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Maristas corajosos 
 

Ir. Ben Consigli 
Tradução: Ir. António Leal 

 
As consequências da pandemia de Covid-19 dependem - e vão depender - das decisões que 
tomamos. Já foram contadas inúmeras histórias através de textos, áudio, vídeos e fotografias. Vimos 
ou ouvimos falar de morgues improvisadas em camiões frigoríficos em Nova Iorque ou em pistas de 
patinagem no gelo em Espanha; de médicos e enfermeiros abnegados atingidos pelo vírus; e de 
inúmeras pessoas que estiveram na linha de frente, cujo valor é um exemplo de sacrifício pela 
comunidade. Estamos a testemunhar muitos atos de coragem, generosidade, compaixão e 
comunidade, que são uma fonte de inspiração e revelam o poder da nossa humanidade.  
 
As semanas de confinamento fizeram-me pensar na razão pela qual as pessoas agem atuam com 
coragem. Comecei a meditar na história bíblica do óbolo da viúva. Jesus, que tinha ido com os seus 
discípulos a Jerusalém para a Páscoa, observa aqueles que vêm fazer as suas doações ao templo. 
Então, chama a atenção dos discípulos para uma viúva que deixou duas pequenas moedas, dizendo-
lhes que, enquanto muitos davam o que lhes sobrava, ela dava "tudo o que tinha para viver". Como 
é que o soube? Talvez ela tivesse deixado uma moeda, a seguir tivesse hesitado e depois, desafiando 
as circunstâncias, tivesse deixado a outra. O significado da história é que um ato de verdadeira 
generosidade é um ato de bravura, que é o que vários autores, incluindo a escritora Stacy Mitch, 
definem "generosidade corajosa"1. Tanto no evangelho de Marcos quanto no de Lucas, é apontado 
que a viúva não tem uma moeda, mas duas moedas. Como é uma viúva pobre, se tivesse dado uma 
moeda e mantido a outra, teria sido generosa de acordo com critérios comuns. Mas ela deu as duas 
moedas. Como nada na sua experiência poderia fazer com que ela esperasse receber alguma 
recompensa material pelo seu gesto, acho que devemos imaginar que o mesmo saiu da pura 
valentia, de um ato de lealdade para com o que mais amava, uma doação que ela fez livremente e 
em muitos sentidos corajosamente, desafiando as circunstâncias. Assim como só podemos praticar 
a coragem se estivermos perante o medo, também só podemos praticar a generosidade perante a 
necessidade.  
 
Na nossa história Marista, temos muitos exemplos de irmãos nossos que agiram generosa e 
corajosamente, durante os anos revolucionários em França, nas décadas de 1830 e 1840 e na Guerra 
Civil Espanhola, nos anos trinta do século XX ou no Genocídio do Ruanda e nas revoluções islâmicas 
no continente africano nos anos 90. No entanto, descobri que pouco havia sido escrito sobre os 
nossos Irmãos no período da Segunda Guerra Mundial. 
 
Os tempos de crise geram dilemas morais extremos: situações que não podemos sequer imaginar, 
decisões impensáveis entre opções que parecem terríveis e acarretam, todas elas, danos e 
consequências negativas. Coragem generosa é fazer a coisa certa, mesmo sob o risco de que tal 
possa ser inconveniente ou ridículo e possa levar a algum tipo de punição, perda de emprego, de 

 
1 Courageous Generosity: A Bible Study for Women on Heroic Sacrifice. Publicado em 2009. 
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segurança ou estatuto social, ou até à morte. Este tipo de coragem exige que as pessoas superem a 
apatia, a complacência, o ódio, o cinismo e o medo presentes nos nossos sistemas políticos, bem 
como as divisões socioeconómicas e as diferenças culturais/religiosas, para fazer "o que está certo" 
no seio da nossa humanidade comum. 
 
