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A cAminho dA conferênciA GerAl

Do “Ajudar a aurora a nascer” do Ir. Basílio Rueda 
ao “Despertar a aurora” do Ir. Emili Turú

Termino repetindo: sinto 
que uma força nasce em 

mim sem mim, para apoiar 
o que neste sentido nascer 
e se desenvolver no Insti-
tuto, com vistas a realizar a 
mudança e o renascer que o 
Espírito Santo nos inspirar. 
Digo, ao mesmo tempo, que 
esse meu desejo de apoiar o 
autêntico levar-me-á a opor-
-me ao inautêntico e desvia-

do, apesar de que isso possa doer a mais de um Irmão. Tam-
bém haveria de doer em minha alma se um Irmão decidisse 
retirar-se, espontaneamente, por não lhe ser permitido dar a 
determinadas atividades uma orientação nada evangélica, ou 
que se revela inadequada ao nosso trabalho de Igreja, hoje. 
Isso não obedeceria, de minha parte, a uma atitude de medo 
ante a mudança, nem de conservadorismo, mas, precisamen-
te, (obedeceria) a meu desvelo para que a mudança não abor-
te, para que a mudança aconteça. Como dizia Yves Congar: “É 
preciso ajudar a aurora a nascer”.

Ir. Basílio Rueda, 
Conclusão de sua“Meditação em voz alta de um Superior 

geral a seus Irmãos Provinciais”, Conferência geral, maio 1971

Recordo que li, pela primeira vez, a expressão “ajudar a au-
rora a nascer”, nos escritos do Ir. Basílio Rueda, que foi Su-

perior geral marista, nos anos do pós-concílio. São palavras 
que, creio, serviriam muito bem para condensar seus 18 anos 
de liderança, no Instituto. Mas foi provavelmente Giorgio La 
Pira, o popular “prefeito santo” de Florença, que a usou mais 

vezes, citando o poeta fran-
cês Rostand: “C’est la nuit 
qu’il est beau de croire à la 
lumière; il faut forcer l’aurore 
à naître en y croyant” ( É de 
noite que é bonito crer na 
luz; é preciso forçar a aurora 
a nascer, crendo nela).

Se cremos na força da nova 
aurora, apesar de estarmos 
ainda envoltos na noite, é 
porque a missão que nos foi confiada tem sua origem na 
missão de Deus: “A Igreja peregrina é, por sua natureza, mis-
sionária, visto que tem sua origem na missão do Filho e na 
missão do Espírito Santo, segundo o plano de Deus Pai...”. 
Isso nos enche de esperança, porque reconhecemos a mise-
ricordiosa presença de Deus, agindo no mundo e na história. 
Quando pensávamos em levar Deus aos outros, Ele já estava 
aí. Despertamos de nosso sono, como Jacó, e reconhecemos: 
“o Senhor está aqui e eu não o sabia” (Gn 28,16).

Não somos os grandes atores da missão, mas peregrinos com 
Deus e com os demais, até que Ele “seja tudo em todos” (1Cor 
15,28). As entranhas da noite encerram todo o potencial de 
uma belíssima aurora.

Ir. Emili Turú
Conferência em 10 de dezembro de 2010, 

no Instituto Teológico de Vida Religiosa, Madrid

Leia mais sobre a conferença em www.champagnat.org

Na Conferência geral de 1971, o Ir. Basílio Rueda consagrou, de certo modo, a expressão “Ajudar a aurora a nascer”, 
que aparece também em alguns de seus escritos e conferências. Quarenta anos mais tarde, a Conferência geral de 2013 
propõe o lema “Despertar a aurora” que o Ir. Emili Turú já comentou em alguma de suas intervenções. Duas expres-

sões similares em dois momentos distintos de nossa história.

http://www.champagnat.org/401.php?a=8
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mAristAs Azuis

Carta de Alepo, Síria

“Mamãe, quando vamos voltar para 
casa?” Fouad, o pequeno de 4 anos, 
faz essa pergunta a sua mãe, um pouco 
antes de dar-lhe o “boa-noite”... E Li-
na, a mamãe, passará toda a noite cho-
rando e fazendo-se a mesma pergunta.

