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Ir. HenrI Vergès (1930-1994)
Testemunha do Evangelho na “Casa do Islã”

AdmInIstrAção gerAl

Os Irmãos Josep Maria Soteras e Eugène Kabanguka, Conselheiros Gerais, estão visitando a Província Norandina (Vene-
zuela), de 4 a 19 de maio.

O Ir. Antonio Ramalho está participando da Assembleia provincial da Missão da Província de L’Hermitage, que se realiza 
em Notre Dame de l’Hermige, de 6 a 10 de maio.

O Ir. Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, acompanha a comunidade do Hermitage, como comunidade de 
Irmãos e Leigos, entre os dias 8 e 11 de maio.

Os Irmãos Ernesto Sánchez, conselheiro geral, César Rojas e Tony Leon, do Secretariado Irmãos Hoje, participam do en-
contro da Comissão Internacional Irmãos Hoje, na Casa Geral, de 8 a 14 de maio.

No dia 8 de maio de 1994, há 20 anos, num domingo de tarde, o Irmão Henri Vergès testemunhava com seu sangue, depois 
de 25 anos de  serviço aos jovens na Argélia. Recordamos sua memória com um texto do Ir. Michel Voute, companheiro 
de comunidade do Ir. Henri Vergès e testemunha da tragédia de Argel, publicado em FMS Mensajem 15, em outubro de 

1994. 

O Ir. Henri nasce a 15 de julho de 
1930, em Matemale, vilarejo do Cap-
cir , região bela, mas rude, a mais 
de 1200 m d e altitude, nos Pirineus 
Orientais pertinho de Andorra e da 
fronteira espanhola. Seus pais falam 
o catalão. Henri é o primogênito de 
6 filhos: tem dois manos e três ma-
nas. Ingressa no juvenato, em 1942, 
em plena Guerra Mundial. A vida é 
difícil para todos, e os responsá-
veis t ê m muitas dificuldades par 
a alimentar seus protegidos. Faz o 
Noviciado, em 1945-46, em Saint-
-Paul-Trois-Châteaux, terra livre , mas 
economicamente fraca. Após um ano 
de escolasticado, em Notre Dame de 
l'Hermitage , o Ir. Ma rie R odrigues 
(seu nome de religioso) consegue o 
Brevê Elementar em Nímes, em 1947, 
ao estrear numa pequena escola em 
Saint-Geniez d 'Olt (Aveyron).

Depos de dois anos de sanatório, 

continua com muita coragem os estudos: 
licencia-se em Filosofia, familiariza-se com 
a língua espanhola e, sobretudo, leciona ... 
Matemática! Seu apostolado, até 1969, exer-
ce-se sobretudo no Sul da França. Curado, 
leciona no vilarejo de Cheylard , Ardeche, de 
1951 a 1956. Depois trabalha em Aubenas 
e Bordeaux. De 1958 a 1966 é Sub  mestre 
de noviços, e,m Notre-Dame de Lacabane 
(Corrèze) . Então se lhe pede que, dirija o 
Colegio de Bourg-de-Péage (Drôme ). E eleito 
delegado de sua Proícia ao XVI Capítulo Geral 
, de 1967-68. Conclui os estudos em maio de 
1968, no campus universitário de Montpellier.

Há muito tempo alimentava o desejo de par-
tir para as Missões , e os Superiores sabiam 
disso . Mas aceitava as diversas ordens que 
pediam sua presença na França. Enfim, em 
1969, é enviado à Argélia, ao Colégio São 
Boaventura, no bairro popular de Belcourt. 
Leciona um ano, enquanto estuda o árabe 
literário, antes de ser diretor , de 1970 a 76. 
A nacionalização das escolas, pelo Presiden-

te Boumedienne , o impede, como 
estrangeiro, de dirigir um estabeleci-
mento. Pede, inutilmente, a cidadania 
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argeliana. E enviado como professor de 
Matemática, depois de Francês, a um 
liceu, em Sour-El Ghoslane , a 120 km 
ao sul de Argel. Durante 12 anos seu 
contrato será renovado. Viverá simples-
mente, 5 anos sozinho, sem companhei-
ro marista, em contato com o povo, num 
pequeno aposento frio e sem água, sim-
pático a todos os vizinhos, tecendo toda 
uma rede de amizade com seus colegas 
de trabalho, muçulmanos.

