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Os "Maristas azuis" da síria

Carta de Alepo no.10 (21 abril de 2013)

Depois de 30 de março, os 
fatos se sucederam rapida-
mente na nossa cidade de 

Alepo. Com efeito, às 3h30 da ma-
nhã de Sexta-feira Santa de 2013, eu 
recebi a primeira chamada telefônica 
anunciando que o bairro de Djabal al 
Saydé começa a ser invadido pelos   
rebeldes que gritam e vociferam, in-
timando as pessoas a permanecer 
no interior de seus  apartamentos. 
A ameaça foi real ou foi bem uma 
incursão esporádica sem nenhum 
efeito sobre o bairro?  Pouco a pou-
co, as notícias anunciavam uma ver-
dadeira invasão do bairro, as lojas 
são sacadas, os carros roubados ou 
quebrados. As rajadas paralisaram 
as pessoas e as obrigaram a se refu-
gir debaixo da escadaria. Grandes e 
pequenos choravam. O pavor foi ins-
talado! As perguntas saíam espontâ-
neas: Pode-se sair? Que fazer? Uma 
verdadeira angústia! Um verdadeiro 
drama se deslumbra.

Com o passar das horas, os com-
bates geram raiva, as casas são «vi-
sitadas» por elementos armados, a 
eletricidade é cortada, a água tam-
bém… As famílias se imaginam que é 
uma questão de horas, elas esperam, 
aguardam, mas nada muda! Bem au 
contrário, a evidência é completa-
mente outra. Os homens armados 
até os dentes se instalam… A noite 
cai. As pessoas espiam o menor ru-
ído, o menor grito, o menor berro…
As pessoas  não dormem, velam, 
rezam, esperam o socorro do céu... 
Ele é seu último recurso… 

Sábado Santo, na madrugada, os imóveis começam a se esvaziar, os habitantes os 
deixam. Eles levam consigo o estrito necessário: alguns documentos importantes, um 
pouco de roupa, algumas economias que restam, e nada mais… O êxodo começa, um 
povo errante em busca de uma possível saída do inferno… Eles partem, ainda estava es-
curo… Uma  família perde o contato com dois de seus filhos pequenos que deviam estar 
com os vizinhos mas eles não estão...Uma outra família procura com todos os meios 
ajudar os idosos que não conseguiam caminhar. Os vizinhos se conversam, põem-se de 
acordo para caminhar juntos, protegidos pelo seu destino. As ruas estão vazias, as luzes 
apagadas. As pessoas lançam um último olhar para seu apartamento, seu interior, sobre 
toda uma história, todo um sonho, toda uma vida. Elas queriam que este instante se 
eternizasse. E antes de fechar a porta, as pessoas fazem o sinal da cruz como para dizer 
ao Senhor «Entre tuas mãos, nós nos entregamos». A porta foi fechada à chave, dando 
duas voltas na fechadura; a porta foi celada com um olhar de esperança. Mas é preciso 
agir rapidamente! Senão, a morte pode surgir a qualquer instante… Um povo caminha, 
um povo erra, um povo se desloca...Ele é forçado a esvaziar o bairro, o lugar de sua 
vida  torna-se um cemitério de lembranças, pode se tornar um amontoado de pedras... 
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As pessoas não tiveram tempo para olhar uma última vez a 
sacada da casa onde está estendido um lençol que ainda não 
secou! Uma só ideia na cabeça: é preciso fugir do inferno, o 
mais cedo possível, e não importa a que preço… Nenhum 
carro pode circular. É preci-
so caminhar, caminhar, cami-
nhar… Os minutos tornam-se 
uma eternidade… A página foi 
virada ! Tudo está consumado! 

Sábado, pelas 9h00, os mais 
rápidos entre os habitantes 
do bairro Djabal el Saydeh 
chegam à zona segura: alguns 
batem à porta de algum paren-
te e outros tomam o caminho 
de nossa comunidade Marista, 
único lugar de acolhida…Os 
Maristas Azuis estão lá… Eles 
acolhem, escutam, não ces-
sam de repetir: «Hamdellah  ‘al 
salameh» «rendamos  graças 
à Deus por vossa segurança».

