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TrisTe Aniversário
Maristas azuis de Alepo - Carta 21

AdminisTrAção GerAl

O conselho geral terminou oficialmente a Plenária no último dia 28, mas prolongou suas atividades conjuntas nos dias 
2 e 3 de março. No dia 3 convidou toda a administração geral para o tradicional encontro de fim da plenária. Depois de 
um momento de oração, foi repassado o calendário do Instituto até 2017. O Ir. Josep Maria Soteras, Conselheiro Geral, 
apresentou os projetos informáticos que estão sendo discutidos nesses dias aqui na Casa Geral, com a assessoria de 
técnicos de Curitiba e Barcelona. O Ir. Marcelo De Brito apresentou a aplicação Kosmos, de gestão de casas, pessoas e 
outras informações ligadas ao Instituto.

Os Irmãos Tony Leon, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, e Javier Espinosa, diretor do Secretariado dos Leigos, par-
ticiparam da reunião da Comissão Interamericana de Espiritualidade, Irmãos e Leigos, em Quito, Equador.

De 5 a 7 o Ir. Javier Espinosa participa, também em Quito, da reunião da Comissão de Leigos da Província Norandina.
Os Irmãos Mario Meuti, diretor da FMSI, e Chris Wills, diretor do Secretariado da Colaboração para a Missão Interna-

cional, participaram nos dias 2 e 3 de março, no Vaticano, da apresentação do Projeto “Rede Eclesial Pan-Amazônica” 
(REPAM) e um seminário de estudo sobre o tema.

Ao abrir meu computador para 
escrever esta carta, o telefone 
tocou para me informar que as 

bombas atingiram Azizié, bairro central 
de Alepo, próximo da Catedral Latina, 
na saída da missa das 17h. Minutos 
mais tarde recebi do Hospital São Luís a 
informação de que vários feridos graves 
haviam sido levados ali, além de várias 
pessoas mortas, entre elas uma jovem 
de 19 anos, Sima K. Por desgraça, es-
se é o nosso pão de cada dia durante 
muito tempo, especialmente durante 
estes últimos 20 dias, quando gru-
pos rebeldes armados atacaram nossos 
bairros quase todos os dias, matando e 
ferindo com bombas, com cilindros de 
gás cheios de explosivos e pregos, além 
de franco-atiradores (uma das últimas 
vítimas dos franco-atiradores foi Nour 
A., de 25 anos, campeão de basque-
te). Vítimas inocentes de uma violência 
cega. Nosso hospital está cheio de 
feridos, atendidos gratuitamente como 

parte de nosso programa “vítimas civis 
da guerra”. 

Triste aniversário. Dentro de poucos 

dias vamos começar nosso quinto ano 
de guerra na Síria, desde que começou 
em março de 2011. Ninguém na Síria 
queria esta guerra, incluindo os mais 
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críticos do regime. Ninguém na 
Síria (e me refiro na Síria) queria a 
destruição do país, nem a morte 
250.00 pessoas, sem mencionar 
as centenas de milhares de pes-
soas amputadas e/ou feridas, o 
êxodo de milhões de refugiados 
e o sofrimento de 8 milhões de 
refugiados.

Triste aniversário. Os sírios so-
frem ao ver o nome do país asso-
ciado ao terrorismo internacional, 
ou seja, que 30.000 pessoas de 
80 países chegaram à Jihad  na 
Síria como se a Jihad fizesse parte 
da tradição da Síria, como se a 
Síria fosse um país de extremistas 
islâmicos, e não um exemplo de 
tolerância e de convivência. Os sírios, 
mulçumanos ou cristãos, consideram-
-se sírios antes de reivindicar sua filia-
ção religiosa. 

Triste aniversário. Os sírios temem o 
Daech (ISIS - Islamic State of Iraq and 
the Levant), essa monstruosidade que 
quer estabelecer um Estado islâmico (e 
que não tem nada a ver com o verda-
deiro Islã) que "treinou" utilizando mi-
lhares de sírios muito antes de matar 
reféns britânicos e japoneses.

