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AdministrAção GerAl

• Na segunda e terça, 18 e 19 de ju-
nho, o Ir. Álvaro Sepúlveda, da FMSI, 
participa em sessão do comitê de 
diretores da Escritório Internacional 

Católico das Crianças (BICE), em Pa-
ris, na França.
• De 18 a 22 de junho, o Superior 
Geral e seu Conselho encontra os 

membros dos secretariados da Ad-
ministração Geral em vista do pla-
nejamento do Plano Estratégico do 
Instituto.

De 11 a 15 de junho, na Casa Geral, 
o Ir. Ernesto Sánchez e seu Conselho 
encontraram o Ir. Emili Turú e o Con-
selho que animou o Instituto de 2009 
até 2017. Durante os dias do encon-
tro, os participantes partilharam te-
mas relativos ao acompanhamento 

das Unidades Administrativas e das 
Regiões, além de outros aspectos da 
animação do Instituto.
“Julgamos mais conveniente e pro-
dutivo realizar essa reunião a alguns 
meses de distância do Capítulo Ge-
ral para que o novo Conselho Geral 

pudesse ter 
uma melhor 
compreen-
são dos te-
mas, depois 

de ter passado alguns meses no ser-
viço de animação e governo”, disse o 
Ir. Ernesto, Superior Geral.
O objetivo da reunião foi o de par-
tilhar a experiência do acompanha-
mento do Instituto, realizada durante 
os últimos 8 anos.
“A partilha e a reflexão que realizamos 
também faz parte da primeira etapa 
do planejamento que faremos duran-
te as próximas semanas”, concluiu o 
Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez.

encontro do ir. ernesto sánchez e seu conselho     
com o precedente superior GerAl e o conselho GerAl

O precedente Superior Geral e seu Conselho
Os Irmãos Ernesto Sánchez e Josep Maria Soteras conti-
nuam liderando o Instituto, tendo sido reeleitos, durante 
o último Capítulo, para o atual Governo Geral.
O Ir. Emili Turú, Superior Geral até 2017, depois de um pe-
ríodo sabático nos Estados Unidos, atualmente se encon-
tra em uma das comunidades em Barcelona.

O Ex-Vigário Geral, Ir. Joe McKee, durante o primeiro se-
mestre deste ano fez um período sabático na Oceania e 
atualmente vive em Glasgow, na Escócia.
O Ir. Antonio Ramalho, ex-conselheiro geral, é membro da 
comunidade formativa de Fortaleza, no estado do Ceará, 

que acolhe postulantes da Província Brasil Centro-Norte e 
Brasil Sul-Amazônia.
O Ir. Eugène Kabanguka, ex-conselheiro geral, continua seu 
tratamento de saúde e atualmente está em Curitiba, Brasil.
O Ir. Michael de Waas, ex-conselheiro geral, vive em Sri 
Lanka, na casa de espiritualidade ‘Marist Sevana’, Haldan-
duwana.
O Ir. Víctor Preciado, ex-conselheiro geral, vive na Casa Pro-
vincial do México Occidental, em Guadalajara.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4778
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4778
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Mais de 900 crian-
ças e adolescentes, 
de 5 e 17 anos, até 
agora responderam 
a consulta iniciada 
pela FMSI, em pre-
paração ao debate 
nas Nações Unidas 
que será realizado 
no dia 28 de setem-
bro em Genebra 
(Suíça).
A FMSI assistirá 
o dia de deba-
te anual, que tem 
como tema “Proteger e dar autono-
mia às crianças como defensoras dos 
direitos humanos”, e está recolhendo 
observações até o dia 1º de julho, de 
crianças e jovens maristas de todo o 
mundo sobre esse tema.
Durante as últimas semanas, foram 
realizadas várias oficinas em todo o 
mundo marista e, até agora, chegaram 
respostas das crianças de 13 
países: Austrália, Filipinas, 
Espanha, Portugal, Canadá, 
México, Colômbia, Brasil, Ar-
gentina, Paraguai, Chile, Esta-
dos Unidos e Madagascar.

