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A vidA religiosA hoje

Entrevista com Ir. Seán Sammon

O Ir. Seán Sammon foi o Superior Geral do Instituto de 2001 a 2009. Hoje mora em Nova Iorque. Em março ele deu uma 
entrevista a Camille D’Arienzo publicada na revista “National Catholic Report”. Apresentamos a síntese dessa conversa 
em que fala da vida religiosa. A íntegra, em inglês, pode ser encontrada nesse link: http://ncronline.org/blogs/conversa-

tions-sr-camille/marist-brother-hopeful-about-future-religious-life

Ir. Camille: Suas referências profis-
sionais incluem um doutorado em 
Psicologia clínica e uma posição co-
mo diretor clínico internacional da 
House of Affirmation, de 1982 a 
1987. Você publicou 10 livros e com 
frequência serviu como orador prin-
cipal em conferências sobre diversos 
assuntos. Em quais dessas oportu-
nidades você enfrentou os maiores 
desafios?

Ir. Seán: Meu trabalho como diretor 
clínico internacional da House of 
Affirmation foi a um só tempo com-
pensador e desafiador. Em primeiro 
lugar, tive o privilégio de trabalhar 

com colegas proeminentes. Do mesmo mo-
do, muitos daqueles que procuravam o cen-
tro para programas educacionais e residência 
médica eram inspiradores: gente querendo 
enfrentar questões desafiadoras sobre a vida 
e as mudanças na nossa Igreja e suas con-
gregações religiosas. Nunca houve, contudo, 
um “período de ouro” na vida religiosa. Cada 
época enfrentou seus desafios. Precisamos 
empregar nossas energias para os dias atuais, 
incluindo as mudanças necessárias que pou-
cos reconhecem.

Ir. Camille: Que impacto essas mudanças 
provocaram? 

Ir. Seán: Aprendemos muito com o que 
tudo isso inspira. Em primeiro lugar, a vida 
religiosa nunca pretendeu ser uma força-
-tarefa eclesiástica. Em segundo, nosso 
modo de vida integra a igreja carismática e 
não a igreja hierárquica. Em terceiro, a vida 
religiosa constitui a consciência da igreja, 
lembrando continuamente sobre sua verda-
deira natureza, sobre o que ela deseja, pode 
e deve ser.

Os jovens que assumem a vida religiosa hoje 
nos recordam que a comunidade e uma vida 
vibrante de oração são partes tão importan-
tes da vida religiosa como o apostolado da 
congregação. 

O desafio que se nos apresenta hoje constrói 

um futuro para a vida religiosa — so-
nhando, assumindo riscos, desejan-
do se transformar de novo para que 
esse modo de vida possa continuar a 
ser o fermento na igreja e na socieda-
de que sempre pretendeu ser.

Ir. Camille: O que o levou à vida 
religiosa?

Ir. Seán: O contato pessoal com os 
Irmãos Maristas. Quando encontrava 
os Irmãos, eu me identificava muito 
com seu modo de vida e a obra que 
realizavam. Eles me pareciam muito 
humanos, tinham um forte sentido 
de comunidade e eram muito aten-
ciosos uns com os outros, conosco 
e com seus alunos. Percebia um 
forte espírito de família entre eles, 
sua expressão de fé parecia muito 
integrada à vida cotidiana.

Ir. Camille: Que bênçãos e desa-
fios você reconhece hoje na mis-
são Marista internacional?

Ir. Seán: Ajudar os jovens a se apai-
xonar por Deus é uma bênção e um 
desafio hoje em dia. Nosso fundador, 
Marcelino Champagnat, sempre di-
zia que “para amar as crianças e os 
jovens é preciso amá-los, e amar a 
todos igualmente”.
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etApA provinciAl dA AiMM, eM 
nAiróbi, MobilizA o instituto

Província de Rio Grande do Sul

Embora muitas pessoas associem os 
Irmãos Maristas a escolas, nosso tra-
balho tem sido sempre a evangelização 
dos jovens, especialmente dos mais 
pobres. Nosso fundador nos denomi-
nou “os Irmãozinhos de Maria” e, com 
toda a honestidade, é a denominação 
que mais aprecio. Ele via, em seu tem-
po, as escolas como meios para evan-
gelizar, nunca pretendendo construir 
um sistema escolar.

