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■ Na segunda-feira, os Irmãos João Carlos e 
Ken, Conselheiros-Gerais, participaram da reu-
nião do Conselho Regional do Arco Norte.
■ No mesmo dia, os Irmãos Ben e João Carlos, 
Conselheiros-Gerais, reuniram-se com o Secre-
tariado de Educação e Evangelização para dis-
cutir as iniciativas em andamento.
■ Na terça-feira, os Irmãos Luis Carlos, Vigário 
Geral, Ken e Ben, Conselheiros Gerais, reuni-
ram-se para preparar a próxima reunião da Co-
missão Internacional das Missões.
■ No mesmo dia, os Irmãos João Carlos e Ken 
participaram da reunião da Comissão Prepara-
tória do Capítulo Provincial da América Central.
Ainda na terça, os irmãos Francis e Ángel Die-
go, do Secretariado de Solidariedade, participa-

ram da reunião mensal dos 4 Ramos da Família 
Marista, para continuar refletindo sobre o tema 
da Ecología na vida e missão maristas.
■ No mesmo dia, sob a coordenação do Secre-
tariado de Educação e Evangelização, realizou-
se a primeira reunião da equipe de revisão do 
documento sobre a educação marista. 
■ O Comitê de Estruturas Jurídicas também se 
reuniu nessa mesma terça-feira.
■ De 25 a 27 de maio, o Irmão Valdícer Fachi, 
Diretor do Cmi, e Matteo Cavicchioli, membro 
desse departamento, participaram de reuniões 
virtuais com os CPVs das regiões maristas para 
acompanhar o andamento do voluntariado ma-
rista.
■ Na quarta-feira, o Irmão Óscar, 

administração geral

AMÉRICA SUL

I FÓRUM REGIONAL DE EQUIPES E REDES MARISTAS

>>

Cerca de 100 participantes das regiões maristas da América do Sul e do Arco Norte participaram do 
II Fórum Regional de Equipes e Redes Maristas da América do Sul, que se realizou praticamente nos 
dias 13 e 14 de maio. “Constatamos que o encontro nos deu vitalidade, sinergia para continuar cam-
inhando e nos desafiou a continuar tecendo redes com outras equipes/redes da Região e fora dela, a 
partir de uma grande consciência como um órgão Regional, caminhando como uma Família Global”, 
sublinhou o irmão Alberto Apari-
cio, secretário executivo da Re-
gião Marista América Sul.

Participaram do encontro re-
presentantes da Administração 
Geral de Roma, membros do 
Comitê Regional, equipes de 
animação vocacional, a Rede 
de Escolas, equipe da formação 
inicial e do Pós-Noviciado, a 
Rede de ecônomos, a Rede de 
Espiritualidade, a Rede Coração 
Solidário, a Rede de Educação 

https://champagnat.org/pt/ii-forum-regional-de-equipes-e-redes-maristas-da-regiao-america-sul/
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administração geral
Conselheiro-Geral, falou no seminário promo-
vido pela Província de Compostela com o tí-
tulo "Experiências de liderança que inspiram". 
Também estiveram presente os Irmãos Ben e 
João Carlos, conselheiros links com a região.
■ No mesmo dia, os Irmãos Ben e Sylvain, 
Conselheiros-Gerais, reuniram-se com os líde-
res das regiões da Ásia e da Oceania.
■ Ainda na quarta-feira, houve uma reunião 
do Secretariado de leigos, Raúl e Manu, com 
o Ir. João sobre o tema da vinculação e asso-
ciação dos leigos.
■ Na quinta-feira, os Irmãos Luis Carlos, Ben 
e membros do Secretariado de Educação e 
Evangelização se reunirão com os Coorde-

nadores de Educação das regiões da África, 
Ásia e Oceania para discutir o lançamento da 
Rede de Escolas Maristas. Na sexta-feira, a 
mesma equipe se reunirá com representantes 
das regiões da Europa, Arco Norte e América 
Sul.
■ No mesmo dia, o Irmão Ángel Diego, do 
Secretariado de Solidariedade, participará da 
Assembleia Geral do Centro Católico Interna-
cional de Genebra.
■ Ainda na sexta, reunir-se-á o Conselho de 
Assuntos Econômicos, com a participação do 
Ir. Libardo, Ecônomo-Geral.
■ No sábado, os Irmãos Sylvain e Josep Maria 
se encontrarão com os Irmãos do Paquistão.