As 300 famílias cristãs e tan-
tas outras famílias do bairro, 
foram abandonadas nas mãos  
do homens armados… Nós 
também, os maristas, nós não 
podemos mais voltar ao nosso 
local, no bairro. Uma inquieta-
ção surge em nós: o que é fei-
to das famílias muçulmanas desalojadas que se encontravam 
nas escolas? Nada de resposta…

A comunidade marista torna-se um centro de informação, 
recuperação de dados: As pessoas perguntam por informa-
ções de alguma família ou de uma pessoa idosa…Na verdade 
algumas famílias permaneceram no bairro…

A última família que deixou o bairro dia  3 de abril descreveu 
asim seu êxodo: todos os seus membros e inclusive a avó de 
idade avançada passaram por buracos que os homens arma-
dos fizeram nas paredes das casas… Ela nos contou o horror 
de permanecer no inferno da guerra, do pavor e do terror…

Diversas famílias vêm pedir roupas, colchões, cobertores, 
travesseiros, lençóis, sabão… Nós os acolhemos, os acom-
panhamos e atendemos às suas necessidades…

Os espaços vazios da comunidade são todos preenchidos… 
Nós decidimos liberar os dois espaços dos escoteiros e de 
construir 4 duchas e 4 toaletes…

Com a Caritas e os responsáveis de Sallet el Djabal, nós 
organizamos uma celebração  eucarística, seguida de uma 
distribuição de dinheiro e de boas compras de roupas ín-
timas e roupas novas. A maioria das famílias participam da 

Eucaristia, comungam, rezam e  acompanham  o coral da 
paróquia… O que acontecerá com as duas Igrejas do bairro?  

Sallet el Djabal, a cesta de donativos alimentares que nós 
distribuimos mensalmente 
depois de agosto de 2012, 
estará pronta dentro de uma 
semana… As pessoas têm 
necessidades dela…

Terça-feira de Páscoa, uma 
surpresa, Ghalia, a mãe de 7 
filhos dos quais o mais ve-
lho tem 9 anos e que estava 
numa das escolas, veio até 
nós… Ela procurou se reunir 
a nós… Nós a acolhemos…  
Alguns dias mais tarde, uma 
outra família chega com 11 
filhos… Todos serão alojados 
e acolhidos…

Nós compramos uma máqui-
na de lavar roupa, acrescen-
tamos 4 reservatórios  aos 
que existiam até o momento, 
compramos roupas, roupas 
íntimas, pantufas, travessei-
ros, colchões… 

O projeto «Aprender a cres-
cer» também é transferido… 

Ele volta ao local da comunidade… As crianças chegam 
numerosas… Elas têm necessidade de espaço, elas têm ne-
cessidade de desenhar, de jogar, de se encontrar…

Nós instalamos um consultório médico… Tem consulta diá-
ria… Os medicamentos são gratuitos…

E o que dizer do amanhã?

Todas as famílias de «Djabal al Saydé» fizeram esta pergun-
ta… Nós a devolvemos a elas... Nós não nos cansamos de 
repetir que elas estão nas mãos de Deus. Pode-se esperar 
uma possível volta ao bairro? Pode-se sonhar?  Muitas vo-
zes anunciam o fim próximo da  guerra, mas algumas vozes 
dizem que estas esperanças são em vão…É verdade que o 
provisório dura? E se este provisório se tornar uma situação 
definitiva?

