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IR. SEÁN SAMMON
1947 – 2022

O

Irmão Seán Sammon faleceu
em Nova York, Estados Unidos,
em 9 de setembro de 2022. Ele
tinha 74 anos de idade e era religioso
marista há 55 anos. Foi Vigário-Geral
de 1993 até 2001 e, em seguida, de
2001 a 2009, Superior-Geral.
Os irmãos da Casa Geral celebraram,
em 13 de setembro, uma missa de
ação de graças pelo serviço que prestou ao Instituto. O funeral foi celebrado
no dia 16 de setembro, em Poughkeepsie, Estados Unidos, na capela
Our Lady Seat of Wisdom do Marist
College, aonde o Ir. Seán viveu durante
seus últimos anos.

O Ir. Seán nos deixou
um dia após a Festa da
Natividade de Maria,
nossa Boa Mãe, que
já o recebeu em seus
braços.
É o momento de
agradecer o dom de
sua pessoa e vocação,
assim como sua grande
dedicação e serviço ao
Instituto.
Ir. Ernesto Sánchez,
Superior-Geral

Seán foi uma pessoa de grande sabedoria, que
soube transmitir de múltiplas maneiras a todos
nós. Era uma sabedoria profundamente humana e
extraordinariamente divina.
Ir. Luis Carlos Gutiérrez,
Vicario geral
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UMA VIDA EM ABUNDÂNCIA

IR. BEN CONSIGLI – CONSELHEIRO-GERAL

J

ohn Sammon, conhecido entre nós como Seán, nasceu
em Manhattan em 1947, filho de pais imigrantes, o segundo de três filhos, e teve seu primeiro contato com os
Irmãos Maristas como um estudante 13 anos no Saint Agnes
Boys High School, em Nova York. Seán foi atraído para a vida
religiosa por meio desse contato com os Irmãos, admirando
seu estilo de vida e seu sentido de comunidade.
Ingressou no juvenato marista como um adolescente de 16
anos de idade e dois anos depois ingressou no noviciado dos
Irmãos Maristas, em 1966. Após professar seus primeiros votos, Seán continuou seus estudos em psicologia na Faculdade
Marista, graduando-se em 1970. Seán obteve um mestrado em psicologia da New School for Social Research e um
doutorado em psicologia clínica da Universidade Fordham. Ele
trabalhou como psicólogo clínico licenciado em Nova York,
Connecticut e Massachusetts antes de assumir uma série de
cargos de liderança nos Irmãos Maristas.
Enquanto servia como Provincial da Província de Poughkeepsie, foi eleito Presidente da Conferência dos Superiores – um grupo que representa a liderança das congregações
religiosas masculinas católicas nos Estados Unidos – tornando-se o primeiro Irmão a ocupar tal posição.
Em 1993, Seán foi eleito Vigário Geral da Congregação e, em
2001, foi eleito 12º Superior Geral.
Durante seu mandato como Superior Geral (2001-2009),
supervisionou o trabalho de mais de 4.000 Irmãos em 79
países, iniciou o Projeto Ad Gentes na Ásia e incentivou a renovação física de l›Hermitage. Ele também estabeleceu uma
relação entre os Irmãos e o Conselho de Direitos Humanos
das Nações Unidas, e durante esse tempo foi o único Irmão
a servir na Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica do Vaticano, o qual
aconselhava o Papa e tomava decisões políticas a respeito
das ordens religiosas em todo o mundo.
Tendo completado seu mandato como Superior do Instituto,
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ele retornou à Província dos Estados
Unidos em 2009,
dedicando-se a
temas de formação
e, em 2010, passou
a servir como membro do Conselho
de Administração e
Residência Acadêmica da Faculdade
Marista.
Medellín, 2017
Escritor e estudioso
prolífico, Seán foi
autor de quase uma dúzia de livros, incluindo “São Marcelino
Champagnat: um Coração sem fronteiras”; “Maravilhosos
Companheiros: vida comunitária dos Irmãozinhos de Maria”;
“Filhos do Alcoolismo: Filhos Adultos de Alcoólicos no sacerdócio e na vida religiosa” e “Um coração indivisível: dando
sentido à castidade celibatária”. Seu livro de 2016, “A vida
depois da juventude: a história da jornada de um homem em
transição na meia idade”, recebeu um prêmio da Associação
de Imprensa Católica.
Em 2020, recebeu o Prêmio Excepcional de Reconhecimento da Conferência Nacional das Vocações Religiosas pelo
seu trabalho ao longo da vida e visão sobre a vida religiosa.
Anteriormente, também havia recebido a Medalha de Honra
de São Edmundo dos Padres e Irmãos de São Edmundo, por
suas contribuições à Igreja Católica.
As Escrituras nos dizem que Jesus “veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância” … Embora sua vida tenha
terminado tão cedo, ele testemunhou para nós uma “vida
em abundância” por estar perto de Jesus e de Maria, nosso
recurso habitual, nossos companheiros de viagem e do Evangelho. Que maravilhoso legado celebramos hoje.
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UMA VIAGEM DA CABEÇA AO CORAÇÃO

