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Maristas de alepo, síria

Somos heróis? Não, somos apenas maristas

“Paz e Esperança de Alepo… Quere-
ríamos estar entre vocês, na Assem-
bleia Provincial. Fomos convidados 
a participar por meio do Skype ou 
Webex, mas isso não foi fácil. Agra-
decemos a Pascal e a Edouard que 
transmitiram muito bem nossos sen-
timentos e nossos pedidos por meio 
da oração que prepara-
ram.

Não queremos que a 
Assembleia termine sem 
transmitir a todos uma 
mensagem de agradeci-
mento. Antes de tudo, 
ser marista na Síria, hoje, 
é carregar consigo toda 
uma Província e, na rea-
lidade, todo o mundo 
marista e todo o seu ca-
risma. Garantimos que, 
como nunca, nossa pre-
sença enquanto maristas 
é mais do que atual. Em 
primeiro lugar, por nossa 
confiança em Deus e na 
Boa Mãe. Não podemos 
contar quantas vezes o 
Senhor e a Boa Mãe nos 
apoiaram, nos ajudaram a suportar 
a situação tão difícil e nos guiaram 
na reflexão e nas decisões que pre-
cisávamos tomar... A força do apoio 
que recebemos do Ir. Emili Turú, do 

Ir. Antonio Giménez e de todos os Irmãos e 
Leigos do mundo, ajudaram-nos a superar a 
desesperança, em momentos extremamente 
difíceis.

Aqui, Leigos e Irmãos, vivemos juntos o ser 
marista… Nossa vocação se abriu aos leigos 
muçulmanos que partilham conosco a mis-

são educativa e a missão da ajuda... Isso já é 
uma experiência inesquecível... O que esta-
mos realizando responde ao apelo do último 
Capítulo geral e do Papa Francisco... novos 
horizontes... estar nas fronteiras.

Cada dia, estamos escutando esta 
frase: “Obrigado porque vocês são 
diferentes...” Somos, sim, por nosso 
modo de ser e de educar e educar... 
Vivemos como maristas... Quando 
mais de três milhões de crianças 
sírias precisam de educação, para 
não se tornarem uma geração per-

dida, nós maristas 
estamos compro-
metidos em trazer 
uma resposta que 
vem de nossa tra-
dição e do nosso 
carisma... Quando 
mais da metade da 
população síria vive 
da ajuda, os maris-
tas estão compro-
metidos em forne-
cer leite, comida, 
roupa, medicamen-
tos, hospitalização, 
alojamento e tantos 
outros serviços aos 
mais necessitados... 
O apoio que recebe-
mos, suas orações e 
a ajuda econômica, 
o socorro de tantos 

amigos e antigos alunos tornam o 
projeto viável. Mais de 500 famílias 
cristãs e muçulmanas usufruem de 
todo o programa educativo e de 
apoio...

Da Síria vem-nos este significativo texto. Trata-se da Mensagem dos Irmãos de Alepo para a Assembleia Provincial Me-
diterrânea. Pessoas que estão em regiões do mundo em que ninguém quereria estar, sustentando a esperança e ofere-
cendo amor e solidariedade, em meio dos que sofrem. Educadores católicos trabalhando para que mais de 3 milhões 

de crianças sírias não se tornem geração perdida. Convidamo-los a ler e a rezar muito por seu trabalho... e por suas vidas.
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A casa está aberta… Moças muçul-
manas vivem na casa… Precisam, 
dentro de um mês, apresentar exa-
mes universitários e não podem atra-
vessar cada dia a fronteira das duas 
facções da cidade dividida... Em nos-
sa casa há acolhida... Crianças e 
jovens, muçulmanos e cristãos rece-
bem educação de qualidade. Mulhe-
res e jovens participam em atividades 
de desenvolvimento... a casa está 
aberta. Os últimos que solicitam a 
possibilidade de fazer uma sessão 
de formação, valendo-se de nossas 
salas, constituem o “Croissant Rouge 
Sírio”... É um motivo de honra para 
os maristas do mundo. Sem dúvida, 
sentimos diariamente o horror da 
guerra. Choramos jovens que foram 
acolhidos na casa e que morreram... 
Escutamos com muita dor, os sofri-
mentos de pessoas que foram atin-
gidas por alguma bala ou bomba 
explodida...

