
Notícias Maristas
Irmãos Maristas - Casa Geral - Roma

21 de outubro de 2013Ano VI - Número 293

293

Maristas azuis

Carta de Alepo nº 14

adMinistração Geral

O encontro de ecônomos provinciais com o Ir. Víctor Preciado, Ecônomo Geral, na Casa Geral, terminou no último dia 
15 de outubro.

O Ir. Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração Missionária Internacional, entre os últimos dias 11 e 14, encon-
trou-se com os voluntários maristas da Alemanha.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado de Leigos, dirigiu um seminário sobre o tema da “comunhão entre Irmãos e 
leigos”, em Nairóbi, Quênia, de 15 a 20 de outubro.

O Conselheiro Geral, Ir. Ernesto Sánchez, participou da reunião dos superiores da Província Mediterrânea, realizado em 
Guardamar, Espanha, de 17 a 20 de outubro.

O Ir. Michael de Waas, Conselheiro Geral, de 18 a 20 de outubro esteve no Sri Lanka, participando do conselho provincial 
da Província da Ásia do Sul.

O Ir. Antonio Ramalho está em Malaui, onde participa do Capítulo da Província da África Austral, que acontece de 20 a 
23 de outubro.

Uma situação precária reina em 
Alepo depois de algumas se-
manas, concomitantemente 

com a decisão de suspender os ata-
ques aéreos que deviam nos infligir 
para «punir» o regime por ter utiliza-
do armas químicas. Querer «punir» o 
regime matando jovens circunscritos 
(encontram-se nos lugares visados) 
ou de civis (pelas bombas ditas in-
teligentes que falham seguidamente 
seus alvos como vimos alhures) e 
bombardeando uma infraestrutura já 
grandemente destruída por 2 anos 
e meio de guerra! Que besteira. Os 
Alepinos descobriram essa farça gro-
tesca e, em outras circunstâncias, 
até haveriam de rir dela. Como se a 
crise síria tivesse começado com as 
armas químicas e teria seu fim com a 
destruição. Felizmente que o acordo, 
que permitiu salvar a aparência dos 
impulsos bélicos ocidentais, parece 
ser o início de um processo de paz 

negociada. Depois, portanto desse acordo, não houve quase nenhuma ação militar na 
cidade se não fosse o ruído contínuo, porém longínquo dos canhões de uma parte e 
as batalhas na campanha entre os bandos rebeldes armados, o grupo islamita mais 
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extremista se sobrepondo e executan-
do os dirigentes da ASL.

Quanto à vida do dia a dia em Ale-
po, ela é menos difícil que antes. Há 
sempre um racionamento de água, 
de eletricidade e de pão, mas parece 
que os Alepinos se habituaram a essa 
situação e organizaram sua vida em 
consequência. Os que se haviam re-
fugiado nas escolas foram evacuados 
e as escolas abriram de novo suas 
portas. Quanto ao bloqueio que dura 
já três meses, tornou-se menos pe-
nível graças a uma nova profissão: o 
«maabarji» = aquele que atravessa o 
maabar ou o ponto de passagem entre 
as 2 zonas. Os rebeldes, que impuse-
ram o bloqueio, deixam 
passar os pedestres 
(aos milhares todos os 
dias e nos 2 sentidos). 
Eles lhes permitem le-
var consigo tantos pe-
quenos sacos pretos de 
plástico quuantos po-
dem transportar suas 2 
mãos (as  mercadorias 
em caminhão são proi-
bidas de entrar). Então 
cada pessoa entra com 
um saco de 1 kg de 
tomates, um outro com 
pepinos, um terceiro de 
uvas etc. Uma vez den-
tro de Alepo, o maabarji 
entrega os sacos a um 
sócio e torna a atra-
vessar para voltar com 
outros sacos. E como 1 kg mais 1 kg 
podem perfazer dezenas de quilos, 
todos as calçadas de Alepo são inva-
didos pelas tendas dos comerciantes, 
abastecendo-se junto aos maabarjis, 
que vendem seus produtos a preços 
exorbitantes, tendo em vista o número 
de intermediários e a propina que se 
deve pagar aos que cuidam o ponto 
de passagem. A roubalheira tornou-se, 
para os bandos armados, um negócio 
muito lucrativo. Mas os 2 milhões de 
Alepinos, já bastante empobrecidos 
pela guerra, pagam pelos produtos 5 
vezes mais caro que os mesmos pro-
dutos que se encontram do outro lado 
do maabar. A maioria dos habitantes 
circula a pé. A circulação de carros 
é muito difícil visto que as calçadas 

estão invadidas pelos comerciantes, 
os caminhos cheios de pedestres e os 
carros precisam circular entre eles.  