Superior, representantes dos Leigos Maristas, os 
Centros de Memória Marista, especialistas e as 
equipes de comunicação.

O objetivo do Fórum foi o de compartilhar a si-
tuação atual das diferentes iniciativas maristas e 
avaliar o progresso da Região América do Sul du-
rante esses últimos anos. Entre os tópicos discu-
tidos estavam a visão geral da região, a situação 
atual das iniciativas e das redes. Outro intuito foi o 
de criar espaço para encontros por equipe. Desta 
vez, a avaliação incluiu a forma como os planos 
estratégicos foram implementados e adaptados 
diante da situação provocada pela pandemia de 
Covid-19.

O primeiro dia começou animado pela Província 
Santa María de los Andes, que convidou todos 
os participantes a se sentirem em comunidade e 
a agradecerem a oportunidade deste encontro. 
Posteriormente, as diferentes equipes e redes 
tiveram um espaço para rever e apresentar os 
projetos que estão desenvolvendo, para avaliar 
seu progresso e determinar as próximas metas a 
serem atingidas.  Durante o dia, também foram 
destacados os projetos comuns entre as equipes 

regionais realizados durante estes últimos anos, 
com o objetivo de fortalecer a articulação destes 
projetos.

No segundo dia do fórum, as diferentes equipes e 
redes se reuniram em salas individuais para des-
envolver as premissas que servirão para delinear 
o contexto regional e propor os próximos passos 
a serem dados pela Região.

Em seguida, reunidos em um único grupo, os par-
ticipantes tiveram alguns minutos para expressar 
suas opiniões e ideias sobre os futuros passos, 
destacando-se o convite para todos serem maris-
tas mais ativos na luta contra a desigualdade e a 
pobreza, de acordo com o apelo do Papa Fran-
cisco.

Nos links aqui abaixo, disponibilizamos alguns 
vídeos presentes em YouTube que ajudam a fazer 
memória do Fórum:

• Oração celebrativa
• Memória da caminhada regional
• Memória da caminhada de cada Equipe
• Projetando o futuro

A Região América Sul reúne as Unidades Administrativas maristas com presença na 
Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai (Brasil Centro-Norte, Brasil 
Centro-Sul, Brasil Sul-Amazônia, Cruz del Sur y Santa María de los Andes).

https://youtu.be/0KbVZgOJYbw
https://youtu.be/ErCClK74rN0
https://youtu.be/9Qanf_ltLfE
https://youtu.be/8k6jgLNeXBQ
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No sábado, 22 de maio, foi rea-
lizada a XXX Assembléia Geral 
e Extraordinária da SED, com a 
apresentação e aprovação do 
orçamento para o ano 2021, re-
latório da administração 2020, 
apresentação e aprovação do 
Plano Estratégico 2021-2024 e 
eleição dos membros do Con-
selho de Administração.

BraSil Sul-amazônia
Com objetivo de contar como é 
a missão de um Irmão Marista, a 
equipe de Animação Vocacional 
da Província Marista Brasil Cen-
tro-Sul publicará Lives com vá-
rios testemunhos sobre o tema: 
O que faz um Irmão Marista? A 
primeira live, através do canal 
do Farol 1817 no Youtube, 
se realiza em 26 de maio, com 
a presença do Ir. Joaquim Spe-
randio, Brasil Centro-Sul.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

Ir. DEIVIS ALEXANDRE FISCHER, 
NO PROVINCIAL
O Irmão Marista Deivis Alexandre Fischer foi nomeado pelo Con-
selho Geral como Provincial da Província Brasil Sul-Amazônia 
para o triênio 2022-2024, depois da consulta realizada junto aos 
Irmãos, que indicam nomes e perfil desejado para a função.

O Ir. Deiveis substituirá o Ir. Inácio Nestor Etges, provincial des-
de 2015. Iniciará seu mandato com a celebração de abertura do 
Capítulo Provincial, agendado para o período de 23 a 26 de nov-
embro deste ano.

Na carta enviada aos Irmãos da Província, o Ir. Ernesto agradeceu 
ao Ir. Deivis pela disponibilidade: “muito obrigado por sua abertu-
ra e generosidade em aceitar esta missão de liderança a serviço 
da sua Província. Sua capacidade de ouvir e de organizar, sua 
proximidade com as pessoas, sua experiência como formador e 
como Vice Provincial há alguns anos, bem como sua experiência 
no XXII Capítulo Geral serão de grande ajuda para você. E, é evi-
dente, a energia de sua juventude.”