IR. SEÁN NA CONCLUSÃO DO ENCONTRO DO CONSELHO GERAL
COM OS JOVENS DA EUROPA
Sigüenza, Espanha – 23 de janeiro de 2005

N

o dia 21 de janeiro de 1994,
me diagnosticaram um tumor
no cérebro. Eu me lembro muito
bem desse dia. Pela manhã, uma neve
suave caía sobre Peltham, Nova Iorque,
a cidade onde se encontra nossa Casa
provincial. Como eu estava saindo para
a consulta médica às 16h, um amigo
da Califórnia, que estava em visita, se
ofereceu para me acompanhar, mas
alguma coisa me disse que eu deveria
fazer essa viagem sozinho.
Uma vez chegado ao gabinete médico, foram necessários apenas alguns
segundos para ler no rosto da médica
que a notícia não era boa. “Sente-se”,
disse-me ela, “eu vou lhe explicar o
que nós encontramos, e lhe direi o que
recomendamos que você faça.”
“Você tem um tumor de cinco centímetros no cérebro. Ele está alojado no
Sigüenza, 2005
meio da sua cabeça. Mesmo que nós
recomendemos a medicação a partir
de hoje para reduzir seu tamanho, você não poderá evitar
uma cirurgia.” Ela me deu vários outros detalhes, inclusive
o nome de um cirurgião. Finalmente, lançando os olhos
sobre mim ela me disse: “Eu devo lhe informar que mais
um ano de vida desse tumor custará a sua.” Eu tinha 46
anos.
Por que eu lhes conto essa história ao final destes dias
passados juntos? Porque naquele dia e nos dias que se
seguiram embarquei em uma jornada pessoal cujas implicações ainda estou tentando entender até hoje. Foi uma
viagem da cabeça ao coração. Para falar dessa diferença,
a esposa de um amigo aprendeu o hábito de se referir ao
período “antes” e “depois” do tumor Seán. Retrospectivamente, eu não fiquei surpreso que um tumor me tenha
surgido na metade da vida e tenha se alojado em minha
cabeça, porque era lá que eu tinha vivido minhas primeiras quatro décadas. Depois, no entanto, eu mudei de
endereço: minha casa tornou-se o meu coração em lugar
da minha cabeça. Eu encontrei aí um lugar muito mais
desorganizado para passar os meus dias, porém infinitaMendes, 2007
mente mais gratificante.
16 I NOVEMBRO I 2022
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MARCELINO ACREDITAVA EM DEUS
E COLOCAVA SUA CONFIANÇA EM MARIA
IR. SEÁN – FESTA DE SÃO MARCELINO,
6 de junho de 2005 - Boletim Marista 199

O

maior problema de Marcelino foi que
ele acreditava em Deus. Sim, ele
acreditava em Deus e passou sua
vida mostrando que Deus existe; ele estava
convencido de que Deus o amava e velava
sobre ele.
Além disso, colocava sua confiança em Maria: falava-lhe como a uma irmã confidente;
acreditava, sem sombra de dúvida, que
nosso Instituto era obra dela.
Finalmente, Marcelino era uma pessoa
simples e direta que viveu em um momento
de mudanças dramáticas. Nele não havia
nenhuma dubiedade. Quando necessário,
tomava as decisões com as melhores intenções.
A presença de Deus, a confiança em Maria
e em sua proteção, a virtude da simplicidade: eis três pedras importantes, se assim
pudermos dizer, que deram sentido à vida
do Fundador, que o sustentaram nos bons
e maus momentos e o aproximaram do
Senhor.
No entanto, algo mais talhou e formou este
homem, dando-lhe a força para assumir
riscos, dando-lhe entusiasmo apesar das
dificuldades que o aguardavam. Nos referimos ao seu carisma,
através do que Paulo
A presença de Deus, a
VI referiu como sendo
confiança em Maria e em
uma poderosa presensua proteção, a virtude da
ça do Espírito Santo.
O carisma estava no
simplicidade: eis três pedras
México, 2008
coração e na vida de
importantes, se assim
Marcelino Champagpudermos dizer, que deram
nat e deve estar no
sentido à vida do Fundador,
vo em Marcelino Champagnat deseja ardentemente
coração de nossa vida
que o sustentaram nos
viver e respirar em nós, hoje. Nosso carisma, como
bons e maus momentos e o
de irmãos e de leigos
Instituto, é aquilo que nos dá a vida, que nos proaproximaram do Senhor.
maristas, nós que asjeta para além do familiar, nos ajuda a assumir os
sumimos o seu sonho
riscos necessários à nossa missão. Quando Irmão
como nosso.
Francisco rezava para pedir a graça de ser o retrato
(…)
do Fundador, acredito verdadeiramente que o que
Se estivermos convencidos da existência do carisma, deveele pedia para ele e para seus irmãos, era que o carisma do
mos acreditar que o Espírito que estava tão intensamente ati- qual falamos hoje, se tornasse evidente neles.
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TEMAS DAS CIRCULARES DO IR. SEÁN
IR. MICHAEL GREEN