Aqui estão algumas respos-
tas:
• “Quero mudar a percepção 
das pessoas de que somos 
apenas crianças. Quero que 
saibam que somos crianças 
capazes de expressar nossa 
opinião e lutar por nossos di-

reitos. Somos mais do que joguetes, 
brinquedos... somos quem prepara o 
futuro”. (Filipinas)
• “Como defensora dos direitos hu-
manos, minha função é aumentar a 
consciência sobre a proteção infantil, 
ser testemunha do amor e cuidar de 
todas as crianças, sobretudo as mais 
descuidadas e as que não têm voz”. 

(Madagascar)
• “Quem melhor do 
que as crianças e 
adolescentes para 
interagir e motivar 
as demais crianças 
e adolescentes?” 
(Brasil)
• “As crianças que 
defendem os di-
reitos humanos 
devem ser persis-
tentes, corajosas 
e  esperançosas. 
Devem ser pessoas 

que lutam pela igualdade”. (Portugal)
A FMSI recebeu também uma entre-
vista com Pedro Coelho, um estudan-
te do Colégio Marista de Carcavelos, 
em Cascais (Portugal).
O Marist Young Adult Advisory Commi-
ttee (Comitê Marista Consultivo de Jo-
vens Adultos) da Província dos Estados 
Unidos fez uma reunião para analisar 

os principais problemas nos 
Estados Unidos sobre os di-
reitos das crianças.
Os jovens adultos podem 
participar da consulta por 
um questionário na Inter-
net que estará disponível 
até o dia 1º de julho, em 
Inglês, espanhol e francês.
Com a ajuda da UMBRASIL, 
a FMSI criará um relatório 
de 2.500 palavras que re-
sumirá as informações reu-
nidas na consulta, e será 
apresentado em Genebra.

persistentes, corAjosAs e cheios de esperAnçA

QuAse mil criAnçAs e jovens mAristAs expressAm suA opinião num GrAnde debAte dA onu

• A FMSI é uma fundação criada pelo Instituto dos Irmãos Maristas para 
promover e cuidar dos direitos das crianças. A FMSI realiza a sua mis-
são por meio de atividades de advocacy e de lobbying e com projetos 
em países nos quais os Irmãos Maristas estão presentes.
• A FMSI foi constituída em 2007, na Itália, come organização não lu-
crativa de utilidade social (onlus).
• Desde 2011 tem status consultivo especial junto ao Conselho Econô-
mico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas.
• A FMSI é membro de: Bureau International Catholique de l’Enfance 

(BICE), Centre Catholique International de Genève (CCIG), Child Rights Connect, Movimiento Mundial por la Infancia 
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federação das Organizações Cristãs Serviço Internacional Voluntário), Obser-
vatorio Niñez y Adolescencia (ONA), Santiago de Chile.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4783
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notíciAs breves

Maristes 200 i +

United states

No dia 10 de junho, a Comunidade 
Internacional Lavalla200> de East 
Harlem, Nova Iorque, organizou uma 
liturgia e uma apresentação sobre a 
espiritualidade de São Marcelino e 
sua vida a pais e crianças. Participa-
ram cerca de 60 pessoas, inclusive 
algumas irmãs franciscanas e religio-
sos (Irish Christian Brothers).

Chile

No dia 16 de junho foi aberta a 
mostra “Maristes200 i+” na comu-
nidade de Les Avellanes, Provincia 
de l’Hermitage. Ficará aberta até 
23 de agosto.

O representante do Provincial para 
a Missão no país, Ernesto Reyes, 
reuniu-se, no dia 11 de juho, com 
a Defensora Nacional da Infância, 
a advogada Patricia Muños. A reu-
nião teve como objetivo a entrega 
da Política de Proteção de Menores 
e o trabalho em torno da preven-
ção de abusos sexuais desenvolvi-
da até agora no paÍs.

Brasil

A PUCPR e Tribunal de Justiça 
inauguraram o primeiro Juizado 
Especial do Paraná dentro de uma 
universidade. O Juizado Especial 
PUCPR-Cajuru atenderá cerca de 
200.000 pessoas que vivem em 
sete bairros de Curitiba.

espanha

De 2 a 4 de julho, a Província Ibérica 
celebrará, em Lardero, a Assembleia 
Provincial de Missão, com o lema 
#ConPasión. O objetivo do encon-
tro é aprofundar o tema da missão 
marista, colocando as bases para o 
Novo Começo da missão na Unida-
de Administrativa, oferecendo um 
espaço de partilha e convivência 
entre os agentes da missão pro-
vincial. Eles irão sugerir possíveis 
linhas de ação no campo da missão 
para o próximo Capítulo Provincial.