O superior-Geral agradeceu igualmente ao Ir. Inácio: “Você acompanhou a integração da nova Pro-
víncia desde 2015, além disso, serviu anteriormente como Provincial por 6 anos. Você viveu uma 
liderança em uma atitude de disponibilidade e escuta, aberta a acompanhar realidades diversas 
no Brasil. Sua colaboração com os outros Provinciais da Brasil e da America Sul igualmente é muito 
valiosa”.

Ir. Deivis Alexandre Fischer
Ir. Deivis é formado em Teologia Pastoral e Filo-
sofia, com especialização em Sociologia e Mes-
trado em Educação. Desde 2019, é Conselheiro 
Provincial, gestor da Coordenação de Vida Con-
sagrada e Laicato e formador de Postulantes, na 
Comunidade Marista Mãe de Deus.

Em seu apostolado, já exerceu diferentes funções 
que vão desde professor, coordenador de Ser-
viço de Pastoral Escolar, assessor de Pastoral 
Juvenil Marista, até a sua atuação na área de 
gestão, como vice-presidente da Rede Marista, 
vice-provincial e presidente da Diretoria da União 
Marista do Brasil, entre outros

• Ver aqui a biografia completa.
• Mensagem do Ir. Deivis

https://www.youtube.com/Farol1817https://www.youtube.com/Farol1817
https://www.youtube.com/Farol1817https://www.youtube.com/Farol1817
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/DeiveisAlexandreFischer_ProvincialBrasilSulAmazonia.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/DeiveisAlexandreFischer_Mensagem_Maio2021.pdf
https://champagnat.org/pt/ir-%e2%80%af-deivis-alexandre-fischer-novo-provincial-de-brasil-sul-amazonia/
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24 DE MAIO

SEXTO ANIVERSÁRIO DA LAUDATO SI’

Hoje, 24 de maio de 2021, os 
cristãos têm um motivo para dar 
graças a Deus. Todos os dias 
temos razões para estar gratos. 
Como Maristas de Champag-
nat, também queremos agra-
decer pelo nosso mundo, pela 
nossa casa comum.

Muitas iniciativas estão a ser 
desenvolvidas para fomentar 
este cuidado especial para o 
nosso mundo. Também aqui po-
demos aplicar as palavras do 
Irmão Ernesto, Superior Geral, 
quando nos convida a “cuidar 
da vida” e a “gerar nova vida”.

Do Vaticano, por sugestão do 
Papa Francisco, e através do 
Dicastério para o serviço do 
Desenvolvimento Humano In-
tegral, convidam-nos a dirigir o 
nosso olhar para o nosso mun-
do, para os nossos irmãos. Con-
vidam-nos a aderir ao projeto 

denominado “Laudato Si Plataforma de Ação“, como congregação, 
como comunidades e famílias, como centros e organizações educa-
cionais, como indivíduos e como grupos.

Um projeto a ser desenvolvido em 7 anos, que inclui os 7 objetivos 
de Laudato Si. Um projeto que nos leva a um compromisso público, 
com uma avaliação das realizações, que caminha juntamente com 
outros grupos e pessoas, que dá respostas concretas ao “grito da 
Terra” e ao “grito dos pobres” (objetivos 1 e 2).

O último Capítulo Geral também nos guia nesta mesma linha, para 
“responder corajosamente às necessidades emergentes 
(chamada 5)”, comprometendo-nos a “cuidar da nossa 
casa comum”, e abandonando “a cultura dos egos” e 
promovendo “ecos”, que “reduzem o escândalo da indi-
ferença e das desigualdades”. Sim, temos razões para 
agradecer a Deus, porque já estamos nesta linha, porque 
continuamos a trabalhar nestes desafios.

Sim, com pequenas ações diárias, individualmente e como 
Instituto, podemos tornar real – e já estamos a fazê-lo – o 
apelo a “ser o rosto e as mãos da vossa terna misericór-
dia”, respondendo desta forma ao grito da Terra e ao grito 
dos pobres.

