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A criAnçA que nos é dAdA!
Carta dos Maristas Azuis de Alepo, Síria

Hoje, 11 de dezembro de 2013, 
é um dia muito especial... Ale-
po está coberta por um manto 

branco! As escolas estão fechadas, mui-
ta gente ficou em casa, algumas crian-
ças e jovens aproveitaram para brincar 
e se divertir, esquecendo pelo espaço 
de um dia, uma realidade sempre mais 
obscura e incompreensível...

Por ocasião de Natal, a criança síria nos 
interpela... " Eu preciso... Eu preciso de 
calçado... Preciso de uma blusa... Pre-
ciso de um cobertor... Preciso de uma 
taça de leite... Eu preciso me aquecer... 
Preciso me alimentar... " 

Todos esses gritos, nós os ouvimos das 
bocas das crianças que vêm a nós todos 
os dias.

Crianças de famílias pobres ou de famí-
lias desalojadas...  Crianças de todas as 
idades, crianças que vêm nos procurar 
com seus pais... Crianças que não vão 
à escola... que não têm acesso à educa-
ção... Suas escolas foram destruídas ou 
ocupadas... Crianças que nem sabem 
ler ou escrever ... Crianças abando-
nadas, crianças que vendem pão nas 
calçadas...

Crianças que gritam de alegria e de sur-
presa quando regressam a casa, e per-
cebem que a corrente elétrica voltou: 
"Finalmente podemos ver histórias em 
quadrinhos...".
Crianças que têm as preocupações dos 
adultos: "Sabes, mamãe não pôde me 
lavar o rosto, porque não havia água 
em casa...".

Crianças que já vivem na nostalgia do 
passado... Fadi diz ao pai que lhe expli-
ca o pretérito perfeito... "Papai, o pre-
térito perfeito é como nosso lar aonde 
nunca mais voltaremos...". Crianças que 
estão preocupadas... que se perguntam 
se serão capazes de rever as pessoas ou 
lugares que elas amam... Filhos que não 
querem deixar seus pais... E pais que 
também não querem abandonar seus 
filhos... Que angústia quando, todas as 
manhãs, os filhos devem ir à escola: e 
se algo lhes acontece, se alguma coisa 
os impede de voltar a casa... Crianças 
que tranquilizam os adultos, dizendo-
-lhes:  não se inquiete, esse ruído que 
você escuta é uma bala... uma bomba... 
uma explosão ou um míssil... ". 

Crianças que querem demonstrar-nos 
sua alegria de viver, apesar do sofrimen-

to dos adultos...

Crianças que nos pedem um espaço 
de paz, um espaço de felicidade... um 
espaço de ternura... simplesmente um 
espaço para brincar... Crianças que ou-
vem seus pais repetir: "Que Deus os 
proteja...".

Nos olhos dessas crianças nós lemos a 
miséria e uma aflição extrema...

Elas representam milhares de crianças 
que moram na Síria ou se acham nos 
campos de refugiados nos países da 
vizinhança... Não podemos deixar de 
pensar em cada uma delas neste dia 
em que a neve cobre todo o Oriente 
Médio...

Elas nos convidam a mudar de vida, a 
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nos desalojar, a sair de nós mesmos, a 
irmos à fronteira...

A urgência não pode esperar, é preciso 
arriscar um gesto, dizer uma palavra 
que não seja apenas de compaixão, é 
preciso agir... é preciso inventar, criar e 
fazer nascer...

Para elas, nasceram projetos, volun-
tários se devotaram, lançaram-se pro-
gramas...

Nós, os Maristas Azuis, sonhamos para 
elas um outro mundo que não é aquele 
em que estão mergulhadas...

Com você e graças à sua solidariedade, 
seu apoio e suas palavras de encoraja-
mento, o sonho se tornou realidade...

E essa realidade tem crescido com o 
novo projeto do MIT – Instituto Ma-
rista para a Formação... Um centro de 
formação para possibilitar a pessoas 
entre 20 e 45 anos de se formar, ad-
quirir competências e adicionar ao seu 
currículo conhecimentos importantes 
em diferentes áreas. Em 6 semanas, 
já organizamos 3 sessões de 12 horas 
cada uma, e 3 conferências de duas 
horas cada uma sobre temas ligados 
à qualidade, à comunicação, à admi-
nistração do tempo e tantos outros 
temas de interesse. O número de par-
ticipantes é limitado a 18  pessoas por 

sessão, ao passo que as conferências 
estão abertas a todos... É um grande 
sucesso... 