A proteção dAs criAnçAs

seminário pArA educAdores de notre-dAme de cotAbAto

O Ir. Jeff Rhey, que conse-
guiu o Diploma no Cen-
tre for Child Protection, 
da Universidade Grego-
riana, no início do ano, 
deu um seminário para 
os educadores da Uni-
versidade Notre Dame 
de Cotabato, nas Filipi-
nas, em maio. O tema foi 
“o papel das Instituições 
Católicas de Educação 
na Proteção das Crian-
ças”, destacando os direitos da criança e o problema da exploração sexual das 
crianças nas Filipinas. Participaram 96 educadores, incluindo Irmãos e profes-
sores cristãos e muçulmanos. A instituição marista de ensino conta com 2.500 
estudantes. Os alunos começam no jardim e vão até à faculdade.

Durante esses últimos anos o Insti-
tuto dos Irmãos Maristas se sensibi-
lizou de maneira significativa com 
as graves violações que sofrem as 
crianças e se impuseram bases para 
garantir que as obras maristas sejam 
lugares seguros para elas. Atual-
mente 100% das UA conta com um 
Irmão que assume a função de Dele-
gado de Proteção.
A partir de 2011, o Governo Geral 
protagoniza ações em vista da pro-
moção de políticas institucionais que 
incluem princípios fundamentais e 
normas para a proteção da infância. 
Além do protagonismo da FMSI jun-
to às Nações Unidas, dois seminários 
foram realizados, na Casa Geral, des-
tinados a líderes de todo o Instituto: 
‘Proteção das Crianças e dos Jovens’ 
(2012) e ‘Proteger as crianças - To-
mamos consciência, criamos um am-
biente seguro’ (2016).
Etapa importante desse percurso foi 
o debate durante o último Capítulo 
Geral, em 2017, que fez uma Decla-
ração às vítimas e aos sobreviven-
tes de abuso, onde se sublinha que 
“qualquer forma de abuso é a antíte-
se de nossos valores maristas, ofusca 
o verdadeiro propósito de nosso Ins-
tituto e representa uma traição aos 
nobres ideais de nosso fundador, São 

Marcelino Champagnat”.
Mesmo considerando o caminho já 
realizado, o Instituto acredita ser ne-
cessário seguir avançando para que 
essa consciência chegue a todos os 
rincões do mundo marista; para que 
todos os adultos contem com ferra-
mentas que lhes permitam prevenir e 
proteger as crianças perante qualquer 
tipo de abuso; e para que existam 
ações e mecanismos efetivos que res-
guardem a dignidade da infância.
Para levar adiante a formação de 
Irmãos e Leigos envolvidos na mis-
são marista, o Instituto, através da 
FMSI, está promovendo a formação 
à distância oferecida pelo Centre for 
Child Protection da Pontifícia Uni-
versidade Gregoriana. Educadores 
da Europa já estão frequentando o 
programa, oferecido através da Uni-
versidade de Alcalá de Henares. A 
partir de outubro próximo, a PUC do 
Paraná oferecerá o mesmo curso aos 
educadores brasileiros e, em breve, 
outras instituições maristas do Peru, 
México, Chile e Argentina concluirão 
o acordo com a Pontifícia Universi-
dade Gregoriana e estarão aptas a 
formar outras pessoas envolvidas 
com a educação das crianças e jo-
vens, sendo promotores da defesa 
de seus direitos.

políticA de proteção dAs criAnçAs    
  e seus direitos no instituto

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4782
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Os Irmãos Jesús Alberto Rodríguez Delgado, Robert Errol 
O'Connor e Antonio Sancamillo foram recentemente no-
meados para vários cargos pelo Conselho Geral - um será 
o novo Secretário pessoal do Superior Geral e o outro, o 

novo Diretor do programa 
para a terceira idade de lín-
gua Inglesa.
O Ir. Jesús Alberto Rodríguez 
Delgado, da 
Província de 
Co m p o s t e l a , 
iniciará o car-
go de secretá-
rio pessoal do 
Superior Geral 
para um pri-
meiro mandato 
de três anos, 
no dia 1º de 
setembro.