O horror, o medo, o choro é nosso 
cotidiano... Não escondemos que há 
dias em que perdemos a ilusão, mas 
não a esperança. Há dias que passa-
mos sem corrente elétrica, sem água, 
com muitas bombas... dias de frio e 
de morte... mas, a casa de Marcelino 
e de Maria continua sendo uma casa 
de acolhida aos mais necessitados... 
mesmo para os que precisam tomar 

um banho ou lavar sua roupa ou 
tomar uma comida quente ou até 
passar uma noite. Somos heróis? 
Não, somos apenas maristas… e nos 
sentimos, com vocês, pertencentes 
a uma grande família. Plantamos se-
mentes... Oxalá, sejam sementes de 
paz as que plantamos! Semeamos 
uma educação para a paz, damos um 
testemunho de paz, plantamos um 
compromisso de paz...

Optamos por permanecer, como co-
munidade e como leigos… Muitas fa-
mílias e jovens saíram do país. É te-
rrível o momento em que uma família 

ou um jovem vêm dizer-nos “adeus”... 
vou ou vamos amanhã, em busca de 
um destino fora, longe e muitas vezes 
desconhecido. Optamos por perma-
necer para servir e educar... A partir 
de Alepo, novamente, muito obrigado, 
obrigado e obrigado! Precisamos de 
suas orações... seu carinho é-nos um 
presente do céu... Estão todos em 
nossos corações e bem sabemos que 
estamos nos seus... Juntos, prossiga-
mos no caminho que nos traçou Mar-
celino... SALAM”.

____________
Ir. Georges

Os Irmãos Emili Turú, Antonio Ramalho e Michael De Waas se encontram com o Papa, dia 3 de  fevereiro, 
depois de terem participado da missa celebrada por ele na Casa Santa Marta, no Vaticano.
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província Brasil centro-norte

Profissão perpétua de três Irmãos

Entre dezembro 2013 e janeiro 
2014 o Distrito Marista da África 
Ocidental testemunhou com ale-

gria a profissão perpétua de 6 jovens 
Irmãos: Augustine Teye Naatey (Gana) 
no dia 21 de dezembro, Anthony Doe 
Siryeh (Libéria) e Brendane Tombir (Ca-
marões) no dia 28 de dezembro.

No dia 4 de janeiro de 2014, os irmãos 
Nadji Frederic, Ngardoum Succès e 
Ngaro Alfred, do Tchad,  fizeram sua 

profissão perpétua no Instituto dos 
Irmãos Maristas. A missa foi presidida 
pelo bispo Djitangar Edmond, da dio-
cese de Sarh, por 20 sacerdotes e dois 
diáconos.

Os leigos apareceram em grande nú-
mero, cerca de 2000, de tal modo que 
não havia lugar para todos, embora a 
cerimônia tivesse sido realizada ao ar 
livre. Dois corais animaram maravilho-
samente a missa, um no dialeto local 

e outro em francês. Como de hábito, 
vários ritos, apresentados durante a 
eucaristia, acompanharam a profissão 
final. Um breve relato histórico sobre 
os Irmãos Maristas foi lido para a as-
sembleia presente.

Em sua homilia, o Bispo iniciou agrade-
cendo os Irmãos por seu testemunho 
bem como os pais dos Irmãos que os 
ofereceram voluntariamente à Igreja. 
Recordou aos Irmãos e a todos os pre-

distrito da África ocidental

Profissões perpétuas

Os Irmãos Joilson de Souza Toledo, Paulo Henrique 
Martins de Jesus e Wesley Adenilton Ribeiro, da Pro-
víncia Marista Brasil Centro-Norte,se consagraram 

de forma definitiva à vida religiosa no Instituto Marista em18 
de janeiro, em Belo Horizonte. O Ir.Wellington Medeiros, 
provincial, recebeu os votos. A celebração, presidida pelo 
Pe. Hilário Dick, contou com a presença de vários Irmãos 
Maristas, familiares, amigos, assessores e jovens da Pastoral 
da Juventude, além de outros colaboradores da Província.