Triste aniversário. Os cristãos sírios 
estão perturbados com os ataques di-
rigidos pelo Daech (ISIS) contra 
os cristãos caldeus em Mosul, 
pelo brutal assassinato de cris-
tãos egípcios na Líbia e mais 
recentemente pela eliminação 
dos cristãos assírios na provín-
cia de Hasaka na Síria. Quem 
virá em seguida? Os cristãos 
sírios estão preocupados… Te-
mos medo…

Triste aniversário.  Continua-
mos sofrendo com a escassez 
de tudo, desde petróleo, gás, eletrici-
dade, água, remédios e muitos outros 
produtos de primeira necessidade. Os 
habitantes de Alepo passam frio com o 
inverno deste ano, com nenhum outro 
meio de aquecimento além das cober-
tas. Sofremos com a escassez de água 
que fica disponível a cada seis dias.

Triste aniversário. O custo de vida 

disparou, os preços dos produtos se 
multiplicaram por 5 ou 10 vezes o pre-
ço de antes da guerra… O desemprego 
é assustador. Segundo as agências da 
ONU,  70% da população síria vive 
abaixo dos limites da pobreza.

Triste aniversário. Os sírios estão 
desesperados. Não encontram maneira 
de sair da crise. Abandonam o país de 
forma permanente e sem esperança de 
retorno. A Síria, e em particular Alepo, 
está ficando sem seus cristãos. Temos 
medo de terminar como os cristãos em 
Mosul … ou como os povos Hassake 
… ou morrer estupidamente por causa 

da metralhadora ou de um tiro de al-
gum franco-atirador.

Triste aniversário. Os sírios estão, 
para dizer o mínimo, decepcionados 
com a atitude dos governos ocidentais 
e da comunidade internacional, que fa-
zendo uso de bombeiros piromaníacos 
que tratam de extinguir o fogo fazendo 
propaganda em nossa terra através 

de declarações nas televisões, 
mas sem coragem de iniciar uma 
solução política que não atenda 
a seus interesses egoístas. Es-
tamos consternados com todos 
os meios de comunicação que 
mostram ou apenas falam do 
sofrimento de 300.000 pessoas 
que vivem nos bairros de Alepo 
controlados por grupos rebeldes 
armados, esquecendo-se dos 2 
milhões que vivem sob o contro-
le do Estado sírio e sofrem tanto 
quanto os outros, ou até mais. 

Diante dessas tragédias, decep-
ções, sofrimentos, revoltas, an-
gústia, medo, desespero, o que 
podemos fazer? … Há algo que 

se possa fazer? … Por que parar? Por 
quê? Somos heróis ou idiotas? Haverá 
ainda esperança para voltar a ter uma 
vida normal? Uma volta à paz?

 Os habitantes de Alepo que permane-
ceram são aqueles que dão lições de 
coragem e razões para a esperança. 
Quando os vemos fazer qualquer tra-
balho para sobreviver, levar seus filhos 
à escola e à universidade apesar da in-
segurança, sair cada manhã de sua ca-
sa sem qualquer garantia de não levar 
um tiro de um franco-atirador na rua, 
ficar em casa sabendo que a próxima 
bomba pode cair em seu edifício, dia 

após dia confiando apenas em 
si mesmos e em Deus…. Sim, 
quando se vê sua esperança 
e capacidade de recuperação, 
silenciamos nossas perguntas 
sem respostas, nós nos ani-
mamos e seguimos em frente.

É assim que nós, os Maristas 
Azuis, continuamos nossos di-
ferentes programas e projetos. 

O projeto “O alojamento pa-
ra os desabrigados dos Maristas 
Azuis” continua seu caminho de cres-
cimento. Temos ajudado 57 famílias de-
salojadas. E se não temos sido capazes 
de fazer mais é porque nos faltam os 
meios. Nossas diferentes distribuições 
mensais continuam com grande gene-
rosidade (as cestas contêm, além dos 
produtos básicos como açúcar, arroz, 
queijo, geleia, lentilha, azeite… etc., 