Sim, mesmo a menor das ações ajuda toda a beleza da criação 
a “desabrochar”.
______________

Ir. Angel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedad

https://champagnat.org/pt/24-de-maio-6o-aniversario-da-enciclica-laudato-si/
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COLÒMBIA: NOVICIADO MARISTA «LA 
VALLA», MEDELLÍN

AUSTRÁLIA: PASTORAL JUVENIL 
MARISTA – SYDNEY

ÁFRICA DO SUL: THREE2SIX PROJECT 
– JOHANNESBURG

ESPANHA: CENTRO CULTURAL 
VALLISOLETANO, VALLADOLID

BRASIL - FRATERNIDADE DO MCFM - 
RECIFE

mundo marista

KIRIBATI: ST LOUIS HIGH SCHOOL

OCEANIA E ÁSIA

11 IRMÃOS DO MAPAC RENOVAM SEUS VOTOS
Ao final de seu retiro, no dia 16 de maio, domingo 
da Ascensão, 11 Irmãos escolásticos do Centro 
Marista Ásia Pacífico (MAPAC), em Marikina City 
(Filipinas) renovaram seus votos. A cerimônia, que 
aconteceu na Casa de Retiro Mary Hill, Taytay, Ri-
zal, foi presidida pelo Pe. Guido Everaert, CICM.

Os Irmãos que renovaram seus votos são: Nguyen 
Van Tri, Nguyen Duy Binh, Nguyen Hoang Anh e 
Tran Dinh Luan (Vietnã); Benjamin Corbafo (Timor 
Leste); Robert Howee (Bangladeshe); Joseph Xia 
Baoxuan (China); Steve Vaea (Samoa); Petero Hur-
ley Navuku (Fiji); Engel Freed Java e Romar Dave 
Rano (Filipinas).

Os irmãos Ray Arthur, Simon Serero e Bill McCar-
thy, membros da equipe de formação, também es-
tiveram presentes na cerimônia.

O programa de formação do MAPAC, para os ir-

mãos do pós-noviciado, dura dois anos. O ano de 
formação acaba de terminar e os irmãos – estudan-
tes e formadores – estão retornando para seus paí-
ses. O próximo grupo de escolásticos e os irmãos 
que estão chegando para compor a equipe de for-
mação e a data de sua chegada, por causa da pan-
demia, será definida nas próximas semanas.

https://champagnat.org/pt/onze-irmaos-do-mapac-renovam-seus-votos/
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OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8: TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICOO

Durante o mês de maio desejamos refletir sobre um 
dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em 
concreto, o número 8: “Trabalho decente e cresci-
mento econômico”.

Um dos possíveis perigos desses objetivos, que se 
encontram muito bem colocados e que pretendem 
ser ambiciosos, é que fiquemos apenas em formu-
lação de enunciados muito bonitos e que não se-
jamos capazes de torná-los realidade na vida das 
pessoas. Este é sempre um risco! Risco de teorizar. 
Teorizar para acalmar nossas consciências. Cons-
ciências que nos levam àqueles que se encontram 
em situação de dificuldade que, como Maristas de 
Champagnat, queremos dar uma resposta. Alguns 
indicadores nos falam de uma relativa melhora nos 
dados globais em relação a esse assunto. Essa me-
lhora, no entanto, não deve nos fazer esquecer os 
milhares de pessoas que ainda não têm um trabalho 
digno. Pessoas concretas, às vezes bem perto de 
nós, que não conseguem dar respostas adequadas 
às necessidades de suas famílias. Uma situação que 
tem piorado significativamente em consequência da 
Pandemia.

Como Maristas, possivelmente, não estamos direta-
mente envolvidos na criação de empregos, o que nos 
permitiria oferecer empregos bem remunerados e em 
condições dignas. Porém, estamos diretamente im-
plicados no âmbito da educação, o que nos oferece 
uma grande oportunidade para preparar as futuras 
gerações de homens e mulheres, oportunidade de 
oferecer-lhes uma educação integral, oportunidade 
de dotar milhares de crianças e jovens das ferra-
mentas necessárias para abordar seu futuro com as 
garantias suficientes de encontrar um trabalho digno 
que lhes permita desenvolver-se plenamente.

O crescimento econômico deve levar em conta al-
guns parâmetros. Que a riqueza gerada seja dividida 
entre todas as classes sociais, especialmente entre 
aquelas mais necessitadas. Que seja sustentável, 
isto é, fruto do cuidado com as pessoas e também 
com nossa casa comum. Os dados, no mundo, não 
podem nos deixar indiferentes. Nem mesmo alguns 

“bons” resultados nos países chamados “desenvol-
vidos” devem nos conformar, uma vez que também 
nesses países existem pobreza e marginalização, re-
sultado, quase sempre, da falta de trabalho ou de um 
trabalho precário.