Para nós Maristas Azuis, nós teremos sempre a mão esten-
dida para viver uma solidariedade evangélica, uma solidarie-
dade que anuncia e testemunha o amor de Deus  para com 
todo homem e toda mulher… Juntos nós procuraremos 
construir uma paz, a paz de uma manhã de Páscoa. 
_______________
Ir. Georges Sabe - 21 de Abril de 2013 
Em nome dos Maristas Azuis da Síria
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MOviMentO ChaMpagnat 
da FaMília Marista 
A Experiência do Setor Filipino

A semente lançada 
em 1989 flores-
ceu como umaár-

vore, espalhando-se 
além dos limites da es-
cola onde foi implantada 
pela primeira vez. O Mo-
vimento Champagnat da 
Família Marista (MCFM), 
Setor Filipino, inicial-
mente estabelecido em 
Notre Dame Kidapa-
wanpelo Ir. Rene Reyes, 
hoje está presente em 
todas as escolas maris-
tas do país. Começando 
com um pequeno grupo 
reunido para orar e par-
tilhar a fé, o MCFM hoje envolve 
225 membros engajados em espe-
riências de fé e iniciativas missio-
nárias junto aos pobres. Chamado 
a responder, mediante ações con-
cretas e relevantes que atendem às 
necessidades das crianças e jovens 
menos afortunados, o MCFM orga-
nizou e desenvolveu em todas as 
escolas as seguintes atividades:

* A comunidade da Universidade 
Notre Dame de Dadiangas promo-
veu orações e visitas aos doen-
tes nos hospitais. Engajou-se ati-
vamente em encontros fraternos 
com os irmãos da comunidade, 
apoiando o Lar de Marcelino para 
as crianças sem teto e oferecendo 
bens em espécie e sacos de arroz.

* A comunidade de Notre Dame de 
Cotabato apoiou integralmente a 
decisão de seus integrantes para o 
voluntariado. Alguns membros as-
sumiram uma iniciativa de imersão 
em Palawan, local onde os irmãos 
trabalham em missão pela educa-

ção dos indígenas pobres. Um dos 
participantes dedicou o período 
de verão como voluntário dando 
apoio ao Lar de Marcelino, uma ca-
sa de acolhida para as crianças sem 
teto e com problemas com a lei.

* A Escola Marista em Marikina City 
desenvolveu forte espírito de famí-
lia entre seus membros. A maio-
ria, representada por aposentados, 
marcou sua presença dando apoio 
às atividades ali organizadas.

* A comunidade da Escola Notre 
Dame de Kidapawan, onde o MCFM 
começou, envolveu-se ativamente 
em diversas iniciativas, reunindo-se 
para orar, partilhar refeições com 
os irmãos em fraternidade e ajudar 
a conseguir recursos para as víti-
mas do tufão.

* A comunidade da Universidade 
Notre Dame de Marbel implantou 
o MCFM na Igreja local. Além dos 
encontros de oração e de frater-
nidade, os membros do MCFM 

participaram da vida 
paroquial como leito-
res, Ministros da Eu-
caristia e voluntários, 
colocando-se à dispo-
sição para ajudar nas 
necessidades da Igre-
ja Local. Eles também 
ofereceram assistência 
às crianças vítimas de 
violência e assédio se-
xual no Departamento 
de Bem-Estar Social da 
cidade.

Todas as comunidades 
comprometeram-se a 
apoiar a promoção de 

vocações Maristas. A participação  
das cerimônias de profissão per-
pétua e a organização das ativida-
des de promoção vocacional, como 
forma de desenvolver a consciência 
vocacional,  fazem parte das ativi-
dades das comunidades.

 A dinâmica do MCFM é orientada 
pela presença de um Irmão em cada 
comunidade. Para as questões mais 
abrangentes, o Ir. John Tan tem sido 
um apoio importante, com sua pre-
sença e assistência permanente às 
iniciativas do Laicato Marista.

A semente, uma vez lançada, cres-
ceu e, como o galho de uma árvore, 
o MCFM continua a multiplicar a 
riqueza de sua experiência. É na 
partilha com outras pessoas dos 
frutos de suas vidas imbuídas dos 
valores e do carisma de Champag-
nat que cada integrante torna-se 
testemunha para fazer Jesus Cristo 
e sua Mãe Maria conhecidos e ama-
dos, do jeito Marista, hoje.
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O comitê para a continuidade 
do Arco Norte recebeu a in-
cumbência dos seis Provin-

ciais de estudar e enviar sugestões 
aos diferentes Conselhos provinciais 
sobre como levar a cabo as reso-
luções e propostas adotadas por 
ocasião do Conselho geral ampliado, 
realizado em março de 2012 na Gua-
temala.