Por que parar? Por quê? 
Somos heróis ou idiotas? 
Haverá ainda esperança 
para voltar a ter uma 

vida normal?
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também ovos, carne, frango e leite em 
pó para as crianças, em um total de 22 
produtos por cesta): temos “O cesto 
da Montanha” para as famílias cristãs 
desabrigadas em Jabal-Al-Sayde; “O 
cesto dos Maristas Azuis” para as 
famílias desabrigadas mulçu-
manas; e “A cesta da Orelha 
de Deus” para as famílias que 
vivem em extrema precariedade 
sem estar desabrigadas. Além 
da comida, proporcionamos 
roupa, colchões, cobertores e utensí-
lios de cozinha. Logo passaremos a dis-
tribuir sapatos para todas as crianças. 
A cada meio dia distribuímos comida 
quente para 550 pessoas.

O programa “Feridos Civis da Guer-
ra” continua sua missão mediante o 
tratamento gratuito no melhor hospital 
de Alepo aos civis feridos 
por balas ou mísseis, graças 
à generosidade e voluntaria-
do dos melhores médicos 
e cirurgiões da cidade e a 
dedicação das Irmãs de São 
José da Aparição. Tratamos, 
em 2 anos, mais de cem ca-
sos e resgatado dezenas de 
feridos por morteiros que se 
apresentam de forma alea-
tória. 

Evidentemente, continua-
mos cuidando das crian-
ças e jovens que são nossa 
prioridade. Os dois projetos 
“Aprendendo a Crescer” 
e “Quero Aprender” aten-
dem por dia mais de 150 
crianças em idade escolar e 
pré-escolar (que não podem 
ir à escola por diversas razões); “Skill 
School” (Escola de Habilidades) para 
os adolescentes; e “Tawassol” para as 
mães jovens que voltaram depois das 
férias do Natal. 

Nosso centro de formação – “MIT – 

também continua em função. Estamos 
com inúmeras solicitações de partici-
pação nas oficinas que organizamos 
duas vezes ao mês durante um perío-
do de 3 dias cada um para 20 jovens 
adultos. As últimas oficinas abordaram 

a “gestão do tempo”, “como escre-
ver um informativo”,  “criatividade” e 
“contabilidade em um programa de 
computador”. O centro organiza tam-
bém Conferências mensais que são 
bastante apreciadas. 

Por último, “Oasis”, nosso centro de 
formação espiritual para jovens cris-

tãos organiza há alguns anos  retiros 
ou seminários mensais para jovens in-
teressados e que vem ganhando força. 

 No dia 27 de fevereiro, sexta-feira, 
celebrou-se uma jornada de formação 
para 70 voluntários dos Maristas Azuis. 

Foi abordado o tema do Ano dos 
Maristas em todo o mundo: “sermos 
sensíveis à difícil situação dos mais 
necessitados”, como fez São Marcelino 
Champagnat com um jovem analfabeto 
e moribundo, o que o levou a fun-

dar a Congregação dos Irmãos 
Maristas. Nossos voluntários 
são formidáveis, sensíveis, de-
dicados, respeitosos com a 
dignidade dos outros e vivem 
a solidariedade do jeito do 

Evangelho.

O que consola os  “Maristas Azuis” é a 
rede de amigos que temos no mundo 
com inúmeras mensagens de amizade 
e solidariedade que recebemos todos 
os meses dos 5 continentes. 

Queridos amigos, valorizamos muito 
sua amizade, sua solidarieda-
de nos conforta, suas doa-
ções nos financiam, seu estí-
mulo nos permite avançar e 
suas orações nos emocionam. 

Há um século, em 1915, foi 
cometido o genocídio contra 
armênios e sírios pelos oto-
manos. Um sacerdote domi-
nicano, Jacques Rhétoré, um 
grande sábio, escreveu sobre 
o fato seu testemunho em um 
livro intitulado “Os cristãos 
às feras”. Por desgraça, os 
cristãos em nosso país agora 
são presas dos selvagens. Es-
peramos não ser testemunhas 
ou vítimas de um possível se-
gundo volume desse livro.

De fato, e apesar de tudo, se 
perdemos um pouco da ilusão, mante-
mos intacta nossa esperança, porque 
sem ela nossa fé não tem sentido.
____________
Alepo, 1 de março de 2015
Nabil Antaki - Pelos “Maristas Azuis”

O que consola os  “Maristas Azuis” é a 
rede de amigos que temos no mundo.