Extratos de FMS STUDIA N° 3 / História do Instituto Tomo 3

O

décimo primeiro sucessor do
Fundador era, como ele próprio
admitia, alguém à vontade com a
caneta. O Irmão Seán apreciava escrever. E, no consenso geral, fazia-o bem.
Reconhecendo isso, o Irmão Benito
pediu a Seán, quando Vigário Geral,
para escrever uma nova curta biografia de Marcelino para coincidir com a
canonização, em 1999, uma publicação
que se tornou extremamente popular em
todo o mundo Marista. Com isso, e com
uma série de outros livros e artigos que
escrevera nas décadas de 1980 e 1990
sobre tópicos abrangendo pastoral, psicologia, vida religiosa e espiritualidade,
Seán utilizou as suas Circulares e outras
obras como Superior Geral com habilidade e objetividade. Ele viria a escrever
cinco obras categorizadas formalmente
como “Circulares” e uma série de outras
cartas e artigos substanciais, muitos
dos quais impressos e publicados. Nesta
parte, serão levadas em consideração as
quatro circulares principais: três sobre
cada um dos três elementos da vida
consagrada - espiritualidade, comunidade e missão - e a última sobre Maria.
Foram planejadas dessa forma desde o
início e distribuídas ao longo dos anos
de seu mandato.
Casa Geral, 2007
O estilo do Irmão Seán é envolvente
e acessível, com a clareza e a simplicidade de um bom professor que domina o assunto. Suas
cartas são cuidadosamente estruturadas e sequenciais. Ele
geralmente começa cada parte com uma história ilustrativa,
muitas vezes baseada em sua própria cultura; líderes religiosos e nativos americanos parecem figurar com frequência. Ele
escrevia tendo o leitor em mente. Com uma experiência profissional em história e, especialmente, psicologia clínica, ele
intuitivamente procurava incluir tanto a perspectiva contextual
quanto a experiência vivida de pessoas reais em sua abordagem de qualquer tema sobre o qual ele estivesse escrevendo.
Embora, no momento da sua eleição como Vigário Geral em
1993, ele tivesse uma experiência bastante limitada dos
irmãos e das realidades do Instituto fora de seu próprio país,

no período em que ele passou a escrever como Superior Geral
ele já acumulara um conhecimento considerável de ambos.
Isto ficou evidente em cada Circular, fundamentando suas
reflexões e convicções nas vidas dos irmãos. Em um método
que lembra o do Irmão Charles, ele permeava suas Circulares
com uma série de perguntas de reflexão adequadas para
qualquer uso individual ou comunitário. É um professor, e
buscava suscitar envolvimento e aprendizagem.

Uma Revolução do Coração - A
espiritualidade de Marcelino e uma
identidade contemporânea para os
Irmãozinhos de Maria
16 I NOVEMBRO I 2022
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A identidade do irmão precisa ser definitivamente uma identidade espiritual. A vitalidade e o futuro do Instituto dependem
dos irmãos viverem isso. Ele ressalta que todas as congregações que renasceram com sucesso durante sua história
compartilharam isso: uma mudança profunda de coração e
centralidade em Jesus Cristo. Ele faz então algumas sugestões simples e práticas para a oração comunitária e pessoal.
Embora a mensagem do Irmão Seán seja apresentada em
termos desafiadores – como o fizeram
os Irmãos Benito e Charles antes dele –
ele é, como eles, também encorajador e
rápido para apontar os meios e exemplos que os irmãos em todo o Instituto
estão vivendo com alegria e proficuidade
os imperativos que ele descreveu.
A identidade do irmão seria um tema
recorrente durante o período do Irmão
Seán como Superior Geral e é nessa
Circular que ele dá início. Ele o vincula a outros temas sobre os quais ele
frequentemente havia falado e escrito:
a renovação da vida e da espiritualidade
religiosa.