As crianças do "Aprender a Crescer" 
continuaram seus programas educa-
cionais... Cumpre salientar o grande 
interesse dos pais pela qualidade edu-
cacional oferecida por esse dois proje-
tos, o da manhã para os desalojados, 
e o da tarde para os filhos das famílias 
do "Ouvido de Deus". 

Vendo o desgaste do calçado usado 
pelos filhos de famílias desalojadas, 
demos a cada criança um novo par... 

Os jovens da "Skill escola" continuam 
ativamente a preparar um projeto para 
o Natal... Os animadores se esforçam 
para a realização do projeto...

As senhoras do "Tawassol" aproveitam 
bem tudo quanto lhes é oferecido pe-
los monitores, em inglês ou em infor-
mática ou em artesanato...

Os membros das famílias do "Cesta 
da Montanha", assim como as famílias 
do "Ouvido de Deus", de Midane, além 
da cesta mensal de alimento, cada um 
recebeu roupas novas e calçado... 

Nós também retomamos o nosso anti-
go projeto de habitação, começando a 
ajudar famílias desalojadas e que pre-

cisam alugar uma casa... No momento, 
10 famílias foram beneficiadas... Elas 
são adicionadas à lista de 30 famílias 
que viviam conosco e que ajudamos a 
alugar uma casa...

Com os desenhos de Fadi, de Roula, de 
Marwa e de Youssef e em seu nome e 
em nome de tantas crianças de nossa 
querida Síria, nós lhes desejamos um 
Natal de paz e de esperança...

_________________

Pelos Maristas de Alepo,
Ir. Georges SABE,
11 de dezembro de 2013

Na Província de L’Hermitage, depois de uns meses (junho 
– outubro) de apresentação da II Assembleia da Missão 
às comunidades, escolas e obras sociais, movimen-

tos, fraternidades e grupos de vida marista… ja são muitas 
as pessoas que começaram a trabalhar em grupo os temas 
propostos.

Colocamos em funcionamento uma página web específica para 
a Assembleia da Missão nas diferentes línguas de nossa pro-
víncia : http://www.maristes.com/aimm/

Cada dez dias aproximadamente publicam-se testemu-
nhos sobre a experiência da missão de pessoas com-
prometidas em diferentes contextos da Província, assim 
como as fotos dos grupos que vão comunicando sua 
participação e que nos enviam suas contribuições.

Também se pode seguir as publicações por meio dos 
canais Twitter e Facebook da Província
https://twitter.com/maristescom
https://www.facebook.com/pages/Maristes-LHermitage

http://www.maristes.com/aimm/
https://twitter.com/maristescom
https://www.facebook.com/pages/Maristes-LHermitage/581237581895368
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restruturAção nA oceAniA

Inauguração do Distrito do Pacífico

No dia 15 de dezembro, durante a celebração do 
primeiro capítulo, nasceu o Distrito do Pacífico, que 
compreende as atividades e os Irmãos que até agora 

formavam a Província da Nova Zelândia. O novo distrito 
abraça os seguintes países: Nova Zelândia, Fiji, Samoa e 
Quiribati.

Em 2010 decidiu-se reestruturar a região da Oceania, que 
agora ganha a sua forma definitiva: Província da Austrália 
– inaugurada há um ano, Distrito da Melanésia e Distrito 
do Pacífico. Cada unidade administrativa tem o próprio 
superior maior.

A Assembleia e o Capítulo do novo Distrito se realizaram 
entre os dias 11 e 18 de dezembro. Deles participaram os 
Irmãos Emili Turú e Michael De Waas.

O Ir. David McDonald, até agora superior da Província da Nova Zelândia, é o primeiro superior do novo distrito.

escrAvidão nAs PLAntAções de cHá

Moulovibazr, Bangladesh

A data de 27 de novembro de 2013foi marcante para 
nós em Bangladesh. Foi o dia em que finalmente 
conseguimos finalizar a comprar do terreno sobre 

o qual vamos concretizar nosso sonho. Um belo espaço 
no município de Moulovibazar, cheio de árvores, com um 
riacho que atravessa a propriedade de norte a sul. Esta ao 
lado de uma plantação de chá e reúne todas as condições 
para bem atender o nosso projeto de oferecer ensino se-
cundário para os filhos dos trabalhadores dos campos de 
chá.