Hoje cerca de 4 mil Irmãos Maristas e 
40 mil leigas e leigos trabalham com 
650 mil jovens em instituições Maristas 
em 80 países em todo o mundo.

Temos também um escritório no Con-
selho dos Direitos Humanos da ONU, 
em Genebra, defendendo os direitos 
das crianças. Nossos apostolados hoje 
são muito diversificados, de ensino 
fundamental a grandes universidades. 
Temos uma escola para crianças mo-
radoras de rua com deficiência em Ph-
nom Penh, no Camboja. Trabalhamos 
com meninos-soldados e participamos 
de um programa internacional de vo-
luntariado para jovens oferecendo um 

ou dois anos de trabalho. 

Assumimos radicalmente a orientação 
do nosso fundador: “o Irmão Marista é 
uma pessoa para quem o mundo não é 
suficientemente grande”. 

Ir. Camille: Você ocupou muitas 
posições dentro e fora da comu-
nidade Marista. Qual representou 
o maior desafio e a maior satisfa-
ção?

Ir. Seán: Como já mencionei, tive a 
felicidade de viver em plenitude tudo 
o que assumi em minha vida. Durante 
o tempo que fui presidente da Con-
ferência das Congregações Católicas 
Masculinas dos Estados Unidos, nossa 
equipe de líderes — Ir. Paul Hennessy 
(Irmãos de Cristo), Pe. Patrick Tonry 
(Marianista), Pe. Roland Faley (mem-
bro da Terceira Ordem Regular de São 
Francisco) e Pe. Jerry Brown (Sulpicia-
no) — visitava as Congregações Reli-
giosas e outros escritórios católicos 
todos os anos. Em muitas oportunida-
des, íamos a Roma com as superioras 
da LCWR (Leadership Conference of 

Women Religious). Para mim, essas via-
gens eram as mais eficazes entre todas 
as que realizamos. Janet Roesner, en-
tão diretora-presidente, Nadine Foley 
(Dominicana) e Kathleen Pokpo (Irmãs 
da Divina Providência) me ensinaram 
muito sobre o amor ao modo de vida 
das religiosas. Seu zelo pela missão foi 
inspirador.

Se intensificam, em todo o Instituto, os encontros preparatórios para a II As-
sembleia Internacional da Missão Marista (AIMM), que ocorre em setembro, 
na África. Depois dos encontros locais são realizadas, agora, as fases pro-

vinciais para alinhar os trabalhos do evento mundial, que reunirá representantes 
de todas as Províncias e Distritos em Nairóbi, no Quênia.

A etapa provincial da Província do Rio Grande do Sul ocorre no dia 20 de maio, 
em Porto Alegre, e deve reunir em torno de 180 pessoas. Neste dia os participan-
tes – já previamente indicados pelas Comunidades, Unidades e Fraternidades – 
irão partilhar e celebrar os processos vividos localmente e irão também elaborar 
as proposições da Província para a etapa internacional. Na ocasião, também 
serão apresentados os representantes para a Assembleia Internacional.
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evAngelizAção dAs criAnçAs 
e jovens hAitiAnos

Compartilhando uma visita ao Haiti

Os Irmãos Eduardo Navarro, provincial do México Ocidental, e Agustín Acevedo, conselheiro provincial, visitaram em 
fevereiro os maristas do Haiti. Abaixo o testemunho escrito pelo Ir. Agustín.