A gasolina, o óleo para a caldeira e 
a farinha estão sempre proibidos de 
passar. Eu pude encher o tanque do 
meu gerador de 1000 litros de óleo 
que o maabarji fez passar, em inúme-
ras passagens, dentro de 100 sacos de 
plástico transparente de 10 litros cada, 
fazendo-os passar por vinagre! Nós 
permanecemos sem telefone durante 3 
semanas e estamos sem internet já faz 
6 semanas e o bloqueio das pessoas 
está em vigor já faz 45 dias. Ninguém 
pode entrar ou sair de Alepo sem arris-
car sua vida. Prometem-nos melhoras 

com a abertura de uma nova rodovia 
que contornaria as zonas dominadas 
pelos rebeldes e pela qual será trans-
portado tudo que falta e permitirá a 
viagem dos habitantes.

Nossas atividades, com os Maristas 
azuis e a Orelha de Deus continua a 
mais bela. Decidimos no começo de 
setembro, alojar na cidade as famí-
lias desalojadas de Djabal Al Sayde 
que se refugiaram conosco fugindo do 
seu quarteirão invadido na Sexta-feira 
Santa pelos rebeldes. E isto, por duas 
razões: estimamos que estivesse na 
hora, para esta gente, de viver em fa-
mília desde que se alojaram conosco, 
depois de 5 meses, em dormitórios 
separados, e depois a casa dos Maris-

tas estava longe das escolas dos seus 
filhos. Julgamos que, com a volta às 
aulas, seria preferível que eles habi-
tassem perto das escolas dos filhos, 
porque o transporte escolar não existia 
mais. Nós lhes pagamos o aluguel (por 
seis meses) de pequenos apartamen-
tos mobiliados (rudimentarmente) que 
eles encontraram.

A partir de primeiro de outubro, organi-
zamos nossa ação e nossas atividades 
em torno de 2 eixos:

As atividades de socorro

Nosso programa de ajuda aos desalo-
jadas de Djabal Al Sayde continua. O 

14º Cesto da Montanha 
(Sallet al Djabal =cesto 
alimentar mensal) foi 
distribuído às 300 famí-
lias sexta-feira, 4 de ou-
tubro. Uma distribuição 
de roupas de inverno 
(nossos desalojadas ti-
nham deixado, em fins 
de março, seus apar-
tamentos não levando 
consigo se não suas 
roupas de primavera 
que vestiam) é prevista 
para fins de outubro. 
No começo de novem-
bro, nós lhes daremos 
calçados e bombonas 
de gás (indispensável 
para a cozinha). Nós 
oferecemos os manti-

mentos assim como os livros escolares 
para as crianças. Não esquecemos 
nossos protegidos do quarteirão Mi-
dane que recebem também um cesto 
alimentar mensal. Distribuímos todo 
meio-dia uma refeição quente a 250 
pessoas em necessidade. E seguiremos 
nosso projeto dos «Feridos de Guerra» 
para tratar gratuitamente os civis atin-
gidos por atos de guerra e que não têm 
os meios de se fazer tratar às próprias 
custas.  