Mas, a quem dirigir essa pergunta? 
Quem pode ou ousa dar uma respos-
ta? Quem pode propor uma data? E, 
no entanto, entre os refugiados, os 
rumores circulam rápida e inutilmen-
te. “Disseram-nos que em dois dias... 
Alguém disse que em uma semana... 
Logo mais...”. Esse logo mais se torna 
um mês, depois outro mês e, quem 
sabe, quantos mais?

Acompanhando as famílias refugiadas, 
os « Maristas Azuis » não cessam de es-
cutar com seu coração as queixas de-
las, as inquietudes e os sofrimentos...

Não temos nenhuma outra resposta a 
não ser a da compaixão. Estamos pre-
sentes... Nós escutamos... Procuramos 
tornar o quotidiano delas tão aceitável 
quanto possível... Estamos à disposi-
ção delas.
No momento em que escrevo esta 11ª 
carta, faz dois meses e meio que as 

famílias deixaram suas casas do quar-
teirão de “Djabal el Sayde”...

As 300 famílias que sustentamos com 
a cesta da montanha (Sallet el jabal) 
estão dispersadas na cidade... Algu-
mas moram com os Maristas, outras 
com parentes... e há aquelas que an-
dam errantes de uma casa à outra... 
Penso especialmente na família de 7 
pessoas que ainda não encontrou ca-
sa para se reagrupar: o pai dorme num 
lugar; a mãe com algumas crianças, 
na casa de um parente; a tia com ou-
tras crianças, alhures. A guerra não é 
unicamente uma questão de bombas, 
de matanças... É uma máquina que 
destrói a pessoa e a família... Ela isola, 
separa e não cria laços.

Alepo desperta e adormece com tiros e 
rajadas, colunas de fumaça, tantos si-
nais que evidenciam que a guerra está 
aí, bem perto, a dois passos...

Do ponto de vista da segurança, o mês 
passado foi marcado pelo rapto de 
dois bispos ortodoxos que viajavam 
para negociar a libertação de dois pa-
dres, também eles desaparecidos, há 
uns 3 meses. Quarenta dias passaram e 
não temos nenhuma notícia deles. Os 
sequestros criam uma situação de me-
do e de angústia para muitas pessoas 
que se veem obrigadas a abandonar 
o país.

No momento do Angelus, em 2 de 
junho de 2013, o Papa Francisco expri-
miu sua “grande preocupação” com o 
conflito sírio e com as vítimas tomadas 
como reféns. Ele apelou à “humanida-
de dos raptores” para que libertem as 
pessoas sequestradas.

No plano econômico, o poder de com-
pra não cessa de diminuir. Os preços 
sobem e se multiplicam por dois ou 
três. Os produtos alimentares e os ar-
tigos de primeira necessidade são ina-

cessíveis para muita gente. Os assala-
riados observam que sua paga perdeu 
absurdamente seu valor. Um kg de pão 
passou, em poucos meses, de 15 libras 
sírias a 90 ou mesmo a 100 libras.

A eletricidade é severamente raciona-
da: duas a quatro horas por dia. Por 
ora, a água está assegurada. A gasoli-
na, o gás e o óleo diesel são produtos 
raros e muito caros. Alguns medica-
mentos rarearam. Uma epidemia de 
hepatite se espalha. E com o verão que 
se aproxima, teme-se o surgimento de 
certas doenças como o (a) cólera e a 
leishmaniose.

As pessoas estão resignadas... 

As famílias que vivem com os Maris-
tas gozam da acolhida, das atenções 
médicas e psicológicas necessárias. 
Percebemos que, depois de dois meses 
de deslocamento, as necessidades de 
segurança e de esperança face ao fu-
turo são enormes. A essas 80 pessoas 
veio juntar-se um grupo de moças es-
tudantes que preparam o exame oficial 
de conclusão dos estudos secundá-
rios (Baccalauréat). Efetivamente, es-
sas moças vêm de um quarteirão em 
que não é possível prestar os exames. 
Acolhemo-las, oferecendo-lhes aloja-
mento, refeições, e assegurando-lhes 
boas condições para bem preparar e 
prestar os exames.

As 300 famílias refugiadas de Djabal 
el Sayde receberam neste mês três 
ajudas substanciais: um conjunto de 
artigos higiênicos, vestimentas, cal-
çados novos e uma cesta básica de 
alimentos.