De 9 a 16 de fevereiro visitamos a 
obra Marista no Haiti. Foi uma semana 
intensa de encontro com o setor do 
Haiti. Que foi se integrando ao Haiti 
há quase trinta anos quando chega-
ram nossos irmãos canadenses que 
cultivaram, trabalharam, semearam e 
deram suas vidas à obra Marista nessa 
formosa ilha.

Chegamos no dia 9 a Porto Prince e, 
no dia 10, viajamos a Jérémie e fomos 
recebidos pelos irmãos Antonio Cava-
zos e Kenny, que nos levaram à casa 
do postulantado, onde hoje há 6 pos-
tulantes: 3 no terceiro, 1 no segundo 
e 2 no primeiro ano. Estão cursando o 
Magistério (ensino médio) em Jérémie 
e outros cursos maristas, tendo como 
formadores os Irmãos Luis Enrique Ro-
dríguez Santana e Rafael Alvarez. 

Seguimos viagem até Latibolière, onde 
trabalham os irmãos Laurent Beaure-
gard, Jean Mance, Toño e Kenny. Essa 
escola oferece o curso equivalente ao 
ensino médio e graduação (3 anos de 
ensino médio e 4 de graduação) pela 
manhã; à tarde estudam cerca de 80 
alunos do fundamental (“rest-avec”), 
cujas condições de vida não permi-
tem frequentar a escola pela manhã. 
Essa escola se encontra na região de 
montanhas, exatamente na parte al-
ta de uma delas. De manhã a região 
apresenta um lindo cenário de nuvens 
e de luz. De tarde as cores, resultado 
da combinação de tonalidades verme-
lhas, oferece uma vista maravilhosa da 
natureza. 

A luz elétrica é um luxo ainda longe 

dessa região. Por isso utilizamos algumas lâmpadas que funcionam à base da 
energia solar. Quando o gerador funciona, é possível trabalhar com computado-
res, assim muitos alunos aproveitam para carregar seu celular na rede elétrica. À 
noite nos reunimos com todos os irmãos, os jovens que moram na comunidade 
e o diretor do colégio. A noite transcorreu tranquila, apesar dos ataques dos 
mosquitos.

No dia seguinte estivemos presentes na saudação dos alunos, almoçamos e par-
timos para Dame Marie, onde nos encontramos com os irmãos Sergio Cáceres, 
Chepo Casillas, Toussaint e Wilguins, que trabalham nos colégios da Natividade 
(ensino médio e graduação) e no colégio de Fátima (ensino fundamental). À tarde 
nos reunimos com os irmãos e partilhamos a alegria pelo trabalho realizado e 
pelos sonhos e esperanças que vivem no colégio Dame Marie. 

No dia seguinte partimos para Jérémie, onde nos encontramos novamente com 
LERS e Rach, e conversamos com os postulantes. Após um dia de descanso nos 
dirigimos a Les Cayes com LERS e Toño para ver o terreno onde se construirá o 
postulantado e para ver alguns aspectos da cidade com vistas à formação. No 
último dia, sábado, nos reunimos no postulantado novamente com todos os ir-
mãos do setor na assembleia onde foram discutidas as situações da organização, 
economia e sonhos do setor.

Algumas das ideias surgidas na assembleia e que quero resumir a seguir são:
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No mês de março, no Cana-
dá, aconteceu a reunião da 
Subcomissão Interamericana 

de Evangelização composta por: Ir. 
Félix Roldán da Província do Ca-
nadá, Carlos Ulises Centeno López 
da Província México Central, Miriam 
García do Distrito do Paraguai, João 
Carlos de Paula da União Marista do 
Brasil – UMBRASIL, Mércia Procópio 
da União Marista do Brasil – UMBRA-
SIL e membro da Subcomissão na 
Comissão Interamericana de Missão.

O Objetivo da reunião foi aprofundar o 
Plano Estratégico da Comissão In-
teramericana de Missão aprovado 
pela CIAP e o Plano Estratégico 
da Subcomissão de Evangeliza-
ção para definir responsabilida-
des e tarefas que permitam uma 
melhor articulação com as Uni-
dades Administrativas e favorecer 
os processos de Evangelização 

na América e seus novos horizontes 
até 2017.