Maravilhosos Companheiros
- A vida comunitária dos
Irmãozinhos de Maria
O contexto e a finalidade da segunda Circular do
Irmão Seán são os mesmos que na anterior: a
importância crítica para os irmãos de serem claros sobre a constituição de sua identidade como
religiosos irmãos hoje e os irmãos que Marcelino
Champagnat desejaria que fossem. Novamente,
o Superior Geral fundamenta sua discussão na
realidade vivida no Instituto e lhe traz perspectivas das Constituições e documentos do Capítulo,
bem como da teologia, espiritualidade, psicologia
e outras ciências sociais contemporâneas.
A vida comunitária é um tema que ele descreve
como “urgente para o nosso Instituto hoje”. É urgente, diz ele, porque, como as vidas espirituais
dos irmãos, se a experiência de vida comunitária
morrer ou diminuir na vida dos irmãos ou eles venham a se
sentir solitários, então o mesmo acontecerá com o Instituto.

Tornar Jesus Cristo conhecido e amado.
A Vida Apostólica Marista hoje
Diante de tudo o que o Irmão Seán escreveu sobre as armadilhas do ativismo, há pelo menos um toque de ironia - certamente não intencional – pelo fato de sua Circular sobre o
apostolado ter sido a mais longa das três dessa série. Também
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é interessante notar que esta Circular foi traduzida em mais
línguas do que as outras. Mas para ser justo, ninguém discordaria do Irmão Seán de que “a missão está no coração de
nossa identidade como irmãos”, e é com essa questão - uma
exploração da identidade essencial de um irmão de Marcelino que ele está principalmente preocupado.
Na quarta e última parte da Circular, o Irmão Seán apresenta
formalmente o novo projeto da missão para o Instituto que
tinha sido elaborado anteriormente,
apresentado na Conferência Geral no
Sri Lanka no ano anterior e denominado
«missão ad gentes”. Ele convidava todas
as unidades administrativas a tomar parte dele, expressando a esperança de que
ao longo dos quatro anos seguintes mais
de cento e cinquenta irmãos seriam enviados em missão para novas presenças
na Ásia. Ele apresentou o desafio, que
atingiria “o coração do Instituto”, fiel ao
espírito missionário e à visão de futuro
de Marcelino. Ele resumiu os principais
pontos da carta-convite que enviara a
cada irmão do Instituto em 2 de janeiro
daquele ano, e incluiu o texto
completo como anexo. Isso representou importante iniciativa
do Conselho Geral.

Em Seus Braços ou
em Seu Coração Maria, nossa Boa Mãe.
Maria, nossa Fonte de
Renovação
Com a circular final do Irmão
Seán, temos, pela terceira vez
consecutiva, o Superior Geral
no último ano do seu mandato
escrevendo sobre um assunto
com significado especial para
ele e atinge o núcleo do que o
Instituto precisa acolher se quiser manter sua autenticidade e
sua vitalidade. Para Seán esse núcleo é Maria.
É importante, considera o Irmão Seán, que os irmãos de
hoje sigam a ideia de Marcelino de que sejam apostólicos,
tenham “um programa de santidade fundado nas virtudes da
humildade, obediência, caridade e zelo, cada uma delas com
caráter mariano.” Maria tem um lugar central no coração do
nosso Instituto, como uma presença irradiante e cheia de
vida.
Para o texto completo veja FMS Studia – Tomo 3, pp 81-92
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SEÁN, “COMPANHEIRO MARAVILHOSO”
IR. BENITO ARBUÉS - SUPERIOR-GERAL (1993 – 2001)