O Irmão Robert Errol O'Connor, da Província 
da Austrália, começará no dia 1º de setem-

bro como vice-diretor do pro-
grama de 3ª idade da língua 
inglesa, substituindo o Irmão 
John McDonnell dos Estados 
Unidos. O Diretor do curso é 
o Ir. John Klein, também dos 
EUA.
O Ir. Antonio Sancamillo, da 

Província Me-
d i t e r r â n e a , 
começará o 
segundo man-
dato de três 
anos como su-
perior da co-
munidade da 
Administração Geral, em 15 de novembro.
O Conselho geral decidiu as nomeações - 
em aplicação do artigo 137.4.4 das Cons-
tituições e Estatutos - no início de junho, 
depois de consultar as Províncias dos três 
irmãos.

mundo mAristA

Bolívia: obras de arte feitas por alunos da 
Colegio Marista - Santa Cruz de la Sierra

Hungria
Escola Marista San Pablo - Karcag

Argentina
Escuela Marcelino Champagnat de Rosario

Austrália: Churchlands - 75 anos de vida 
religiosa do Ir. Noel Hickey

Casa Geral: Formadores atuais e 
Comissão de Patrimônio do Instituto

Brasil: Comunidade São Marcelino 
Champagnat, Tabatinga

irmãos jesús Alberto rodriGuez delGAdo, robert errol o’connor  
e Antonio sAncAmillo

nomeAções do conselho GerAl

Ir. Jesús A. Rodriguez Delgado

Ir. Robert Errol O’Connor

Ir. Antonio Sancamillo

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4788
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o superior provinciAl de mediterráneA é reeleito pArA um seGundo mAndAto

ir. juAn cArlos Fuertes mArí

brAsil sul-AmAzôniA

o ir. inácio etGes é nomeAdo provinciAl pArA um seGundo mAndAto

Depois de estudar a pesquisa realizada na Província, o 
Conselho Geral nomeou o Irmão Juan Carlos Fuertes Marí 
como provincial de Medi-
terrânea para um segun-
do mandato de três anos.

A nomeação foi anuncia-
da pelo Superior Geral, Ir. 
Ernesto Sánchez Barba, 
em uma carta dirigida 
aos irmãos da Província 
Mediterrânea em 14 de 
junho.

Em sua carta, o irmão 
Ernesto agradeceu ao Ir-
mão Juan Carlos por sua 
"abertura e generosida-
de" ao continuar servin-
do ao Instituto como pro-
vincial.

"Sua proximidade com as pessoas, sua capacidade de for-
mar equipe e sua visão ampla e precisa contribuem para 

o bom desenvolvimento 
de sua missão", escreveu 
o Irmão Ernesto. "Meus 
agradecimentos vão 
também ao Conselho e 
àqueles que colaboram 
em várias equipes de li-
derança provincial."

Ele também agradeceu 
aos Irmãos e leigos por 
sua "generosidade e 
dedicação em favor da 
vida e da missão nos 
diferentes países que 
compõem a província do 
Mediterrâneo, incluindo 
o distrito da África Oci-
dental".

O Conselho Geral nomeou o Ir. Inácio 
Etges para prosseguir na missão de 
Provincial na Província Marista Bra-
sil Sul-Amazônia durante o Triênio 
2019-2021. A nomeação acontece 
depois da consulta realizada junto 
aos Irmãos da Província. O Ir. 
Inacio assumirá o seu segundo 
mandato durante o Capítulo 
Provincial a ser realizado de 2 
a 7 de dezembro de 2018.

O Ir. Ernesto, em carta enviada 
à Província, agradece a dispo-
nibilidade do Ir. Inácio e a sua 
liderança durante os últimos 
anos: “obrigado pela sua pai-
xão pela vida consagrada, pelo 
acompanhamento dos Irmãos 
e comunidades, e pela organi-
zação da Provincia, tudo feito 
em equipe com o vosso Con-
selho Provincial e outras equi-
pes provinciais.”