Mulheres e crianças encontram-se entre os grupos 
que mais sofrem as consequências da falta de tra-
balho ou de um trabalho de baixa qualidade. Além 
disso, muitas pessoas trabalham sob condições que 
cerceiam sua liberdade. Qual é nosso papel, como 
Maristas, irmãos e leigos de Champagnat? Não ire-
mos aqui oferecer respostas milagrosas, mas pode-
mos pensar como atuaria Jesus de Nazaré, o que 
faria nossa Boa Mãe, quais seriam as iniciativas im-
plementadas por Marcelino?

Também encontramos respostas na sociedade civil. 
São muitas as organizações que também buscam 
novos compromissos dos governos, entidades que 
mobilizam pessoas e recursos em prol dos que mais 
necessitam. As Nações Unidas apresentaram um 
programa para atenuar essa situação, agravada pela 
Pandemia. O Papa Francisco também nos aponta o 
caminho, em sua última encíclica, sobre a fraternida-
de universal. Necessitamos uns dos outros. Neces-
sitamos cuidar-nos como irmãos, entre países, entre 
continentes, entre regiões, entre instituições. Neces-
sitamos de um enfoque global e um olhar integral.

____________

Ir. Ángel Diego
Director do Secretariado de Solidariedade

https://champagnat.org/pt/objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel-8-trabalho-decente-e-crescimento-economico/


26 I MAIO I 2021

notícias maristas 679

7

Gabriel Rivat aprendeu rapidamente o método educacional dos Irmãos. Aos poucos, afastou-se da ideia 
de se formar para ser padre e se sintonizou com o ideal que o Padre Champagnat transmitia a seus ir-
mãos, de ser educador cristão de crianças e jovens pobres. 
Na quarta-feira, 8 de setembro de 1819, Gabriel Rivat vestiu o traje distintivo dos "Irmãozinhos de Maria": 
calça preta, casaco, gola e cartola, e ajoelhou-se diante da comunidade dos Irmãos de Maria. 
Ajoelhado diante da comunidade reunida, ele assinou uma promessa de consagrar-se a Deus por cinco 
anos, de trabalhar incessantemente pela prática de todas as virtudes para sua santificação pessoal e 
para a educação cristã das crianças da roça. Ele se comprometeu a buscar somente a glória de Deus, a 
honra de Maria e o bem da Igreja Católica, a ensinar gratuitamente as crianças necessitadas apresenta-
das pelos párocos, a obedecer sem questionar seus superiores, a manter a castidade e a colocar tudo 
em comum. A partir dessa data, Gabriel Rival tornou-se Irmão Francisco, tomando o nome de sua mãe. 
Tinha apenas 11 anos de idade. Ele será o sexto Irmão e o mais jovem dos discípulos de Champagnat.
Logo a comunidade dos Irmãos passou das funções catequísticas e caritativas para o trabalho nas es-
colas paroquiais ou comunitárias, adaptando o método pedagógico dos Irmãos das Escolas Cristãs ao 
meio rural. Trata-se de uma comunidade carismática, com um propósito universal e não apenas uma 
obra paroquial. Foi durante esses anos que o Irmão Francisco estabeleceu se firmou como discípulo e 
servidor de um projeto missionário coletivo ao qual dedicaria toda a sua vida.

Veja aqui os episódios anteriores

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

10. A Promessa

NOVICIADO DE BAUCAU, TIMOR LESTE
Na quarta-feira, 12 de maio, oito jovens começaram oficialmente sua entrada formal no noviciado marista, 
Baucau – o primeiro em solo timorense. Os oito noviços já haviam começado seu ano canônico em 25 de 
março, porém, devido a assuntos relacionados a Covid, a Comunidade e a família marista mais ampla não 
puderam se reunir e celebrar até agora.