C

om prazer contribuo com algumas de minhas lembranças
e vivências com o Irmão Seán. Recordar nos convida a
agradecer, a caminhar encorajados e fortalecidos pelo
testemunho de irmãos que nos precederam.
Desde os primeiros anos da Congregação Marista existe a
boa tradição de coletar testemunhos de Irmãos falecidos.
Nesse tema, o Irmão Francisco foi muito cuidadoso. Mas, foi
o Irmão João Batista Furet quem compilou e sistematizou a
biografia dos primeiros irmãos em um livro. Com essa publicação ele se propôs a “nos fornecer modelos de santidade e
encarnar, de certa forma, a virtude e o espírito marista”.
Na linguagem de hoje, Seán nos falou sobre “Companheiros
Maravilhosos”. Nestas primeiras biografias e em muitas outras escritas posteriormente, encontramos o que deseja viver
e ser um Irmão Marista ansioso por responder aos desígnios de Deus. São textos simples e muito bonitos nos quais
encontramos as virtudes que são sólidas nos irmãos que nos
precederam.
Com o Irmão Seán compartilhei alegrias, sonhos, esperanças
e também alguns momentos de sofrimento que as circunstâncias nos trouxeram.
Os meses de junho e agosto de 1994 foram especiais e
transcorreram entre a esperança e a cruz. Diante de nós
tivemos os acontecimentos em Ruanda e a incerteza do
paradeiro dos Irmãos Chris Mannion, Joseph Rushigajiki e de
alguns irmãos de Ruanda.
Em Roma estávamos só nós dois. Os outros Irmãos do Conselho estavam em visita a algumas Províncias. Seán falava
muito pouco francês, e eu, quase nada de inglês. Lembro-me
daqueles meses pela intensa
vida comunitária que ambos
vivemos, pela profundidade
de nossa partilha em torno da
Palavra e pelo acompanhamento dos acontecimentos
que estavam diante de nós.
Sem dúvida, essa experiência
nos marcou para os anos
seguintes.
A personalidade de Seán era
muito rica: humano, aberto,
próximo, sensível ao sofrimento do outro, bom comunicador na escrita e na fala. Ele
amava sua família e a tinha
muito presente. Era psicólogo,
com grande experiência em

acompanhamento a soldados americanos que viveram dramas no Vietnã. Sua formação psicológica se expressava sem
dogmatismo, sem se apegar a “receitas”. Ele sabia ouvir e se
colocar diante do outro; nas discussões dos temas formativos
ele compartilhava com a simplicidade de quem traz o melhor
de si e a convicção de que pode descobrir novas e valiosas
nuances de outras pessoas.
Recém-eleito Vigário Geral, voltou aos Estados Unidos para
recolher seus pertences pessoais e retornar a Roma. Seán
fez uma consulta médica de rotina, mas inesperadamente
teve que passar por uma cirurgia delicada. E com esta nova
situação física viveu os anos seguintes. Adaptou seu ritmo de
vida, cuidando da alimentação e das longas caminhadas de
acordo com os horários possíveis. Seán soube conviver com
essa realidade, sem reclamar, com sã psicologia, sem despertar compaixão com seus comentários. Assumiu uma vida
normal e com um ritmo forte de trabalho. Como bom escritor,
teve seus momentos de inspiração e mais de uma vez pôde
ser visto, tarde da noite, sentado em frente ao computador,
ora escrevendo e, em algumas ocasiões, dormindo sobre a
máquina.
Os escritos de Seán têm um estilo simples, claro e atraente.
Transmitem vida, a vida de um homem de fé, a vida de um
Irmão marista, a vida Mariana como a Virgem simples de
Nazaré.
A sua morte surpreendeu-me pela forma inesperada, mas
surgiu em mim uma oração de gratidão pela vida de Seán,
irmão de todos e que se entregou totalmente às pessoas que
Deus colocou no seu caminho.

16 I NOVEMBRO I 2022
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SEÁN: TRÊS “OLÉS” E UM “CARAMBA”!

IR. LUIS GARCÍA SOBRADO (VIGÁRIO-GERAL 2001 – 2009)
Três olés!
Um. “Sou um dois não redimido”, repetia Seán quando se sentia cansado. Evidentemente ele estava se referindo ao número
dois do eneagrama. Seu traço fundamental é a dedicação
generosa ao serviço ao próximo. Seán era incapaz de colocar
um limite para essa entrega. Não importava que tipo de dificuldade a pessoa encontrasse, fosse um Irmão, um funcionário
ou simplesmente um visitante. Seán sempre encontrava uma
maneira de ajudar.
Compartilhando a vida e a missão com Seán por dezesseis
anos, percebia a luta inquietante de ser Superior Geral e número dois. Olé!
Dois. “Ainda temos muito a perder antes de nascermos de
novo”. Palavras que me surpreenderam na primeira vez que as
ouvi da boca de Seán. Ele buscava apaixonadamente a renovação dos Pequenos Irmãos de Maria, seu título preferido para
nosso querido Instituto. Desde o início de nossas conversas –
discernimento – sobre o projeto Missão Ad Gentes para a Ásia,
fui contagiado por sua determinação e clarividência.
Quando contemplávamos o esforço que se exigia do Instituto em termos de pessoal e financeiro para este projeto, não
faltaram vozes, como nos tempos de Marcelino Champagnat,
que falavam de sonhos loucos e irrealistas. Seán tinha isso
claro. Havia chegado a hora de sonhar e passar por cima dos
cálculos. Ainda havia muito a perder: principalmente o medo de
minar nossa segurança.
Seán marcou o caminho com mão firme e visão clara. Olé!
Três. “Digam a verdade um ao outro afetuosamente”. Era uma