Inúmeros artigos científicos foram escritos sobre a coragem, afirmando que as pessoas corajosas 
possuem determinadas características que surgem em tempos de provação ou angústia. As pessoas 
corajosas acreditam em si mesmas, sabem quem são e o que representam, têm valores fortes, 
reconhecem as suas capacidades pessoais e sentem-se confiantes quando enfrentam os desafios 
que estão por vir. Também são apaixonadas e determinadas, e sabem a diferença entre o bem e o 
mal. Elas não se limitam a falar da honradez, mas vivem-na todos os dias. Têm tendência ainda a ser 
dignas de confiança, objetivas, justas e tolerantes, estando dispostas a enfrentar a injustiça, a 
concretizar as suas palavras na ação. Colocam as necessidades dos outros à frente das suas e não 
têm medo de "nadar contra a corrente" ou desafiar o status quo. Enfrentam a adversidade de frente, 
correndo em direção ao problema, em vez de o evitar. Estas pessoas sabem que dizer "não" a uma 
ideia pode permitir dizer "sim" a outra e que as velhas formas de fazer as coisas não devem impedir 
o caminho para uma solução melhor. As pessoas corajosas seguem a sua intuição e se não têm as 
informações necessárias para tomar uma boa decisão, geralmente seguem o seu instinto e, como 
sabem que as palavras não bastam, agem. É necessário que haja valentia para agir mesmo quando 
há dúvidas ou temores sobre as consequências. É preciso coragem para tomar decisões difíceis. 
Vejamos algumas das ações dos nossos Irmãos durante a Segunda Guerra Mundial. 
 
 

A Segunda Guerra Mundial 
 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi o conflito internacional mais mortal da história, no qual 
perderam a vida entre 60 e 80 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus que morreram às 
mãos dos nazis durante o Holocausto. Desses 6 milhões de vítimas, aproximadamente 1,5 milhões 
eram crianças. Estima-se que a guerra tenha provocado 50 a 55 milhões de mortes entre os civis, 
enquanto esse o número entre os militares foi de 21 a 25 milhões. Houve também milhões de 
feridos e muitas outras pessoas que perderam as suas casas e propriedades. 

Foi durante estes anos de guerra na Europa e no Pacífico que muitos valentes heróis do quotidiano 
enfrentaram o terror imposto pelos regimes militaristas e fascistas. Alguns destes heróis 
sobreviveram à guerra, outros não tiveram a mesma sorte. Todos eles demonstraram uma 
humanidade que - como a história confirma - persiste mesmo nos tempos mais sombrios. Destes 
heróis do quotidiano, nove eram Irmãos Maristas. 

 

Em Budapest, Hungría2 

 
2 As informações que se seguem são retiradas diretamente dos registos históricos de “Yad Vashem, 
Autoridade israelita para a Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto. 
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O Ir. Albert Pfleger, um Irmão Marista de origem francesa, exerceu a sua atividade apostólica na 
Hungria, em Budapeste, durante a guerra, gerindo - com a ajuda de outros sete Irmãos Maristas, 
alguns franceses e outros húngaros – a escola “Champagnat”, exclusiva para rapazes. Os alemães 

entraram em Budapeste no dia 19 de março de 
1944. Devido às consequências dos 
bombardeamentos dos Aliados, as escolas de 
Budapeste foram fechadas e a maioria das crianças 
húngaras foram evacuadas para fora da cidade. 
Contudo, as crianças judias ficaram nos guetos. O 
gueto de Budapest tinha sido estabelecido pelo 
nazis e era a zona para onde os judeus haviam sido 
obrigados a transferir-se com base num decreto 
governamental. Em outubro de 1944, depois de o 
partido pró-nazi da Cruz Flechada, liderado por 

Ferenc Szálasi, ter tomado conta do país, a situação dos judeus dentro e fora dos guetos piorou e o 
terrorismo instalou-se no dia a dia. Um reino de terror tinha começado, especialmente em 
Budapeste. Os judeus eram mortos nas ruas e nas suas casas. Milhares deles foram deportados para 
a Áustria e os restantes, cerca de cem mil, ficaram a viver no gueto em condições horríveis. Bandos 
de assassinos deambulavam pelas ruas, e qualquer atividade a favor dos judeus era extremamente 
perigosa. Até ao final da guerra, os homens de Szálasi assassinaram entre 10.000 e 15.000 judeus 
húngaros. Mais da metade dos que foram forçados a entrar no gueto em 1944 foram enviados para 
campos de concentração, quase imediatamente após o estabelecimento do gueto. Da ocupação à 
libertação (i.e., de novembro de 1944 a janeiro de 1945), a população judaica no gueto de 
Budapeste diminuiu de 200.000 para 70.000 pessoas. Nesse clima, os irmãos, com o Irmão Albert à 
frente, envolveram-se no trabalho de resgate. Entre os Irmãos que trabalharam na escola 
“Champagnat” neste período estavam os Irs. Bernard Clerc, Jean-Baptiste Bonetbelz, Alexandre 
Hegedus (Ir. José), Louis Prucser, Ferdinand Fischer, François Angyal e Ladislas Pingiczer (Ir. 
Étienne). 