Além disso, distribuímos uma cesta 
básica consistente para 75 famílias que 
socorremos, há mais tempo.

Todas as segundas-feiras, uma dezena 
de famílias desabrigadas que se aloja-
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rede mAristA de instituições 
de educAção superior

Reunião do Comitê Executivo

vam nas escolas de Djabal el Sayde, e 
que estão dispersas pela cidade, vêm 
retirar uma cesta alimentar e higiênica 
preparada segundo suas necessidades. 
Elas são muito reconhecidas, sobre-
tudo, pelo leite e pelo enxoval dos 
nenês.

Os ‘Maristas Azuis’ preparam ativida-
des de verão para 50 adolescentes. 
Trata-se de um programa de ativida-
des, “SKILL SCHOOL” que permite aos 
jovens de conhecerem e desenvolve-
rem suas capacidades. Um Irmão e 
vários jovens animam esse projeto.

Os responsáveis pelo projeto « Apren-
der a crescer » previram dar continui-
dade à sua atividade, durante todo o 
verão. Ali também 40 crianças, em ida-
de pré-escolar, aproveitam o projeto.

Termino com as palavras do Papa, por 
ocasião do Angelus de 2 de junho:
« Essa situação tormentosa de guerra 
traz consigo consequências trágicas: 

morte, destruição, prejuízos econômi-
cos e ambientais consideráveis, e mais 
a chaga dos sequestros”, acrescentou 
ele, apelando “à humanidade dos rap-
tores para que libertem as vítimas”.

O Papa, prometendo sua « oração » e 
sua « solidariedade » para as pessoas 
raptadas e seus parentes, encorajou 
a multidão a “rezar sempre pela mui-

to estimada Síria”, onde a população 
“aspira pela paz, na justiça e na com-
preensão”.
O Papa, entretanto, concluiu com uma 
nota positiva: “Há tantas situações de 
conflito no mundo, mas há também 
tantos sinais de esperança”.
Nós, ‘Maristas Azuis’, desejamos ser, 
por nossa ação, um desses sinais. 

Del 27 a 31 de maio, o comitê executivo da Rede 
Marista Internacional de Instituições de Educação 
Superior esteve reunido na Casa Geral, em Roma, 

com o apoio do Secretariado da Missão.

Participaram do encontro: Ir. Wilfredo E. Lubarico, Coor-
denador, das Filipinas; María Manuela Suassuna Q. Lopes, 
secretária, do Brasil; Jaime Nieto Ramírez, conselheiro, do 
México; Pablo J. Pardo Santano, conselheiro, da Espanha; 
e Ir. Silvestre Jacob, conselheiro, da Argentina.

Os temas trabalhados durante a reunião foram os seguin-
tes:
* vida e missão a partir do V Encontro da Rede, no México;
* acompanhamento dos Grupos de Trabalho;
* situação da documentação da Rede;
* encontro com a FMSI, com exposição por parte dos Ir-

mãos James Jolley e Manel Mendoza;
* planificação e organização da VI Assembleia da Rede em 
Koronadal, nas Filipinas;
* apresentação sobre a situação da organização do curso 
“Especialização Superior no Carisma e Princípios Maristas”, 
pelo Ir. Antonio Martínez Estaún;
* proposta de criação do Secretariado Permanente da Rede;
* necessidade de ativar uma linha de comunicação dentro 
do Comitê para criar condições adequadas para a realiza-
ção da VI Assembleia.

No final da reunião, o Ir. Emili Turú partilhou com o grupo o 
caminho feito desde 2004, quando começaram as primeiras 
reuniões da Rede. O Comitê foi motivado para seguir seu 
caminho de articulação e fortalecimento da Rede Marista 
Internacional de Instituições de Educação Superior em todo 
o mundo. 
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pAstorAl Juvenil mAristA