O Ir. Inacio, diante da sua no-
meação, convidou os Irmãos 

da Província a discernirem, sobretu-
do, sobre a missão confiada ao Insti-
tuto pelo último Capítulo Geral: “Ne-
cessitamos abandonar a cultura dos 
egos e promover os ecos (ecologia, 
ecossistema, economia solidária...), 

onde a vida tem terreno adequado 
para se desenvolver conforme o pla-
no do Criador. Isso exige construção 
coletiva, para a qual os conclamo! De 
braços e mãos dados, assumamos, 
juntos e corresponsavelmente, o que 

as surpresas do futuro nos re-
servam!”

Graduado em Teologia e Ma-
temática pela PUCRS e com 
graduação e mestrado em 
Psicologia pela Universida-
de Gregoriana, em Roma, o 
Ir. Inácio tem uma expressiva 
trajetória como gestor e edu-
cador. Esteve à frente da an-
tiga Província Marista do Rio 
Grande do Sul e exerce essa 
função na Província Marista 
Brasil Sul-Amazônia desde 
2016. Também foi professor 
nos Colégios Maristas Rosário, 
Champagnat, São José e Gra-
ça, e atuou nas Casas de For-
mação para a Vida marista em 
diversos períodos.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4789
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4786
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o secretário GerAl do instituto celebrA 50 Anos de vidA reliGiosA

O Secretário geral do Instituto, Ir. Car-
los A. Huidobro, celebrou seu jubileu 
de ouro como Irmão Marista, em 14 
de junho na Casa geral de Roma.
Na celebração - uma missa ao meio-
-dia, seguida do almoço - participa-
ram os Conselhos gerais atual e an-
terior, reunidos de 11 a 15 de junho.
"Sinto-me muito bem e muito feliz no 
lugar onde estou e onde estive com 
os Irmãos que tenho à minha volta e 
com aqueles que estavam comigo na 
minha Província (Cruz del Sur)", disse 
o Ir. Carlos falando de sua vida reli-
giosa.

"Especialmente porque não se cele-
bra 50 anos (como Irmão Marista) to-
dos os dias!", acrescentou o Secretá-
rio geral do Instituto.
Embora o Jubileu de Ouro do Irmão 

Carlos tenha sido no último dia 8 de 
dezembro, festa da Imaculada Con-
ceição, ele concordou com o Superior 

Geral, Ir. Ernesto Sánchez, em celeb-
rá-lo com ambos os Conselhos gerais, 
em junho.

FestA de s. mArcelino chAmpAGnAt

os mAristAs dA GréciA homenAGeiAm o FundAdor

Os Maristas da Grécia organizaram celebrações e manifesta-
ções na festa de S. Marcelino Champagnat.
Em primeiro lugar, na quarta, 6 de junho, pela manhã, cele-
brou-se a Eucaristia nos dois Colégios Maristas da Grécia, em 
Atenas e Nova Esmirna.
De tarde, outra missa na Igreja Católica da Anunciação, em 
Kallithea, animada pelos Jovens Maristas em Ação, com a 
assistência dos Irmãos Maristas da Grécia e um grande nú-
mero de professores, antigos alunos e voluntários das obras 
sociais maristas.
No sábado, 9 de junho, foi apresentado um 
espetáculo no Colégio Maristas de Atenas 
para comemorar a festa de S. Marcelino 
Champagnat e mostrar a vitalidade da mis-
são marista, hoje.
Estiveram presentes as comunidades dos 
Irmãos na Grécia, os membros do corpo 
educativo, administrativo e técnico dos co-
légios, assim como os voluntários das obras 
sociais, antigos alunos, representantes das 
Associações de Pais e alguns alunos.
No início, falou o Diretor Geral do Colégio 
Marista de Atenas, Sr. Nicolás Noulas, que 
disse: “Esta tarde estamos honrando S. Mar-
celino não como um retorno ao passado, 
que, sem dúvida, faz de nossa herança espi-
ritual, mas sim buscando dar continuidade e 
concretizar a sua visão”.
Em seguida, todos os participantes rezaram 

pedindo a bênção de Nossa Boa Mãe e de S. Marcelino. Se-
guiu a representação de “Presente entre nós,” uma peça ins-
pirada na personalidade e na visão de S. Marcelino.
O núncio Apostólico da Santa Sé na Grécia, Ex.cia Dom Savio 
Hon Tai Fai, teve a deferência de assistir todo o ato. Em breve 
discurso, exaltou a educação cristã que os Maristas, Irmãos e 
Leigos, oferecem atualmente às crianças e jovens da Grécia 
e de todo o mundo.
No final do dia foi oferecido um jantar comunitário em clima 
de grande alegria e fraterna convivência.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4785
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4790
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

‘Que suAs vidAs se convertAm em belA cAnção’

testemunho dA comunidAde lAvAllA200>, de sirAcusA, itáliA

A comunidade Lavalla200>, de Siracu-
sa, Itália, nasceu em outubro de 2016, 
para atender principalmente as crian-
ças os jovens refugiados, não acompa-
nhados, que desembarcam na Itália.