Os judeus que conheciam os irmãos começaram a procurar refúgio na escola “Champagnat” e na 
casa deles. Prisioneiros e desertores franceses que tinham escapado do exército alemão, incluindo 
homens nascidos na Alsácia-Mosela, também se refugiaram lá. Alguns civis vieram por sua própria 
iniciativa; outros, cujos familiares tinham desaparecido ou tinham sido sequestrados ou fuzilados, 
foram escoltados até à escola pelo Ir. Albert que, sozinho ou acompanhado por outro Irmão, 
percorria habitualmente as ruas do gueto de Budapeste. Os Irmãos abriram as portas da sua 
residência tanto para judeus e como para não judeus. A casa estava cheia, para além da sua 
capacidade, acolhendo cerca de cem crianças judias e cinquenta adultos, pais ou avós das crianças. 
Os Maristas puseram os seus próprios quartos à disposição dos refugiados e dormiram nos 
corredores ou onde quer que pudessem, a fim de salvar o maior número possível de pessoas. Com 
tantas pessoas abrigadas na residência, às vezes era necessário haver quinze pessoas amontoadas 
no mesmo quarto. Os irmãos não apenas forneceram comida e abrigo, mas obtiveram da Cruz 
Vermelha Sueca documentos falsificados para aqueles que protegiam. A maior dificuldade, no 
entanto, era manter os refugiados em segurança. Os Irmãos treinaram-nos e prepararam-nos para 
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as rusgas dos alemães, e todos sabiam onde se tinham que esconder em caso de emergência. 
Durante as simulações, os Irmãos inclusive carregavam os idosos nos seus ombros e erguiam-nos 
para os esconderem sob as vigas do teto. Na sua imensa atividade de resgate, os Irmãos esforçaram-
se também para encontrar novos esconderijos noutras casas, religiosas ou particulares, para as 
pessoas que já não podiam acolher no sobrelotado complexo marista. 

Estes homens, ao esconder um número tão grande de refugiados numa casa religiosa localizada 
bem no centro de Pest, correram um enorme risco, mas consideraram que aquele resgate era o seu 
dever. Àqueles que os advertiam sobre as possíveis consequências das suas ações, eles respondiam: 
«Se vierem prender os refugiados, iremos para a prisão com eles; caso contrário, não estaríamos a 
levar a nossa missão até ao fim». No dia 19 de dezembro de 1944, devido à denúncia de um 
informador, a SS invadiu a residência e a escola e prendeu todos os que lá se escondiam, incluindo 
os oito Irmãos. Na prisão, torturados, famintos e doentes, os Irmãos, com grande coragem, 
recusaram-se a revelar quais dos seus protegidos eram judeus. Muitos judeus deveram as suas vidas 
à ação destes homens corajosos. Graças a um incêndio que 
deflagrou no Ministério do Interior - onde estavam detidos - e que 
fez com que os seus carrascos fugissem, salvaram as suas vidas. 
Várias semanas depois, graças à intercessão da Cruz Vermelha 
Sueca e do núncio papal, foram formalmente libertados. Depois da 
guerra, uma das pessoas que foram resgatadas pelos Irmãos 
Maristas lembrava-os com estas palavras: «Os irmãos consideraram 
que ajudar-nos era a coisa mais natural... Se não fosse pela sua 
humanidade, hoje eu não estaria aqui, testemunhando o que 
fizeram. Todos nós, que conseguimos sobreviver, expressamos-lhes 
a nossa mais profunda gratidão do fundo dos nossos corações.»  

No dia 26 de fevereiro de 1981, o “Yad Vashem”, a Autoridade 
israelita para a Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto, 
reconheceu os Irmãos Albert Pfleger, Bernard Clerc, Jean Baptiste 
Bonetbelz, Louis Prucser y Alexandre Hegedus (Ir. José) como Justos 
entre as Nações. 