As atividades pedagógicas

Agora que nossos locais se tornaram 
disponíveis com a partida dos de-
salojados e para retornar a principal 
das missões dos Maristas que é a 
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la Valla, fonte de luz

Inauguração da casa renovada de La Valla

educação das crianças, sobretudo as 
mais necessitadas, nós desenvolvemos 
nossas atividades pedagógicas para 
responder às imensas necessidades 
criadas pela guerra. «Aprender a Cres-
cer» cresceu e tem agora um irmão 
gêmeo. Ele se ocupa das crianças de 
idade pré-escolar, de 3 a 6 anos, pela 
educação, a instrução e a saúde. O 
projeto inicial continua todas as tarde, 
das 15h às 19h com 55 crianças das 
famílias pobres ou desalojadas. O no-
vo projeto tem lugar todas as manhãs 
de 9h às 12h30 com 100 crianças das 
famílias dos deslocados das escolas. 
Paralelamente, de manhã, um novo 
projeto «Eu quero Aprender» vai iniciar 
e contemplará 50 crianças desalojadas 
em idade escolar de 7 a 13 anos, mas 
que não vão à escola, para lhes ensinar 
pelo menos a ler, escrever e fazer con-

tas. O programa «Tawassol» continua 
4 manhãs por semana e visa dar às 
mães, de 20 a 35 anos, cursos de in-
glês, de informática, de pedagogia e de 
trabalhos manuais para lhes permitir, 
além de se desenvolverem, de seguir as 
crianças em seus deveres escolares; o 
inglês e a informática estão atualmente 
no programa escolar depois da primei-
ra classe. Enfim, o programa «Skills 
School» é seguido em algumas tardes 
por adolescentes. Seu número ultra-
passa atualmente uma cinquantena.

Eu gostaria de sublinhar que nossos di-
ferentes programas são todos destina-
dos às famílias necessitadas e/ou de-
salojadas e são inteiramente gratuitos.

Nós temos ainda outros projetos que 
gostaríamos realizar. Mas, apesar dos 

42 voluntários, os 6 assalariados (mo-
torista, responsável das compras…) e 
os novos membros de nossa equipe 
(3 Irmãos Maristas, 6 Leigos: 4 mulhe-
res e 2 homens), carecemos de meios 
humanos.

Eis onde nos encontramos. Somos 
um pouco mais otimistas que há dois 
meses, mas nós temos pressa para 
que a guerra termine.  Com os Maristas 
do mundo inteiro, nossa divisa para 
este ano é: Semeia a Esperança. Ter-
minando, queremos agradecer a todos 
os amigos que nos sustentam por sua 
amizade, suas mensagens, suas ora-
ções e seus dons.
________________
Nabil Antaki - 10 de outubro de 2013
Pelos Maristas Azuis

A  inauguração da casa de La Valla teve lugar no dia 5 
de outubro, das 16h às 18h30, com um clima bastan-
te ameno. Cerca de 150 pessoas (dirigentes e traba-

lhadores de várias empresas, arquitetos, irmãos da França 
e da Catalunha, amigos dos irmãos e habitantes de La Valla) 
participaram desse maravilhoso encontro caracterizado 

pela simplicidade e fraternidade. As diversas pessoas que 
tomaram a palavra sublinharam o sentido dessas reformas 
para a nossa história marista de hoje e amanhã.

A bênção da casa, presidida pelo Vigário Geral da diocese, 
lembrou a todos que "Se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os construtores." Graças a uma bela apre-
sentação de slides e vídeo muito bem feitos, toda a gente 
foi capaz de seguir a evolução do projeto e de se dar conta 
do trabalho realizado e de apreciar os resultados obtidos, 
cuja qualidade foi sublinhada por unanimidade.

O brinde coroou o espírito de entendimento que prevale-
ceu ao longo dos trabalhos, que duraram bastante tempo: 
a presença da grande maioria das empresas é um forte 
testemunho da maneira como levaram a cabo este projeto 
e do seu orgulho por ter participado numa obra especial e 
tão significativa. Partindo, muitos expressaram a sua alegria 
e a sua gratidão por viver esse momento. A renovação ma-
terial está completa, mas um novo capítulo da sua história 
começou para o "berço do Instituto dos Pequenos Irmãos 
de Maria." Magnificat!
_____________
Ir. Michel Morel
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sessão “aManhecer” – Manziana

Curso para Irmãos da 3ª idade 
de língua espanhola e portuguesa

Estas linhas dão continuidade à 
informação anterior, sobre o pro-
grama “Amanhecer”, realizado em 

Manziana, entre os dias 1º de agosto 
e 29 de setembro. Manziana é uma pe-
quena cidade situada a 60 km de Roma 
e goza de um clima ameno, graças à 
altitude em que se encontra (369 m). A 
população é de 6.951 habitantes.