Atualmente, seus membros são Gabriel 
Bernardo da Silva (Brasil Centro-Sul), 
Ir. Onorino Rota (Mediterrânea), Mario 
Araya Olguín (Santa María de los Andes) 
e Ir. Ricardo Gómez Rincón (Norandina).

Segue o testemunho publicado no Bo-
letim de Notícias da comunidade n.o 
24, no dia 10 de junho.
No dia 15 de abril, desembarcaram no 
porto de Augusta, 218 imigrantes. Três 
ambulâncias chegaram antes do início 
da operação de desembarque, sinal de 
que a bordo havia pessoas passando 
mal e que deveriam ser levadas com ur-
gência ao hospital. Na primeira ambulância subiu Nabilah, 
uma jovem de 20 anos que foi levada ao Hospital Umberto 
I, de Siracusa. Numa cesárea de urgência, deu à luz dois gê-
meos de 1,6kg. A notícia apareceu nos meios de comunica-
ção e os jornalistas fizeram fila para obter notícias. Depois, 
como sucede sempre, silêncio...
Um de nós foi chamado ao hospital para falar com Nabilah, 
que vinha de Costa de Marfim e que, além do seu idioma, 
mal se arranjava para fazer-se entender em francês.

Como todos os jovens de sua idade, havia encontrado o 
noivo do seu coração, porém seu pai exigiu que se casas-
se com um homem muito mais velho do que ela. Não ha-
via alternativa, a única solução era fugir, e escapou com o 
consentimento de sua mãe. A viagem feita com seu noivo, 
durou mais de um ano. Problemas experimentados durante 
a viagem... podemos imaginar as dificuldades que encon-
traram. Na passagem pela Líbia, ambos sofreram todo o tipo 
de torturas e violência, como todos, das quais as redes so-
ciais agora começam a mostrar-nos algumas imagens. Nabi-
lah ficou grávida e, segundo entendi, não sabe se os filhos 
são de seu noivo ou resultado da violência sofrida. Fez-me 
essa confissão apoiada na incubadora onde estão seus dois 
pequenos e, chorando, me disse: “São brancos!”
A viagem da Líbia para a Itália foi longa e complicada, os 

dois barcos que recolheram os refugiados desembarcaram-
-nos em portos diferentes e até agora Nabilah não tem no-
tícias de seu noivo. Ela viajava numa lancha cheia a trans-
bordar, não podia mover-se e passava muito tempo de pé 
porque não havia lugar para sentar-se e muito menos para 
deitar. Depois de um dia e meio de navegação, advertiu que 
o bebê (ainda não sabia que eram dois) já não se movia. E 
quanto subiu ao barco da Guarda Costeira, as pessoas de 
bordo lhe proporcionaram o tratamento necessário, porém 
imediatamente compreenderam a gravidade do caso e avi-
saram a IRC de Augusta.
Agora Nabilah está num centro próximo a Siracusa e algu-
mas vezes vai ao hospital para ver como crescem os dois 
pequenos. Eu, não pelo tempo, mas porque não tive oca-
sião de conversar com calma, perguntei-me: Como está vi-
vendo este momento? Como fará para dar carinho para as 
duas criaturas que levou em seu ventre, e que, talvez, sem 
tê-lo querido, são o resultado da violência e não do amor? 
Que efeito terá em sua vida aquela frase dita entre lágri-
mas: "São brancos"?
Talvez, estou me fazendo perguntas demais! Só espero que 
o sorriso de Deus, da mãe e de outras pessoas de coração 
grande, possam dar a essas crianças todo o calor que neces-
sitam para conseguir que suas vidas se convertam em uma 
bela canção.
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