 

Em Roma, Itália3 
 

O gueto de Roma foi estabelecido em 1555, cerca de 400 anos antes da Segunda Guerra Mundial. 
O gueto consistia em quatro quarteirões estreitos ao redor do Portico Ottavia, entre o Teatro 
Marcello, a Fontana delle Tartarughe, o Palazzo Cenci e o rio Tibre. Quando a Alemanha nazi ocupou 
Roma a 8 de setembro de 1943, dois dias após a rendição dos italianos aos aliados, havia 8.000 
judeus italianos a viver em Roma, um quinto do número total de judeus que viviam em Itália. Na 
manhã de 16 de outubro de 1943, 365 soldados das forças policiais e de segurança alemãs selaram   
o gueto, transformando-o numa prisão virtual. Um total de 1.259 pessoas, principalmente membros 
da comunidade judaica, das quais 363 eram homens, 689 mulheres e 207 crianças, foram detidas 

 
3 As informações a seguir são retiradas diretamente dos registros históricos de “Yad Vashem”, Autoridade israelita 
para a Memória dos Mártires e Heróis do Holocausto. 
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pela Gestapo. Desses detidos, 1.023 foram identificados como judeus e deportados para o campo 
de concentração de Auschwitz. Destes deportados, somente quinze homens e uma mulher 
sobreviveram.  

Em Roma e noutras partes da Itália, muitos profissionais cristãos 
(escritores, artistas, médicos) tentaram salvar os seus colegas 
judeus; funcionários cristãos ajudaram os seus empregadores judeus 
e empregadores cristãos ajudaram os seus funcionários judeus; e 
esposas não judias ajudaram a salvar os seus maridos e filhos judeus. 

Neste contexto, entram os esforços do Ir. Alessandro Di Pietro, 
diretor da escola São Leão Magno, uma escola marista originalmente 
localizada ao número 124 da rua Montebello, em Roma, que tinha 
cerca de 900 alunos inscritos naquela época. 

A família Minerbi (composta por Arturo Minerbi, um engenheiro, a 
sua esposa Fanny, Ginzburg de solteira, e o seu filho Sergio) morava 
em Roma. Fanny tinha ido a Varsóvia em 1940 para trazer os seus pais para Roma e tinha sido 
testemunha da brutalidade nazi contra os judeus. Após a incursão dos alemães no gueto de Roma 
em outubro de 1943, a família Minerbi decidiu deixar a sua casa no nº 24 da rua Ravenna e refugiar-
se em casa de uns amigos católicos. Pouco depois, Fanny Minerbi decidiu encontrar um esconderijo 
mais seguro para o filho e dirigiu-se ao Ir. Alessandro pedindo ajuda. O Ir. Alessandro admitiu Sergio 
na escola, onde foi sempre bem tratado. Com o tempo, Sergio percebeu que entre os seus colegas 
havia mais judeus, principalmente italianos, mas também vários refugiados da Alemanha, França e 

Bélgica. As crianças judias frequentavam as 
aulas, misturando-se com todos os outros 
alunos e partilhando a vida com os seus 
colegas do colégio, comendo e dormindo lá. 
Na prática, portanto, a sua segurança era 
garantida dia e noite sob todos os pontos de 
vista. No total, a escola abriu as suas portas 
para 24 crianças judias, bem como 10 a 12 
adultos judeus e alguns desertores do 
exército italiano.  

Por razões óbvias, a segurança dos adultos 
que comiam e ficavam na escola era mais 

problemática, principalmente à noite. Durante o dia, eles comiam e depois iam à cidade. O grande 
medo era que as autoridades aparecessem de surpresa para realizar inspeções noturnas. Por este 
motivo, o irmão Alessandro reuniu-se com os homens acolhidos para planear o que fazer, caso isso 
acontecesse. Eles acordaram entre si um sinal de alarme e traçaram uma rota para escapar: os 
homens usariam uma escada que levava às muralhas aurelianas, a leste da escola, para se 
protegerem, e permaneceriam escondidos até que os visitantes indesejados já não representassem 
mais uma ameaça. Se os inspetores conseguissem encontrá-los, saltariam das muralhas e, se 
necessário, sabiam qual era o ponto mais baixo de onde saltar. Aconteceu que não houve inspeções 
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e todos puderam sair e retornar à verdadeira liberdade, embora os anos imediatos do pós-guerra 
fossem tempos difíceis.  