Sri Lanka, 2005
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qualidade que Seán admirava nas novas gerações maristas.
Ele disse que era a nova maneira de entender a fraternidade:
dizer a verdade, mesmo que doa, com um coração bondoso.
Seán entreteve os jovens irmãos com uma qualidade de escuta
que atraía e convidava a uma abertura total. São inúmeras as
amizades que foram forjadas entre os irmãos estudantes de
Roma ou os do MIC (África) ou MAPAC (Ásia) e Seán. Nessas
conversas se valorizava a honestidade e a verdade da comunicação. Seán tomava nota de cada um deles e, frequentemente,
uma conversa casual se prolongava por e-mail.
E o princípio – “falar-nos a verdade afetuosamente” – crescia
no coração dos jovens irmãos. Olé!

Um caramba!
“Cuide dos meus amigos. Dos meus inimigos, já cuido eu”, ele
me disse isso algumas vezes, pouquíssimas. Eram momentos
de exaustão, consequência da perturbação do centro do sono,
quando o operaram de um tumor cerebral. Era difícil, talvez impossível, para Seán ter um descanso regular. Aos meus olhos,
essa dificuldade tornava Seán mais humano, mais necessitado, mais consciente dessa solidão radical que nos encolhe o
coração. São momentos em que se procura e precisa do amigo
incondicional, perfeitamente honesto e sinceramente afetuoso. Todos os outros relacionamentos parecem se perder na
penumbra da incerteza até que o sol brilhe novamente.
Seán vivia esses momentos com uma mistura de travessura e
resignação inocentes.
Caramba, Seán!
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UM SORRISO INGÊNUO, ACOLHEDOR E TÍMIDO
IR. EMILI TURÚ - SUPERIOR GERAL 2009-2017
Quando fecho os olhos para me lembrar do Seán, a imagem
que me vem é seu sorriso eterno. Que lindo ser lembrado por
seu sorriso! Um sorriso ingênuo, acolhedor e tímido.
Compartilhar oito anos com Seán foi uma verdadeira bênção
para mim. Sua presença na comunidade foi sempre cativante
e, em seu papel de Superior Geral, criativa e estimulante.
Gostaria de destacar alguns dos meus muitos aprendizados
com a maneira de ser e de fazer de Seán.

Não levar as coisas para o lado pessoal
Lembro-me muito bem de algumas sessões de trabalho do
Conselho Geral quando ele nos pedia para criticar abertamente alguma proposta que ele havia desenvolvido. Pessoalmente, achei difícil expressar meus pontos de discordância,
pois estava ciente de que ele nos apresentava um trabalho de
muitas horas de reflexão e de forma alguma queria ofendê-lo
ou subestimar o trabalho que havia feito. Seán, por outro
lado, nos encorajou a nos expressarmos de forma livre e
sincera.
Para meu espanto, ele ouviu cada uma de nossas opiniões
com um genuíno espírito de curiosidade, quer elas coincidissem com seu próprio pensamento ou fossem totalmente
opostas. Ele deixou claro que queria aprender e melhorar a
proposta, e acolheu todas as reflexões com simplicidade e
carinho genuíno. Em mais de uma ocasião eu o vi abandonar naturalmente o trabalho que havia feito e recomeçar do
zero.
Admirava este desapego emocional, provavelmente porque, na
época, eu mesmo me sentia incapaz de fazê-lo. Certamente
aprendi com Seán a não levar as coisas para o lado pessoal,
algo que ainda não é fácil para mim hoje.