Durante a reunião no Canadá, estu-
damos e refletimos sobre projetos 
de uma missão comum acerca dos 
jovens necessitados de nossas Pro-
víncias. Em relação ao projeto apre-
sentado pela Província dos Estados 
Unidos da América, chegamos a um 
acordo, a saber, a criação de uma 
comunidade mista (irmãos e leigos) 
interprovincial da região, em Nova 
Iorque, no Bronx, no sentido de tra-
balhar com os imigrantes mexicanos 
desta grande cidade.

Os motivos para apoiar essa ideia 
são:

* Oferecer um sinal de espe-
rança com a criação de uma 
missão em ambiente profano. 
A novidade se baseia em nos-
sa firme convicção de que é 
possível anunciar o Evangelho 
em um ambiente desfavoreci-

do, embora nossos recursos huma-
nos sejam limitados.

* O modo de vida comunitária pro-
posto pode gerar um novo jeito de 
ser marista.

* Esta nova missão permitirá tra-
balhar com imigrantes da América 
Latina, sobretudo mexicanos.

* É um projeto completamente 
novo para o Arco Norte.

* A missão conta com o apoio 
financeiro da diocese de Nova Ior-
que.

* Queremos proclamar que vale 
a pena ser Irmão e leigo marista 
hoje. Pensamos que a nova missão 
pode ajudar a suscitar novas voca-
ções entre os jovens dos Estados 
Unidos da América.

* O caráter internacional e multi-

cultural da cidade de Nova Iorque 
integra-se ao que almejamos rea-
lizar, de acordo com o espírito do 
XXI Capítulo geral.

Outro aspecto da vitalidade dessa 
nova comunidade é a criação de 
uma comunidade mista, com leigos e 
Irmãos. Tal missão será empreendida 
pelo Arco Norte não para realizar 
uma obra semelhante às demais de 
nossas respectivas Províncias, mas 
para buscar novos caminhos para o 
futuro da presença educativa maris-
ta no meio urbano da América do 
Norte.

O desafio é grande. É preciso ter a 
ousadia de explorar novas rotas, com 
a certeza de que as situações precárias 
dos imigrantes são lugares de vida e 
de compromisso que respondem ao 
primeiro objetivo do Instituto: a edu-
cação dos jovens, especialmente aos 
mais pobres e desassistidos, com uma 
dimensão evangelizadora.

___________________
O comitê para a continuidade 
do Conselho geral ampliado é 
formato pelos Irmãos Pau (No-
randina), Bernard (Canadá), Chi-
quilin (México Central), Marius 
(Canadá), Juan Antonio (Amé-
rica Central) e Steve (Estados 
Unidos).

4

Notícias MaRistas
N.º 264 – Ano V – 29 de abril de 2013

Diretor de comunicações:
Ir. Alberto Ricica

Realização:
Sr. Luiz da Rosa

Redação e administração:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Site: www. champagnat.org

Editado por:
Instituto Irmãos Maristas - Casa Geral – Roma

arCO nOrte

Comitê para a continuidade do Conselho geral ampliado

Últimos Irmãos falecidos

25/04/2013: Austin (Osmund) Redden - Australia
23/04/2013: Zeferino Falquetto - Brasil Centro-Norte
19/04/2013: Primo Eliseo Brunato - Cruz del Sur
15/04/2013: Bernhard Kletzmeier - Europe Centre-Ouest
15/04/2013: Kevin Joseph Hore - New Zealand
15/04/2013: Manoel Alles - Rio Grande do Sul
14/04/2013: João Batista Camilotto - Rio Grande do Sul

13/04/2013: Luis Castilla del Val - Mediterránea
11/04/2013: Luis Narganes García - Norandina
10/04/2013: Santiago García Sandoval - Compostela
28/03/2013: Manuel Antonio Alvarenga Alvarenga - 
América Central
23/03/2013: Brian Horton - Australia
08/03/2013: Honorato Saiz Santamaría - Ibérica