A construção da casa foi feita nos anos 
1949 e 50 para a formação dos candida-
tos à vida marista. Em 1993, o Conselho 
geral decidiu adaptá-la para um centro 
de espiritualidade, destinado a Irmãos 
de língua inglesa que, anteriormente, se 
reuniam em Friburgo, Suíça. O prédio 
foi reestruturado, dando espaço a 30 
quartos, diversas salas, capela, bibliote-
ca, refeitório, cozinha e outros anexos e 
serviços.

No programa que nos ocupa, os diversos 
temas previstos foram abordados por 
12 professores: oito Irmãos, um leigo, 
uma leiga e um sacerdote marianista. Os 
conteúdos transmitidos e a metodologia 
aplicada foram muito apreciados. Todos 
deixaram seus roteiros à disposição, po-
licopiados ou informatizados.

A equipe de coordenação – Irs. Lande-
lino Ortego, José Feix e Antony Hunt 
– foi muito atuante, embora de forma 
discreta e respeitosa, permitindo aos 
Irmãos sadia autonomia e responsabili-
dade pessoal. A unidade e o espírito de 
serviço dos que presidiam favoreceu o 
clima de alegria, união, cooperação 
e responsabilidade que todos apre-
ciaram. O período da tarde, reserva-
do em princípio à iniciativa pessoal, 
permitiu que os Irmãos dedicassem 
algum tempo à manutenção da ca-
sa e da grande área externa.
A programação mais apreciada foi a 
de l’Hermitage e das localidades re-

lacionadas à vida do Fundador e dos pri-
meiros Irmãos. A comunidade de Irmãos 
e Leigos que coordena as atividades de 
l’Hermitage destacou-se pelo espírito de 
acolhida, de serviço e pela assessoria 
nas várias visitas. O Ir. Benito revelou-se 
extraordinário animador de quanto ali 
sucedeu. A avaliação da sessão subli-
nhou particular reconhecimento a toda 
a equipe de l’Hermitage.

Nas duas últimas semanas, os Irmãos 
visitaram Viterbo e seu centro histórico 
com ruínas da civilização etrusca; o 
Colégio marista e o palácio papal que 
foi residência dos Papas no século XIII, 
quando ocorreu o mais longo “cum 
clave” de 33 meses para eleger Gregório 
X. Conheceram Orvieto com a catedral 
do século XIV, construída para receber o 
corporal do milagre de Bolsena. Ostenta 
uma fachada extraordinariamente artísti-
ca e majestosa.

Com sentido mais religioso, visitamos 
Assis e as catacumbas de São Calixto. 
No regresso, houve ocasião para apreciar 
as paisagens de Rocca di Papa, Frascati, 
Grotta Ferrata e Castel Gandolfo, região 
conhecida como “Castelli Romani”. Na 
última quarta-feira, marcaram presença 
na audiência papal, na Praça São Pedro, 
em meio à extraordinária multidão.

Os últimos dias foram reservados à 
avaliação, a uma tarde de oração diante 
do Santíssimo, concluída com uma ce-
lebração penitencial e a administração 
do sacramento da Unção dos enfermos. 
Na noite de 28 de setembro, expressa-
mos reconhecimento às pessoas que 
trabalham na casa e a seus familiares, 
mediante um jantar festivo e significativa 
saudação aos presentes pelo Ir. Massimo 
Radicetti, participante da sessão. O dia 
29, domingo, foi marcado pela reunião 
conclusiva, com sábias palavras do Ir. 
Landelino e diversas expressões de gra-

tidão; ainda, pela Eucaristia e a re-
novação dos votos. O almoço fes-
tivo foi o último ato comunitário, 
traduzindo a alegria, a gratidão e 
a união que marcaram essa sessão 
de 2013. Gratidão aos promotores 
e coordenadores e parabéns a to-
dos os participantes!

4

NotíciAs MARistAs
N.º 293 – Ano VI – 21 de outubro de 2013

Diretor técnico:
Ir. Alberto Ricica

Produção:
Sr. Luiz da Rosa

Redação e Administração:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

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

Site web: www. champagnat.org

Editato por:
Instituto Irmãos Maristas - Casa Geral – Roma