Detalhes
Seán costumava repetir que ele não tinha uma visão panorâmica.
Que quando ele concentrava sua atenção em algo, todo o resto
desaparecia de seu campo de visão. Qualquer pessoa que tenha
conhecido os escritórios do Seán sabe que isto é verdade: ele
podia andar entre dezenas de documentos e livros espalhados
no chão sem prestar a mínima atenção neles, porque estava
totalmente concentrado em outras coisas. Costumava dizer que
não era confiável quando se tratava de detalhes.
No entanto, ele tinha uma sensibilidade especial para os
detalhes com as pessoas. Quando conheci Seán, ele acabara
de publicar seu livro “An Undivided Heart: Making Sense of Celibate Chastity”. Nunca tínhamos nos encontrado antes, mas o
livro apareceu em uma conversa, e eu mostrei algum interesse.
Poucos dias depois, tinha uma cópia do livro em minha mesa,
com uma dedicatória do Seán.
Ele frequentemente expressou seu apreço pelo que outros faziam em público, mas também em privado. Quando alguém se
encarregava por um evento, em nome do Conselho Geral, era
normal essa pessoa encontrar um cartão postal (muitas vezes
feito pelo próprio Seán), com uma palavra de agradecimento e
encorajamento.
Fecho novamente os olhos e o sorriso de Seán é agora o
sorriso embaraçoso de alguém que não quer ser o centro das
atenções...
Obrigado, Seán, por sua autenticidade a serviço do Instituto.
Obrigado por sua amizade e fraternidade.

Audácia
Quando se começou a falar no Conselho Geral, por volta de
2003, sobre o que mais tarde se tornou o projeto “Ad Gentes”
na Ásia, não havia certeza sobre o tipo de resposta que ele
suscitaria, nem havia muita consciência das consequências
que ele teria para o Instituto como um todo.
Como era de se esperar, nem todos aplaudiram a iniciativa
por diversas razões, mas isso não amorteceu o entusiasmo de
Seán e seu fiel Vigário, Ir. Luis. Na verdade, um bom número
de irmãos se sentiu pessoalmente desafiado e se comprometeu generosamente com o projeto.
Hoje, com o benefício da visão a posteriori, parece-me que
Seán teve a audácia de abraçar com paixão um sonho que
marca um ponto de viragem em vários aspectos da história do
Instituto. Felizmente, os medos e dúvidas não tiveram a última
palavra.

Vaticano, 2009
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AÇÃO DE GRAÇAS PELA VIDA DO IR. SEÁN SAMMON
IR. ERNESTO SANCHEZ, SUPERIOR GERAL

É um privilégio para mim participar hoje, aqui Palavras pronunciadas
Poderíamos definir sua pessoa como um
no Marist College, desta bela cerimônia de
durante o funeral do Ir.
irmão de grande humanidade e forte espiriagradecimento pela vida de nosso Irmão Seán Seán Sammon, no dia
tualidade, ambas frutos de uma vida cheia de
Sammon. Junto com a dor que vivemos com 16 de setembro, em
Deus e do Evangelho.
a partida do Irmão Seán, sentimos a alegria
Poughkeepsie, Estados
Tantos de nós lembramos de seus gestos de
do dom de sua pessoa para o Instituto Marista Unidos, na capela de Nossa simplicidade. Ele era uma pessoa prestativa,
e a Igreja.
Senhora Sede da Sabedoria no meio de todas as suas tarefas, gostava
Obrigado, Ir. Dan O’Riordan, e à sua Prodo Marist College, aonde o de preparar as refeições, limpar, decorar...
víncia, pelo acompanhamento fraterno ao Ir.
Ir. Seán viveu seus últimos Lembro-me quando estava viajando de volta
Seán nestes últimos meses. Obrigado, Dan,
anos.
ao meu país, depois do Capítulo Geral, ele
pelos contatos que tivemos quando ele estava
me perguntou no dia anterior a que horas
com a saúde debilitada e quando faleceu.
partiríamos. Eu lhe disse que muito cedo (acho que era por
Obrigado a todos os irmãos, familiares e amigos presentes
volta das 5h30 da manhã) e lá estava ele na porta do hotel
hoje neste importante momento. Obrigado de modo especial
Villa Eur, para se despedir do pequeno grupo que estávaao Ir. Hank, irmão de Seán, e à sua irmã Moira e sua família.
mos indo. E o que mais me impressionou foi que ele pegou
Obrigado, Dr. Weinman (Presidente do Marist College), Sr.
minhas malas e as colocou no carro…
Mauri (Presidente do Conselho) e aos membros do Conselho
Parte de sua simplicidade de vida se manifestou na forma
de Curadores. Obrigado às equipes de liderança do Marist
como sempre enfrentou as situações de saúde. Sabemos
College por seu apoio e cuidado com o Ir. Seán, nós o apreque desde o tempo em que foi Vigário Geral foi submetido a
ciamos em todo o mundo Marista.
uma importante cirurgia que deixou marcas para toda a vida.
Tenho muito presente o dia 3 de outubro de 2001, na Casa
Ele sabia se cuidar e não me lembro nenhuma vez de ouvi-lo
Geral, em Roma, sentindo os fortes aplausos da Assembleia
reclamar de sua saúde, sabendo que era frágil e sempre em
capitular, e ouvindo o sino que anunciava o Ir. Seán como o
risco.
novo Superior-Geral a serviço do Instituto dos Irmãos MaTestemunhamos a proximidade do nosso Irmão Seán, tanto
ristas. Ele já estava há 8 anos a serviço do Instituto como
aqui em Roma como nas visitas que fazia no Instituto. LemVigário-Geral, com o Ir. Benito Arbués, SG.
bro-me dele reunindo-se com os jovens, quando demonstrava
grande apreço e dedicação a eles. O
mesmo com os Irmãos e Leigos com
quem se encontrava. Sua proximidade com os doentes. Sua escuta
compassiva, seus conselhos oferecidos com sabedoria e realismo,
sua atenção a cada um, de forma
personalizada. Mostrava-se atento,
buscava a melhor maneira de se
comunicar, sem se importar com as
das dificuldades dos idiomas.
Tive o privilégio de estar na Casa
Geral durante 6 anos do mandato do
Irmão Seán, pois ele me convidou
para o tema da animação vocacional
e formação. Lembro-me de seu
apoio contínuo nessa missão que
às vezes não era fácil para mim. E,
anos depois, quando fui Provincial,
quando estava no Conselho Geral e
Colômbia, 2017
nestes anos como Superior-Geral.
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Colômbia, 2017

