta Montanha» 
que consiste em fornecer uma 
cesta mensal de alimentos aos 
cristãos do bairro de Cheikh 
Maksoud, sem recursos, devi-
do aos acontecimentos. São 
300 famílias. Quarta-feira, 27, 
haverá a distribuição da oitava cesta mensal, e cada família 
receberá também um quilo de carne para que a Páscoa seja 
também uma festa. 
Também não esquecemos as famílias necessitadas que 
moram fora do bairro de Cheikh Maksoud e que sustenta-
mos há 25 anos no quadro de nossa associação «Ouvido 
de Deus»

Recentemente, nós, Maristas, tomamos a iniciativa de 
propor uma reunião com todas as associações caritativas 
que socorrem os cristãos necessitados de Alepo. Os res-

ponsáveis das 13 associações 
se reuniram duas vezes para se 
conhecer e coordenar sua ação, 
recuperar suas listas e harmoni-
zar os recursos.

Em nosso dia a dia, cada vez 
mais difícil, somos consolados 
por vários sinais de expectativa 
e de Esperança:

– Nossos voluntários continuam 
seu compromisso conosco, ape-
sar de ser sempre mais perigoso 
ir a Sheikh Maksoud, devido aos 
acessos bloqueados,  bombas e 
tiros de snipers que,  às vezes, 
causam vítimas.

– A maioria dos Sírios recusa 
a violência e aspira ao fim das 
hostilidades e à recuperação do 
clima de fraternidade de outrora.

– Estamos maravilhados pela re-
de de solidariedade que se for-
mou ao nosso redor, tanto em 

nível local e nacional como internacional. Não podemos 
agradecer bastante  a todos quantos, por pensamentos, 
mensagens ou donativos, nos manifestaram amizade,  soli-
dariedade e amor.
____________ 
Nabil Antaki, pelos “Maristas Azuis”

Domingo, 31 de março

A meus amigos do mundo, a meus Ir-
mãos e amigos Maristas:
Tenho certeza de que pensaram em 
nós na sua oração de sexta-feira santa.

Sei que vocês se inquietam por nós. 
Sei que nos desejam uma ressurreição, 
um fim da guerra, um vislumbre de 
esperança !

Infelizmente, anuncio-lhes tristes no-
tícias. Desde a madrugada, o distrito 
de Jabal el Saydeh, onde estamos re-
alizando nossa missão há mais de 27 
anos, e onde estávamos a serviço de 
300 famílias cristãs e 3 escolas, con-
gratulando-se com o movimento, pois 

bem, este distrito foi palco de intensos 
combates.

As pessoas estão aterrorizadas, presas 
em suas casas, prisioneiras da loucura 
dos tiroteios, de snipers, de bombas... 
Não podem absolutamente deixar sua 
casa, têm medo. Não podemos ab-
solutamente ir a casa delas. Quando 
possível lhes telefonamos. Assim, que 
calvário! Que cruz! Que desespero!

Não lhes escrevo isto para que tenham 
piedade de nosso povo... Escrevo-lhes 
porque estou triste, completamente 
triste, de uma tristeza que apaga o 
pouco de esperança que resta !

Escrevo-lhes para lançar um grito em 

voz alta: isso é o suficiente! Já, em 
outras ocasiões, manifestei minha  re-
jeição pela guerra. Todas as perguntas 
sobem a mim, em nome de todas essas 
pessoas, em nome de suas crianças, 
jovens, adultos: Por quê? Por quê? 
E em nome de quê? Quem é o se-
nhor da guerra, que decidiu matar-nos, 
exterminar-nos, acabar com a gente? 
Quem decidiu que tantos sofrimentos 
sejam nosso pão de cada dia durante 
meses e meses? Quem é aquele que 
nos convida à mesa da crucificação? 
Tenho vergonha de dizer que homens 
desta terra decidem a morte!

_____________
Ir. Georges Sabe
31 de março de 2013
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“onde houver um irmão, Ali terei 
minhA cASA”

A Comissão Internacional 
para a Revitalização do 
Movimento Champag-

nat da Família Marista reuniu-
-se entre os dias 18 e 22 de 
março na cidade de Guadala-
jara (México). Esta comissão 
é formada por 8 maristas (seis 
leigos e dois irmãos): Ana Sar-
rate (Província Ibérica, coorde-
nadora da comissão), Patricia 
Ríos (Província México Oci-
dental), Agnes Reyes (Província 
East Asia), Edison Jardim de 
Oliveira (Província Rio Grande 
do Sul), Ir. Adalberto Amaral 
(Província Brasil Centro-Norte), 
Ir. Javier Espinosa (Diretor do 
Secretariado dos Leigos) e Al-
fredo García (Província Medi-
terrânea).

Desde o primeiro momento 
experimentamos a calorosa 
acolhida de irmãos e leigos da 
Província de México Ocidental 
e pudemos viver concretamen-
te aquele verso da canção Família 
Marista: “onde houver um irmão ali 
terei minha casa”....

A tarefa que enfrentaríamos não se-
ria fácil: recolher as respostas do 
questionário enviado, como primeira 
etapa do processo, a todos os lu-
gares do mundo marista onde está 
presente o Movimento e em seguida, 
partindo da realidade, buscar 
perspectivas para a revitaliza-
ção. Trabalhou-se com os dados 
recebidos de 156 fraternidades 
e de alguns outros lugares onde 
o Movimento não está presente.

Com a síntese das respostas 
recebidas, foi elaborada uma 

proposta de trabalho que será no-
vamente enviada às fraternidades 
para que a concretizem, explicitem e 
comentem. Desejamos que este ma-
terial motive e gere esperança.

A experiência vivida pelos membros 
da comissão foi de uma comunida-
de reunida (literalmente) em torno 
da mesma mesa. Pretendeu-se aco-

lher e responder o sentimento 
das fraternidades do mundo 
marista. Colocou-se sobre a 
mesa toda a vida que vem 
da riqueza e da diversidade 
de nossas fraternidades. Hou-
ve debate, consenso, muitas 
vezes risos... Mas, acima de 
tudo, sentimos a presença 
do Espírito entre nós, sendo 
superadas as diferenças cul-
turais, linguísticas, de formas 
de entender e de fazer. E nos 
uniu o mesmo chamado pa-
ra construir o Reino de Deus 
com cores Maristas.

Cada tarde nos reuníamos na 
acolhedora capela do CEPAM 
e, com intenso sentido co-
munitário, colocávamos nas 
mãos da Boa Mãe a vida de 
todos os maristas de Cham-
pagnat. Nas refeições, nos 
momentos de lavar a louça, 
nos intervalos, nas conver-
sas... vivemos um forte espíri-

to de família.

Estamos contentes com o trabalho 
realizado e aguardamos com espe-
rança as novas etapas deste proces-
so. Assumimos com fé a tarefa de 
animar a revitalização do Movimento 
Champagnat e, com São Marcelino e 
todos os maristas do mundo, dize-
mos a Maria: “eis tua obra”. 

Visite a página web dedicada à 
Revitalização do MChFM

____________
Alfredo García
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