Com o passar do tempo, outro Irmão, Angelo Oreggia, conseguiu obter documentos de identidade 
falsificados para membros da família Minerbi e para mais algumas pessoas através de um 
funcionário municipal. Arturo, Fanny e os pais dela sobreviveram à guerra e encontraram refúgio 
em diferentes casas em Roma, enquanto Sergio permaneceu na escola até à libertação de Roma a 

4 de junho de 1944. O Irmão Alessandro e os outros Irmãos agiram de acordo 
com os seus ideais humanos e religiosos. Arriscaram muito sem sequer pensar 
em receber compensação material. Sergio Minerbi, embaixador israelita 
aposentado e ex-professor da Universidade de Jerusalém, nunca se esqueceu 
de quem tão generosamente salvou a sua vida. A 16 de julho de 2001, o Yad 
Vashem reconheceu o Ir. Alessandro Di Pietro como Justo Entre as Nações. 
Ao receber esta honra, o Irmão Alessandro declarou: «Estou profundamente 
grato e aceito esta honra, não por mim, mas por todos os Irmãos do Instituto 
São Leone Magno que faziam parte desta comunidade. Na verdade, foi uma 
decisão da comunidade abrirmos as nossas portas àquelas 24 crianças judias 

e cerca de dez adultos. Todos os Irmãos trabalharam juntos, cada um à sua maneira, embora 
soubéssemos que estávamos a correr um sério risco».  

 

Em Bougainville, no Oceano Pacífico do Sul4 
 

Entre 9 de março e 5 de abril de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, as forças do Império do 
Japão ocuparam as ilhas de Buka e Bougainville, no Pacífico do 
Sul. Naquela época, estas ilhas faziam parte do Território da Nova 
Guiné administrado pela Austrália. Um esquadrão de comandos 
australianos da 1ª Companhia Independente estava no 
aeródromo de Buka quando os japoneses desembarcaram, mas 
não fizeram frente à invasão.  

Os japoneses invadiram as ilhas com o objetivo de construir 
bases navais e aéreas para garantir a segurança da sua base 
principal em Rabaul, na Nova Bretanha, e apoiar operações 
estratégicas nas Ilhas Salomão. Após a ocupação de Buka e 
Bougainville, os japoneses começaram a construir vários 
aeródromos em diferentes partes da ilha. Os principais 
aeródromos ficavam na ilha de Buka, na península vizinha de 
Bonis, em Kahili e Kieta, enquanto também construíam bases 
navais em Buin, no sul, e nas ilhas Shortland. 

Estas bases permitiram que os japoneses realizassem operações no sul das Ilhas Salomão e 
atacassem linhas de comunicação aliadas entre os Estados Unidos e a área do sudoeste do Pacífico. 

 
4 As informações seguintes foram retiradas diretamente do livro do Ir. Lawrence McCane, “Melanesian Stories: Marist 
Brothers in Solomon Islands and Papua New Guinea 1845-2003”, publicado pelos Irmãos Maristas em 2004.  
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Neste contexto, os Irmãos Maristas continuaram o seu apostolado entre o povo das ilhas do Pacífico. 
Os Irmãos trabalharam duramente e com empenho, geralmente em condições difíceis e às vezes 
perigosas, para melhorar a educação e o ambiente físico que ofereciam aos seus alunos. Para isso, 
publicaram livros, adaptaram os planos de estudo, construíram salas de aula, casas, dormitórios, 
piscinas e diques e criaram jardins. Estes Irmãos dedicaram as suas vidas a melhorar o destino da 
população das Ilhas Papua Nova Guiné e Salomão, principalmente por meio da educação.  

Entre o final de 1940 e o início de 1941, o bispo 
Thomas Wade, S.M., pediu aos Irmãos Maristas 
da Austrália que abrissem uma escola no seu 
Vicariato. O novo provincial australiano, o Irmão 
Arcadius, respondeu afirmativamente e, apesar 
da iminente guerra no Pacífico, designou três 
Irmãos para o norte das Ilhas Salomão. Os três 
Irmãos - Augustine Mannes, John Roberts e 
Donatus Fitzgerald - chegaram entre agosto e 
outubro de 1941 para ajudar a gerir uma escola 
que já existia em Chabai.  

Chabai era um internado de cariz catequético 
com um currículo de Inglês básico e Matemática, Religião e com disciplinas de caráter mais prático. 
Estava bem organizado, com um bom equilíbrio entre aulas, tempo livre e trabalho manual nas 
extensas hortas da escola. Na altura, a escola tinha cerca de 100 alunos inscritos, uma boa reputação 
e os jovens eram felizes lá.  