Vamos aos jovens lá onde eles estão . Vamos com ousadia aos ambientes, talvez inexplorados, onde a espera de 
Cristo se revela na pobreza material e espiritual. Em nossos encontros, manifestamos-lhes atenção marcada pela 
humildade, simplicidade e esquecimento de si.

  Apresentamos-lhes a pessoa de Cristo, a Verdade que liberta,  que chama a cada um pelo nome. Ajudamo-los a des-
cobrir sua própria vocação na Igreja e no mundo (Constituições 83).
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Nomeações e mudanças na Administração Geral

Os serviços prestados na Admi-
nistração Geral pelos Irmãos 
e leigos são expressão do ca-

risma internacional e da solidariedade 
interprovincial. Cada Irmão que vem a 
Roma se coloca à disposição do Con-
selho Geral através de um contrato de 
3 anos, que eventualmente pode ser 
renovado. Nos últimos meses houve 
várias mudanças nos serviços presta-
dos ao Instituto em Roma.

Desde agosto passado, o responsável 
pelas traduções na Administração Ge-
ral é o Ir. Santiago Fernández García, 
da Província de Compostela. Ele subs-
tituiu o Ir. Josep Roura, que regressou 
à Província de L’Hermitage. Também 
na área da tradução, o Ir. Edward Clis-
by, tradutor para o inglês até o mês 

de dezembro, regressou ao Distrito do 
Pacífico.

No secretariado Irmãos Hoje, o Ir. 
Tony Leon, da Província da Austrália, 
assumiu a direção em outubro pas-
sado, substituindo ao Ir. César Rojas, 
nomeado Provincial de Norandina. O 
Ir. Tony era diretor adjunto do secre-
tariado, cargo agora assumido pelo Ir. 
Hipólito Pérez, da Província da Améri-
ca Central.

No escritório de comunicações, o Ir. 
Alberto Ricica terminou o seu manda-
to em dezembro passado e regressou 
à sua Província da América Central. No 
seu lugar, como diretor, foi nomeado 
Luiz Da Rosa, que continua também 
com sua responsabilidade como web-

master. Para colaborar com os traba-
lhos de comunicações, foi contratada 
Aglaya Jiménez.

O Ir. Roque Brugnara, da Província 
Brasil Centro-Sul, a partir de janeiro 
desse ano substitui o Ir. Javier Ocaran-
za (México Ocidental) como membro 
da equipe da administração da Casa 
Geral. 

O Irmão Libardo Garzón, da Província 
Norandina, está em Roma desde o 
dia 16 de janeiro, quando começou 
a exercer suas funções como novo 
Ecônomo Geral. O Ir. Víctor Preciado, 
seu predecessor e Conselheiro Geral, 
tem apoiado o Ir. Libardo nessa fase 
de transição. 

Dia da Vida Religiosa em Cienfuegos, Cuba

No dia 2 de fevereiro, celebração da apresentação 
do Senhor e festa da Vida Religiosa, os religiosos da 
diocese de Cienfuegos se reuniram na comunidade 

marista. Participaram 11 diferentes comunidades religiosas 
e o dia, entre orações e reflexões, foi dedicado à partilha 
de como cada comunidade religiosa está encarnando o 
próprio carisma em terras cubanas.

O encontro, encerrado com a eucaristia celebrada pelo 
Bispo D. Domingo Oropesa,  pretendeu reforçar e viver o 
apelo do papa Francisco aos religiosos para o Ano da Vida 
Consagrada que a Igreja está celebrando: “recordar o pas-
sado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o 
futuro com esperança”.

Presença marista em Cuba

Os Irmãos Maristas chegaram pela primeira vez em Cuba 

em 1903. Depois de ter deixado a ilha em 1961, voltaram 
para Cuba em 2001 e atualmente a presença marista na 
Ilha conta com 2 comunidades, uma em Havana, com 3 
irmãos, e outra em Cienfuegos, onde vivem 3 Irmãos e um 
aspirante. Cuba pertence à Província da América Central.
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