Em setembro de 1988, em plena revolta 
da juventude para quebrar a golilha do 
Partido único, o Bispo lhe pede que 
reative a Biblioteca dos Padres Brancos, 
à rua Ben Cheneb, na Casbá de Argel. 
Durante seis anos, ajudado pelo Ir. Jesús 
Marcos e por diversas religiosas, porá 
todo o seu dinamismo de catalão, sua fé 
ardente na juventude, sua rica experiên-
cia pedagógica, seu amor pela cultura 
árabe e de seu país de adoção, para 
fazer do novo lugar de apostolado, uma 
bela Casa de Jovens, acolhedora, instru-
mento de trabalho eficiente, espaço de 
diálogo e de liberdade.

No domingo de 8 de maio d e 1994, 
três extremistas irrompem na Biblioteca. 
Assassinam fria e covardemente, com 
uma bala na cabeça, o Ir. Henri e a Irmã 
Paul-Hélène Saint-Raymond , religiosa 
assuncionista. O G.I.A. (Grupo Islâmico 
Armado) reivindicou o atentado.

Os funerais acon-
teceram no dia da 
Ascensão , com a 
presença do Car-
deal Duval, Bispos 
d a Argélia, de vá-
rios Embaixadores 
e Comunidades 
Religiosas, e uma 
multidão de ami-
gos cristãos e mu-
çulmanos, que ain-
da sob o choque, 
enchiam a Basílica de Nossa Senhora d 
a África. «Virá a hora em que aquele que 
vos matar julgará realizar um ato de culto 
a Deus » (Jo 16, 2), lia-se na liturgia de 9 
de maio.

O sepultamento , em terra argeliana, 
desse fermento que foram o Ir. Henri e 
a Ir. Paul-Hélène será fonte de tolerân-

cia, justiça e fraternidade para o país. O 
sorriso de nosso Irmão , sua acolhida, 
competência e senso de partilha mar-
caram toda uma geração d e jovens. 
Escrevia isto: «Devo agradecer ao Pai, 
exatamente como a Virgem Maria, pelo 
dom inestimável de minha caminhada 
espiritual que tanto deve a essa partilha 
de minha vida na “Casa do Islã”.

O Ir. Henri era membro do Ribat , grupo 
de crentes cristãos e muçulmanos que 
procuravam, na partilha e na oração, o 
caminho da paz e da concórdia. Sim, 
Paul-Hélène e Henri deram a vida, no 
seguimento de Jesus, por seus amigos 

argelinos. Foram presença de Deus so-
bre a terra que amavam. Morreram como 
viveram: d ando tudo.

Foi uma grande perda para os jovens da 
Casbá e para nosso Instituto marista, 
mas é também uma grande honra ter da-
do à juventude tal mestre, tal religioso, 
exemplo de fidelidade a seus compro-

missos, tal testemunha do Evangelho, 
respeitoso, solícito e a serviço de todos. 
“Sua presença representava algo de pa-
radoxal, de original e profético, em nome 
d o Evangelho, abrindo perspectivas de 
paz num país de violência.” (Y. G.)

Na Argélia, Henri Vergès estava no co-
ração de sua vocação de pedagogo 
marista. Sua vida, ação e morte nos 
questionam. “Deus escreve direito em 
linhas tortas.” Para sempre ficaremos 
marcados pelo testemunho humilde e 
gratuito dessa vida doada dia a dia. So-
mente Jesus pode nos dizer o sentido 
desse sacrifício: “Amou-os até o fim ...”.

Resta-nos a lembrança luminosa de 
Henri e de Paul-Hélène, artífices de paz. 
“Esse assassinato não me surpreende 
muito, estava dentro do possível. Temo 
que momentos mais difíceis venham a 
pesar sobre a pequena Igreja da Argélia: 
rezamos por ela. É preciso compreen-
der bem o porque da decisão de Henri 
e de Michel de permanecerem lá: isso 
era necessário para a Igreja e para o 
Instituto. O fato de terem sido visados 
por primeiro, revela a grande importân-

cia de sua presença.” (Ir. J. Marcos).