Nesse dia, na  parte da manhã foi assinada a escritura de 
venda entre o proprietário e a Diocese de Sylhet e no perí-
odo da tarde, seguindo a tradição bengali, os Irmãos Marti 
Enrich e Eugenio Sanz foram até o terreno para oficialmente 
"tomar posse". Em seguida, cumpriram a tradição de visitar 
o antigo proprietário, o Sr. Mahfuj Chowdury, descendente 
do último zamindar da área (os zamindars eram proprietá-
rios de terras e de famílias tradicionalmente aristocratas).

Devemosagradecer a Deus pela compra do terreno e a to-
dos aqueles que contribuiram  com os seus donativos, de 
outra forma teria sido difícil concretizar esse projeto visto 
que as ONGs nunca destinam valores para a compra de 
propriedades. Mas isso é só o começo agora temos que 
prosseguir arrecando fundos para a construção da escola. 
Algumas ONGs já deram parecer favorável em colaborar 
como por exemplo a “SED” e “Manos Unidas.” Esperamos 
que outros parceiros também possam ajudar. 

As crianças das plantações de chá merecem educação de 
qualidade, direito que até agora lhes foi negado. Pensamos 
num projeto de educação que possa abrir portas de um 
futuro mais digno e promissor para elas. Por isso é que 
conclamamos a todos paranos ajudar a bem atender esses 
meninos e meninas, contribuindo seja economicamente ou 
pelas suas orações a esta causa tão nobre. Mais informa-
ções em http://maristmoulovibazr.blogspot.it/

http://maristmoulovibazr.blogspot.it/
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ir. JeAn mArie BAtick

Novo Superior do Distrito da Melanésia

Cinco Irmãos da Província do 
Brasil Centro-Norte, quatro do 
Brasil Centro-Sul e um do Rio 

Grande do Sul fizeram a primeira pro-
fissão no Noviciado Interprovin-
cial de Passo Fundo, no dia 8 de 
dezembro.

Um dos novos Irmãos, Cassiano, 
comenta assim a experiência de 
dois anos vividas antes da emis-
são dos votos: “A vivência da 
interprovincialidade foi marcante 

no noviciado. Nos abrimos para a re-
alidade do outro e nos aprofundamos 
sobre a congregação e no trabalho 
pastoral. Alimentei a vontade de dar 

o Sim a Deus seguindo Champagnat”.

A Celebração, na qual os noviços se 
consagram a Deus pelos Conselhos 

Evangélicos de pobreza, casti-
dade e obediência no Institu-
to dos Irmãos Maristas, contou 
com a presença dos provinciais 
Ir. Wellington Medeiros, da PM-
BCN, do Ir. Joaquim Sperandio, 
da PMBCS e do Ir. Inácio Etges, 
da PMRS, amigos e familiares. 
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BrAsiL

Noviciado 
interprovincial 
de Passo Fundo

O Ir. Jean Marie Batick foi indicado pela Província da Austrália como novo superior do Distrito da Melanésia. Ir. Jean Ma-
rie tomará posse como superior durante o próximo Capítulo do Distrito que acontecerá na metade do próximo ano. 
Abaixo podemos conhecer um pouco do Irmão, através de uma intrevista publicada aqui no site, há alguns meses.

Fale-nos sobre você
Eu sou o Irmão Jean-Marie Batick e pertenço ao distrito da Melanésia, que inclui 
Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu e Nova Caledônia. Eu professei os 
votos como Irmão Marista em novembro de 1998 no Noviciado do Pacífico em 
Lomeri, Fiji. Depois da profissão fui fazer o escolasticado no Centro Marista da 
Ásia-Pacífico (MAPAC), nas Filipinas. Meu país de origem é Vanuatu. Atualmente 
trabalho como mestre de postulantes na Casa de Formação de Laumanasa, nas 
Ilhas Salomão. Eu também sou membro do Conselho Distrital da Melanésia.

o que significa para você ser um irmão hoje?
Ser Irmão hoje, para mim, é comprometer-se com o chamado de servir e com o 
chamado de viver a minha vocação como marista consagrado. É responder ao 
chamado de viver plenamente e com alegria a minha vida, independentemente 
dos desafios que eu possa encontrar. É estar disponível e atento aos apelos das 
pessoas com quem eu vivo e trabalho.