Entrevista  com o Ir. Luiz André da Silva Pereira
Província Brasil Centro-Norte

Quais são as características pecu-
liares dos jovens no Brasil?
Falar sobre juventudes hoje e suas pe-
culiares é um desafio, tendo em vista 
as diversas expressões juvenis que 
compõe o mosaico das juventudes 
no Brasil. Irei fazer um recorte e focar 
nos jovens que estão presentes em 
nossos colégios, universidades, obras 
sociais e centros de juventudes.
São jovens com idade de 12 a 25 
anos vivendo a maior parte em região 
metropolitana, de diversas classes so-
ciais. Marcados pela capacidade de 
sonhar, vão criando pontes e estabe-
lecendo relações na construção de 
um mundo melhor, mais justo, solidá-
rio, sem preconceito e corrupção.
São jovens que desejam fazer experi-
ência com o Sagrado no cotidiano de 
suas vidas, na luta por dias melhores 
onde o outro é espaço teológico de 
revelação.
São jovens marcados pelas novas tec-
nologias e pelas redes sociais, que 
ressignificaram as distancias, criaram 
uma nova geografia e novas formas 
de relações.
São jovens que no campo social são 
vitimas da violência, do desemprego, 
da falta de qualificação profissional e 
de acesso à educação.
São jovens que vivem a utopia, 
que não perde o brilho no olhar 
e que mantem o sorriso no rosto 
como sinal de esperança.

Como se realiza a PJM nas 
Unidades Administrativas da 
sua região?
A Pastoral Juvenil Marista é mar-

cada por um processo grupal dividido 
em cinco momentos o Momento Es-
trela, o Momento Coração Acolhedor 
o Momento Boa Mãe,  o Momento 
Cruz  e o Momento Violeta. O pro-
cesso possui um itinerário: a convo-
cação momento de convidar, chamar 
e “seduzir” os adolescentes para 
integrar o grupo, ou seja, descoberta 
do caminho comunitário. O seguinte 
passo é a nucleação momento de 
formar e estruturar o grupo, criar la-
ços, reforçar a vontade de fazer parte 
da PJM, é a descoberta do grupo. O 
terceiro momento é a iniciação, mo-
mento de gostar de estar juntos nas 
reuniões, convivência e diversas ati-
vidades, possibilitando descoberta 
da situação pessoal, da comunidade, 
da situação social e iniciar seu pro-
jeto de vida. O ultimo momento é o 
engajamento, tempo de se compro-
meter com o grupo, a Comunidade 
Educativa, a Igreja e a sociedade.

Como foi recebido o documento 
“Evangelizadores entre os jovens” 
entre os jovens e líderes da PJM?
O documento Evangelizadores En-
tre os Jovens veio reafirmar nosso 
processo pastoral no trabalho com 
as juventudes. As fundamentações 

bíblico-teológico e pastoral dialogam 
com as Diretrizes da Pastoral Juvenil 
Marista, documento que fundamenta 
nossa Ação Evangelizadoras com as 
juventudes no Brasil, gerando uma 
comunhão plena com o Instituto.
A apresentação do documento acon-
teceu com o encontro realizado em 
Campinas – SP no mês de agosto de 
2012, promovido pela Subcomissão 
de Evangelização das Américas, onde 
estiveram presentes 53 participantes, 
10 Províncias, 2 Distritos, 13 países, 
4 línguas, 18 Jovens, 24 irmãos (3 
escolásticos), 11 Leigos, 4 membors 
do Governo Geral e diretores dos 
Secretariados. Após esse encontro, 
cada província promoveu um estudo 
sobre o documento.

Na sua opinião, quais são os de-
safios e propostas mais salientes 
no âmbito do trabalho com o 
jovens?
Destaco alguns pontos: assegurar 
uma formação continuada para en-
tender as diversas expressões juvenis 
e assim estabelecer diálogo; garantir 
uma consciência política que provo-
que o envolvimento na garantia de 
políticas públicas para as juventudes; 
assegurar que os jovens cultivem uma 

espiritualidade e mística capa-
zes de responder aos apelos 
contemporâneos; propor que 
façamos, enquanto Instituto, 
uma opção preferencial pela PJM 
como um dos espaços teológico 
de encontro com Deus.
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A Pastoral Juvenil Marista conta com uma Comissão Internacional encarregada de indicar para todo o Instituto diretri-
zes que possam orientar o trabalho dos animadores locais. A última reunião da Comissão aconteceu no último mês 
de maio, na Casa Geral. Fizemos algumas perguntas aos membros da comissão sobre o trabalho na comissão e na 

Pastoral Juvenil Marista. Hoje apresentamos a conversa com o Ir. Luiz André da Silva Pereira, da Província Brasil Centro-
-Norte, há dois anos membros da Comissão.