Festejando os cem anos de presença 
marista na Argélia (1891-1991), Henri 
dizia: "Que será para nós o segundo cen-
tenário que se abre? Somente Deus o sa-

be! Basta-nos 
avançar na fé, 
como Abraão 
que não sabia 
muito bem 
aonde Deus o 
conduzia, mas 
de etapa em 
etapa, ele ia...”

Que as vidas 
que Henri e 
Pa u l - H é l è n e 
deram sejam 

fecundas, para além de nossas esperanças.

______________
Ir. Michel Voute, companheiro de comu-
nidade do Ir. Henri Vergès e testemunha 
da tragédia de Argel - FMS Mensagem 
15 –Outubro de 1994 -  Leia mais sobre o 
Ir. Henri Vergès: www.champagnat.org/530.
php?p=183&b=Verges

Irmã Paul-Hélène Saint-Raymond, 

assassinada junto com o Ir. Henri.

"Com o sacrifício de suas vidas, gritaram 
a esperança de todos os que constroem a 
paz; de todos os que lutam pelo respeito 
da vida; de todos os que anunciam o Evan-
gelho."

Mensagem do XIX Capítulo Geral
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8 de mAIo de 2014
20º aniversário da morte do Irmão Henri Vergès

A 8 de maio de 1994, na Argélia, o Irmão Henri Vergès foi assassinado, em seu birô, na biblioteca da rua Ben Cheneb, 
em Argel, com a Irmãzinha Paul-Helène. Vinte anos após sua morte, nós lhes propomos a conclusão do prefácio 
escrito por Dom Henri Teissier, arcebispo de Argel, para o livro de Robert Masson, publicado em 2004 nas edições 

«Palavra e Silêncio»: Henri Vergès, um cristão na casa do Islão. Esse prefácio, que é um testemunho, tem por título «Um 
caminho de Evangelho».

“Quero sobretudo sublinhar a excepcional fidelidade de 
Henri à sua vocação de religioso e de educador. Durante 
as horas em que procuramos juntos viver as etapas de 
sua vida de 1981 a 1994, nunca o vi desejar outra coisa 
senão a realização dessa fidelidade à sua vocação de 
Irmão Marista educador. 

Cada uma das 19 vítimas de nossa comunidade, duran-
te a crise argelina, ilustra um tipo de fidelidade à sua 
vocação: Pierre Claverie, como bispo e dominicano; os 
Irmãos de Tibhirine, como trapistas em mundo rural 
muçulmano; as religiosas, cada uma no seu bairro, com 
as proximidades espirituais próprias de seu carisma. 
Mas Henri Vergès dá, nessa família de nossos mártires, 
um testemunho realmente específico. Ele encarnava a 
fidelidade à sua dupla vocação de religioso marista e de 
educador, sem que seja possível encontrar em sua vida, 
um só instante, uma só preocupação, um só pensamen-
to que não estivesse ordenado a essa vocação. Tudo isso 
baseado na fidelidade excepcional à sua vida de oração e 
na relação bem forte com sua congregação.

À medida que ia se inserindo na Argélia, ele amadurecia 
também uma nota harmônica nessa sua fidelidade. Sua 
vida de religioso marista e de educador tornava-se uma 
vida na Argélia muçulmana, para os Argelinos e com os 
Argelinos. O aumento dos perigos, de que estava bem 
consciente, nada mudava nessa orientação fundamen-
tal, mas lhe acrescentava uma vontade de solidariedade 
espiriutal com o Islão e os muçulmanos cujo Ribat o 
ajudaria a esclarecer todo o significado. Suas amizades, 
particularmente com o Irmão Christian, os monges e 
outros membros do Ribat aprofundavam nele esse apelo.
Quando a violência levou Henri, pareceu-nos que nele 
ela feria nossa vocação em sua realização mais perfeita. 
Nenhum dos que o conheciam podia discernir, nas suas 

escolhas e utilização do tempo, outra coisa que não 
fosse a decisão constantemente renovada de cumprir a 
vontade de Deus, conforme sua vocação, e de acordo 
com as orientações espirituais que sua existência na 
Argélia lhe dava. Talvez tenha sido essa sua correspon-
dência, entre a vocação recebida e a vida cotidiana, que 
quiseram abater. Ao feri-lo, feriam nosso ideal numa de 
suas realizações mais comoventes. Feriam nossa própria 
missão. Talvez tenha sido isso que, no final dessa crise, 
nos mereceu reencontrar essa missão tão claramente 
presente em nossa Igreja e, como nunca, reconhecida 
por nossos amigos algerianos muçulmanos, pelo menos 
por aqueles que acreditam, como nós, num futuro de 
diálogo espiritual entre as duas comunidades. Um futuro 
que, em 1994, ignorávamos poder vivê-lo, com mais ple-
nitude que nunca, em 2004. Henri Vergès, Paul-Hélène e 
todos os seus companheiros, com seu sacrifício, deram 
novos alicerces à nossa Igreja».