Uma das atividades da reunião no 
Canadá foi apresentar os projetos de 
evangelização que são realizados pe-
las Províncias e Distritos, assim co-
mo preparar uma consulta, que será 
enviada em breve, para conhecer os 
programas desenvolvidos sobre os 
Novos Cenários de Evangelização, os 
Contextos de Vulnerabilidade, a Inter-
culturalidade e a Escuta das crianças, 
adolescentes e jovens, conforme Pla-
no da Subcomissão aprovado.

Também a Subcomissão iniciou a pre-
paração do VI Encontro de Pastoral 
Juvenil Marista na América que acon-
tecerá em agosto de 2015, dando 
continuidade aos anos anteriores que 
foram realizados em Curitiba 2004, 
Mendes 2006, Lima 2008, Guatemala 
2010 e Campinas 2012.

Durante a reunião tivemos a oportuni-
dade de conhecer um pouco da Missão 
Marista no Canadá. Visitamos a resi-
dência de Willowdale, uma experiência 
de vida comunitária com jovens adul-
tos que acontece em Montreal, onde 

existe uma comunidade compos-
ta por 12 estudantes universitá-
rios e três Irmãos que abrem as 
portas da sua casa para partilhar 
com eles o dia-a-dia da vida.

Agradecemos à Província do 
Canadá pela hospitalidade.
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subcoMissão interAMericAnA 
de evAngelizAção MAristA

* Graças ao exemplo de nossos irmãos 
canadenses e também, agora, dos me-
xicanos, há jovens que possivelmente 
venham a viver como irmãos maristas 
haitianos, e se está mobilizando os 
meios para tornar isso possível. 

* Somos gratos por compartilhar a 
alegria de ser irmão no Haiti, a alegria 
de ver novos irmãos haitianos que, 
após sua formação, regressaram e 
trabalham convencidos de que vale a 
pena seguir plantando a semente da 
esperança.

* Pudemos testemunhar a força com 
que a vida marista vem formando as 
crianças e os jovens, abrindo caminho, 
apostando fortemente na educação 
das crianças e jovens haitianos, dan-
do vida aos ideais de São Marcelino 
Champagnat.
* Estou surpreso pela aposta que se 

faz para gerar esperança em um lugar 
onde a esperança não é comum, onde 
as oportunidades são muito reduzidas, 
onde é preciso lutar contra muitos dos 
costumes e onde é fundamental traba-
lhar pela dignidade e pelos direitos das 
crianças e dos jovens.

* Percebe-se com clareza o desafio 
da formação marista dos professo-
res, que seguem buscando estruturas 
que propiciem a “maristização” para 
chegar aos “irmãos e leigos maristas 
na mesma missão: evangelização das 
crianças e dos jovens haitianos”.

* Sentimo-nos interpelados pelo desa-
fio da sustentabilidade econômica da 
obra marista no Haiti. A evangelização 
precisa de muitos recursos e é muito 
difícil produzi-los no Haiti, sendo ne-
cessário continuar recebendo apoio 
do exterior.

* Sintonizo-me com a forte aposta na 
formação de jovens no postulantado 
e noviciado no Haiti, para que os jo-
vens continuem enamorados de Jesus 
e apostem sua vida na evangelização 
das crianças e jovens sempre na cons-
trução do reino de Deus.

* Fico maravilhado com a aposta que 
se faz na formação dos jovens haitia-
nos nas atividades extraclasse, con-
vencidos de que um pequeno grupo 
pode chegar a fazer diferença na reali-
dade haitiana.

Muito obrigado, irmãos do setor do 
Haiti, por serem testemunhos de vida 
marista entre as crianças e os jovens 
mais pobres da América Latina. Conti-
nuem proclamando com sua vida que 
vale a dar a vida!
____________
Agustín Acevedo, FMS