De março a junho de 2013, os três Irmãos viveram a expe-
riência do itinerário formativo de preparação para a profis-
são perpétua, em Cochabamba, na Bolívia.

Ir. Joilson é natural de Duque de Caxias (Rio de Janeiro). 
Começou a participar de atividades na Igreja aos 14 anos, 
na catequese, e se engajou em grupo de jovens.Foi a partir 
da experiência na Pastoral da Juventude que conheceu os 
Irmãos Maristas e despertou a sua vocação.

Ir. Paulo é de Belo Horizonte. Participou em grupos de jo-
vens e foi da coordenação da Pastoral da Juventude da sua 
paróquia. Nesse tempo, conheceu os Irmãos Maristas.

Ir. Wesley nasceu em Carrancas (Minas Gerais). Na adoles-

cência, ingressou em grupo de jovens da comunidade, onde 
conheceu um Irmão Marista, que lhe chamou a atenção por 
ser presença significativa entre eles.
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A Província da Ásia do Sul 
anuncia com entusiasmo a 
inauguração da nova casa 

de formação para jovens interes-
sados em nosso modo de vida que 
estudam no colégio Saint Joseph, 
em Nugagoda, Sri Lanka. Há 
atualmente cinco candidatos, 
além de outros aguardados no 
final do mês. A casa recém-
construída e sua bonita capela, 
consagrada no último dia 10 
de janeiro de 2014, tornou-se 
a primeira capela dedicada aos 
Mártires Maristas da Espanha.

A comunidade de formação recebeu 
a visita do bispo Max, bispo auxiliar 
da Diocese de Colombo, alguns Ir-
mãos, incluindo o Superior provincial, 
Ir. Shanthi, e seu Conselho, muitos 
religiosos, candidatos maristas, leigos 

maristas e jovens do Pastoral Juvenil 
Marista para celebrar a Eucaristia e 
prestigiar a solenidade. A capela foi 
consagrada e sua primeira Eucaristia 
foi celebrada.

A capela exibe a pintura dos 
Mártires Maristas atrás do altar, 
pintada pelo professor de Arte 
do colégio Saint Joseph, de Nu-
gagoda. O Ir. Chinthana, a comu-
nidade e a Província estão felizes 
em dedicar a capela a nossos 
Mártires Maristas.
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Sri Lanka: Primeira Capela dedicada aos 
Mártires Maristas na Espanha

sentes que Deus chama quem, quando 
e como Ele quer. Quem for chamado 
deve aceitar e colocar-se a serviço de 
Deus. Concluiu o sermão desafiando 
os Irmãos Fred, Succès e Alfred a se-
rem modelos de paciência e coragem 
para os jovens; a lhes ensinar a ter 
sempre em suas vidas um lugar para 
Jesus e recorrer a Ele nos momentos 
de alegria e de tristeza.

Após a homilia, os Irmãos fizeram in-
dividualmente sua profissão perpétua 
e receberam o crucifixo do Superior 
do Distrito, Ir. Francis Lukong. Em se-
guida vieram as orações e a procissão 
do ofertório que duraram mais de 30 
minutos. O resultado da coleta do 
ofertório e os presentes recebidos fo-
ram doados à comunidade dos Irmãos. 
Cada Irmão, durante a procissão do 
ofertório, recebeu uma pomba ofere-
cida pelas famílias, que foram imedia-
tamente libertadas como sinal de paz.

Logo após o final da missa, os novos 
Irmãos professos se consagraram à 
Virgem Maria como é tradição no Ins-
tituto. O Ir. Martin Sarobe dirigiu uma 
palavra de agradecimento logo após 
a bênção final. Ele agradeceu a todos 

os presentes a participação ativa na cerimônia; agradeceu a Deus, às famílias 
dos Irmãos, aos religiosos e autoridades, e finalmente a todos os leigos por sua 
significativa participação.

Após a missa, houve uma recepção na paróquia para alguns convidados, en-
quanto os demais foram recebidos pelas famílias de vários Irmãos. Concluindo, a 
cerimônia foi muito bem sucedida, dando graças a Deus pelo dom das vocações 
dos Irmãos Frederic, Succès e Alfred ao Instituto dos Irmãos Maristas. 