Henri Teissier, Archevêque d’Alger

Dom Henri Teissier aceitou participar da organização que a Diocese de Perpignan, com o concurso da Fraternidade «O 
Ribat», de Espira-de-l’Agly, prepara para os dias 17 e 18 de maio próximo, em comemoração do 20º aniversário da Páscoa 
de nosso Irmão Henri. Agradecemos-lhe vivamente.
Irmão Alain Delorme

Funeral do Ir. Henri e Ir. Paul-Hélène
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Nos período de 5 a 8 de abril de 2014, na Quinta 
Soledad, na Cidade do México, aconteceu o En-
contro Regional do Arco Norte sobre o Projeto 

de Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão. 
Trata-se de uma inciativa do Governo Geral e faz parte da 
processo de diagnóstico do Projeto em todos os níveis 
do Instituto. Neste ano acontecerão seis Encontros re-
gionais com Provinciais, Superiores de Distrito, membros 
dos Conselhos Provinciais, responsáveis da missão ma-
rista e pessoas de ligação com o Projeto Novos Modelos 
a nivel das Unidades Administrativas (UAs). 

O Encontro do Arco Norte teve por objetivos:

* Favorecer a implicação de todas as Unidades Adminis-
trativas dando a conhecer os objetivos centrais, âmbito 
de aplicação, o enfoque e o planejamento do Projeto.
* Compreender o contexto atual das UAs e da região.
* Dialogar e partilhar sobre ideias de futuro nas três áreas 
do Projeto. 

O encontro se deu por meio de workshops sobre os diferen-
tes temas, momentos de partilha e diálogo em torno às me-
sas, plenárias e momentos de reflexão sobre os fundamen-
tos do projeto e contou com 52 participantes. Do Governo 
Geral estiveram presentes os Irmãos José Maria Soteras, 
Eugéne Kabanguca e João Carlos do Prado. Também par-
ticipou o Ir. Carlos Alberto Rojas 
como membro do Project Team. 
Foi uma grande oportunidade pa-
ra sonhar como região o futuro do 
Instituto Marista. 

Nos dias anteriores ao Encontro a 
Empresa de Consultoria AT Kear-
ney com o Diretor do Secretaria-

do de Missão visitaram as Províncias dos Estados Unidos e 
do México Central para conhecer de perto a realidade das 
Províncias. Ao longo do encontro foi possível realizar reu-
nião com todos os membros de cada Província presentes. 

Por ser o primeiro encontro, foi também uma oportunidade 
para testar a metodologia dos mesmos adequando-a para 
as outras regiões.

Agradecemos a Província do México Central que garantiu 
toda a infraestrutura e logística 
do encontro e parabenizamos as 
Provincias do Arco Norte pelos 
grandes esforços em levar adian-
te a missão marista e na busca de 
ser uma presença profética junto 
às crianças e jovens da região.
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Últimos Irmãos falecidos

05/05/2014: Antonio Castagnetti Morini - Santa María 
de los Andes.
04/05/2014: João Orestes Fagherazzi - Rio Grande do Sul
03/05/2014: Hubert Wettasinghe - South Asia
02/05/2014: Georges Garrel - L'Hermitage 
30/04/2014: Hipólito Lapena Pérez - Ibérica
26/04/2014: Leopoldo Felipp, Brasil Centro-Sul 

22/04/2014: Declan Duffy - Europe Centre-Ouest 
19/04/2014: Alejandro Fernández Andrés - Mediterránea
13/04/2014: Joe (Jioseva Dauvakarauvanua) Wara - Pacific 
12/04/2014: Antonino Díez Díez - Compostela
08/04/2014: Francisco Peruchena Ollacarizqueta - Me-
diterránea
18/03/2014: Rufino González las Heras -  Ibérica