Durante a missa, os noviços Clementino, Dionisio, Filomeno, Julio, Juvencio, Pedro, Ronaldo e Salvador, cada 
um recebeu sua cruz marista e uma cópia do Capítulo 1 das novas Constituições Maristas do Ir. Greg McDo-
nald, e depois se comprometeram novamente a entrar plenamente no programa de formação do noviciado. 
Infelizmente, o 9º noviço, Zaulino Ruas (anteriormente em Daceyville), não pôde estar presente porque perma-
nece trancado em Dili e espera-se que se junte ao grupo muito em breve. No mesmo dia, dois irmãos profes-
sos temporários; Jacinto e Melquiano renova-
ram seus votos por um ano, durante a mesma 
missa. O Ir. Peter Corr recebeu seus votos em 
nome do Superior Geral.

A cerimônia contou com a presença de todos 
os Irmãos, juntamente com os postulantes, al-
guns amigos íntimos dos jovens e um peque-
no núcleo do que está se tornando a grande 
família marista, incluindo vários funcionários 
do ICFP. O Padre Manuel, sdb, pároco, foi o 
presidente da cerimônia.. Página de Facebook

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
https://www.facebook.com/Irmaun-Maristas-Timor-Leste-111555600557530
https://champagnat.org/pt/recepcao-de-novicos-no-noviciado-de-baucau/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Todos nós conhecemos as três pequenas violetas, 
mas o que significam? De onde veio o símbolo? Veja-
mos em que consiste este importante símbolo marista.

A ideia, de fato, é de Marcelino e faz parte da nos-
sa tradição marista desde os primeiros tempos. Sua 
proposta era que os maristas promovessem um tipo 
de discipulado cristão baseado em três atitudes es-
pirituais básicas: “humil-
dade”, “simplicidade” e 
“modéstia”. Essa é a es-
sência do que significa ser 
marista.

Não havia nada de novo 
em sua escolha da humil-
dade como o primeiro dos 
três. Desde os tempos 
dos padres e madres do 
deserto, esta sempre foi 
reconhecida como a disposição mais fundamental e 
principal para qualquer pessoa séria em progredir na 
vida espiritual. É reconhecer Deus como Deus. É para 
ficar pasmo, de fato humilhado, diante da imensidão e 
infinitude de Deus, da onipotência e mistério insondá-
vel de Deus, da misericórdia e fidelidade inabaláveis 
de Deus. É confiar nisso.

Os orgulhosos não conhecem a Deus – eles simples-
mente não podem; os hipócritas, aqueles presos em 
seu próprio poder e importância; os cegos e surdos, 
porque não se permitem ver e ouvir. As metáforas 
para o caminho espiritual geralmente usam termos 
como sede, fome, anseio, aridez. É a Deus que eles 
buscam, mas o mais importante, sabem que precisam 
buscar. “Bem-aventurados os pobres de espírito” é a 
frase de abertura de Jesus em Mateus 5, pois deles é 
o reino de Deus.

A simplicidade era mais nova como atitude espiritual. 
São Francisco de Sales – uma das principais fontes do 
desenvolvimento da espiritualidade de Marcelino – foi 
quem o enfatizou. É ser você mesmo diante de Deus – 
de forma aberta, genuína, confiável e vulnerável. É não 
esconder nada, não fingir nada, nada mascarar. É não 
se iludir nem presumir enganar a Deus.

É ter um relacionamento 
organizado com Deus, 
algo direto e transparente 
como qualquer relacio-
namento genuinamente 
amoroso – alguém que 
não precisa de muito au-
mento, ou adereços, ou 
provas. Sem segredos, 
sem jogos, sem agenda 
oculta. É usar linguagem 
e símbolos acessíveis, até 

afetivos e íntimos. Alguns diriam que a simplicidade é 
a essência dos traços maristas. “Bem-aventurados os 
puros de coração, porque eles verão a Deus”.

E a modéstia. Algumas pessoas tropeçam nisso por-
que confundem com falta de autoconfiança ou baixa 
autoestima. Nada poderia ser mais oposto. Modéstia 
é ter um autoconceito seguro e maduro o suficien-
te para não sentir necessidade de me intrometer ou 
me impor aos outros, de não gritar com minha voz, de 
abarrotá-los com minha presença, de usá-los para sa-
tisfazer minha necessidade emocional, ou para servir 
aos meus objetivos.

É, antes, colocar o outro no centro – respeitosamen-
te, abnegadamente e não possessivamente. Deve ser 
focado neles, e não em mim (Leia aqui o artigo com-
pleto do Ir. Michael Green).

AS TRÊS VIOLETAS

HUMILDADE, SIMPLICIDADE E MODÉSTIA
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