Posso compartilhar que o irmão Seán foi para mim uma coluna de apoio muito importante, e continuará sendo.
Conhecemos seu grande senso de humor, relativizando até
mesmo situações complexas ou problemáticas, situação que
nos permitia olhar as coisas com mais distância e paz.
Também seus escritos manifestam claramente sua humanidade e sua espiritualidade. Sua primeira Circular, “Uma revolução do coração”, expressa sua grande vivência espiritual.
Ou “Maravilhosos Companheiros”, em que fala da fraternidade de uma forma que entusiasma. Ou seu amor pela missão,
expresso em “Tornar Jesus Cristo conhecido e amado”. Seu
amor por Maria, “em seus braços ou em seu coração”. Esses
escritos, assim como suas cartas aos irmãos jovens, aos
irmãos idosos, seus escritos sobre o ano vocacional, suas
cartas ou circulares para motivar a Conferência geral ou o
Capítulo... escritos que alimentavam a esperança e o ânimo
para viver profundamente nossa vida marista.
Desejo expressar que o irmão Seán foi um homem de visão.
Durante seu mandato, acompanhou o processo de mudança
e reestruturação de muitas Províncias. Favoreceu os vínculos,
as relações, a internacionalidade... Lembro-me dos encontros
regionais que realizou em todos os Continentes. E sabemos
do projeto Missão Ad Gentes, levando a presença marista a
vários países da Ásia, o que hoje chamamos de Distrito Marista da Ásia, formado por 5 países, e contando já com cerca

de 20 jovens irmãos asiáticos.
E sua visão também se manifestou de maneira intercongregacional e eclesial. Recebi muitas mensagens de pessoas
de outras Congregações oferecendo suas condolências e
contando sobre o bem recebido do Irmão Seán.
E termino dizendo que seu amor a Maria, a Boa Mãe, era
evidente e motivador. Ele o expressou em sua última Circular.
Manifestava-o nas festas marianas e sobretudo nas suas
atitudes. Gostava de oferecer como presente nas Províncias
a imagem da Boa Mãe, em madeira, muitas vezes pintada e
detalhada por ele mesmo.
Hoje, junto com a tristeza que sentimos por ter perdido nosso
irmão, nos enche de alegria e gratidão o dom de sua vida e
vocação. Seán seguirá presente entre nós, com seus Noviços que acompanhava nos últimos meses, com os Irmãos
da Província dos Estados Unidos, com tantos jovens com os
quais convivia no Marist College, e com tantos Maristas de
Champagnat que fomos beneficiados ao nos encontrarmos
com ele.
Sabemos que ele está nas mãos da Boa Mãe, desfrutando
eternamente da ternura e da compaixão de Deus. Que sua
vida e seu exemplo continuem nos motivando a viver com
paixão nossa vida cristã e Marista, em nossas famílias e
comunidades.
Muito obrigado
16 I NOVEMBRO I 2022
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Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website			
http://www.champagnat.org
YouTube
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook		 https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter			
https://twitter.com/fms_champagnat
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