Em meados de novembro de 1942, os aliados travaram o contra-ataque japonês em Guadalcanal e 
bloquearam, assim, toda a pressão destes no Sul. Os maristas das Ilhas Salomão, no Sul, estavam, 
portanto, fora de perigo. Contudo, o facto de os destinos da guerra terem mudado influenciou a 
forma como os japoneses trataram os missionários no Norte: livraram-se de todos os que eram 
originários dos países inimigos. 

Em março de 1942, os japoneses chegaram a Bougainville e Buka e começaram a procurar todos os 
que estavam a fornecer informações às forças americanas por rádio. Em maio de 1942, os japoneses 
apareceram na escola e mandaram os alunos para casa sob a ameaça de os matarem se assim não 
fizessem. Todos se foram embora e apenas os três Irmãos permaneceram. Os japoneses 
suspeitavam que os Irmãos eram espiões. Por isso, apareceram repetidamente na escola e exigiram 
que se apresentassem regularmente ao quartel-general japonês na ilha de Sohano. A 15 de agosto 
de 1942, uma semana após o retorno do primeiro avião de Guadalcanal a Buka, os três Irmãos 
maristas australianos foram levados da escola de Chabai para a prisão em Sohano. Nunca mais 
foram vistos.  

O mais provável é que tenham sido levados a Sohano para serem interrogados. Obviamente, os 
Irmãos não tinham informações a fornecer dado que tinham chegado à ilha apenas em outubro de 
1941. A certa altura, o comandante japonês terá decidido que os Irmãos já não eram úteis para a 
sua causa e terá ordenado a sua execução no final de outubro ou no início de novembro de 1942. 
Foram decapitados com a espada de guerra japonesa e os seus corpos foram queimados na ilha de 
Sohano.  
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Em novembro de 1943, as forças aliadas desembarcaram na costa oeste de Bougainville nas últimas 
fases da Operação Cartwheel e começaram a construir bases aéreas para isolar e neutralizar Rabaul. 
Por fim, os Marines dos Estados Unidos desembarcaram em Cape Torokina e estabeleceram uma 
base na praia, e os Aliados construíram três aeródromos nesta área. Em janeiro de 1944, os soldados 
do Exército dos Estados Unidos assumiram o controlo e, em outubro de 1944, foram substituídos 
pelas tropas da Milícia Australiana. A campanha terminou com a rendição das forças japonesas em 
agosto de 1945. Embora a guerra tenha terminado, a história destes três corajosos Irmãos continua 
viva nas cidades onde eles realizaram o seu apostolado e entre os seus Irmãos Maristas.  

 

A missão viveu graças às atitudes Maristas 
 

A nossa regra de vida encoraja desta forma a cada Irmão : «vai ao encontro das crianças e dos jovens 
lá onde se encontram. Aproxima-te, preocupa-te pelas suas vidas e acolhe-os na tua. Acompanha as 
suas buscas, alegrias e sofrimentos. Sê verdadeiramente um irmão para eles: humano, próximo e 
acessível. A tua presença acolhedora irá aumentar a sua confiança, criando o clima adequado para 
o diálogo educativo e para o seu crescimento integral.» [RdV nº 85]5.  É exatamente o que os Irmãos 
Maristas de que falámos nesta reflexão fizeram. Eles reconheceram que Deus lhes dera dons e 
talentos e pedira que os usassem de várias maneiras ao serviço de Cristo e dos jovens confiados aos 
seus cuidados. Eles seguiram o exemplo de Cristo e viveram as suas vidas com generosidade 
corajosa. Poderia ser este o caminho estreito que Jesus nos indicou, o caminho que exige que nos 
coloquemos em segundo plano, o caminho que transforma os nossos corações de pedra em 
corações de carne e que nos permite ver o rosto de Deus no outro? Penso que sim.  

Estes Irmãos Maristas fizeram da sua vida e obra «um sinal profético do Reino e do amor 
transbordante de Deus». Viveram com grande humanidade e sem atrair as atenções sobre si, e 
nunca esqueceram que tinham sido enviados em missão como um sinal da ternura materna de Deus 
e do amor fraterno que partilhavam em Cristo. Oxalá nunca esqueçamos a sua generosa coragem. 

 
 
Ir. Ben Consigli, FMS 
Casa Geral dos Irmãos Maristas 
Roma, 25 de maio de 2020 
 

 

 

 

 
5 Aonde fores: Regra de Vida dos Irmãos Maristas, publicada em Roma, Itália, 2020. 


