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FALA FORMADOR! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
+ VJMJCh 
 
Caros Irmãos e leigos/as Maristas, 
 
“A graça Maior” 

Dizia Dom Helder Câmara que 
a graça maior é o de não desistir da 
caminhada iniciada, muito embora os 
contratempos possam, as vezes, 
intimidar os passos do caminhante. 

Motivado pela sábia palavra do 
saudoso profeta nordestino a equipe 
do ´ InFormação ´ trás à luz a 
segunda edição do boletim informativo 
de nossa comunidade do Pré – 
Postulantado. 

Perceberão que a dinâmica 
continua a mesma: informar para criar 
pontes entre corações. 

Nesta edição poderão ler os 
relatos da experiência da visita dos 
formadores as famílias de cada 
formando. 
Agradecemos a todos que deram 
algum retorno em relação à primeira 
edição de nosso informativo. Seus 
elogios e sugestões nos motivaram a 
“não desistir”. 
 
Boa Leitura. 
 

Ir. Rafael Ferreira Júnior, fms 
 
 
 
 

DE TERRAS CAPIXABAS  
PARA A TERRA DO FREVO! 

Por: Francisco Bezerra (Chico) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A experiência de receber o Ir. 
Rafael, na minha família foi muito importante 
e gratificante,. O Irmão pôde conhecer um 
pouquinho mais de mim, dos meus pais, da 
minha vida, das minhas coisas, do meu 
antigo espaço, do lugar de onde vim e vivia.  
Para meus pais, sobretudo, foi muito 
tranquilizador o Irmão estar presente lá com 
eles, almoçar, conversar, escutar as histórias 
que contavam sobre mim. O meu 
nascimento, os momentos marcantes das 
nossas vidas, a minha vida nos Colégios 
Marista, a minha dedicação a pastoral, etc.  

A passagem do Irmão por minha 
casa foi, de fato, singular, foi como um vento 
cálido que acalmou os ânimos. Hoje eu 
percebo que meus pais estão mais 
seguros e confiantes na vida que escolhi 
seguir. Sabem também quem é a pessoa 
que me orienta, que é o meu formador, quem 
é a referência e quem contatar se preciso. 
Tratam hoje o Irmão com um grande afeto 
afinal somos agora “da mesma família”, 
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DE VILA VELHA À PATOS 
DE MINAS. 

Por Danilo Ferreira Silva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 10 de julho de 2010, o 

Ir.Wesley e eu chegamos a Patos de Minas - 
MG. A acolhida da família, que nos 
aguardava ansiosa, foi calorosa. Lágrimas 
rolaram em nossa chegada e, aos poucos, 
fomos matando a saudade. O Ir. Wesley foi 
apresentado à minha família, sendo 
carinhosamente acolhido por todos. 

A visita do Irmão à minha casa foi 
motivo de alívio para os meus familiares, 
principalmente para meus pais, que sempre 
ficavam preocupados e inseguros em 
relação à minha nova experiência de vida 
fora de casa. Todos simpatizaram com ele e 
se alegraram com sua presença. Sua 
presença marcou minha família, enchendo-a 
de confiança e tranqüilidade. Na 
oportunidade, o Ir. Wesley pôde conhecer, 
além de minha família, também meus 
amigos e a cidade de Patos. Aproveitou 
ainda para visitar os Irmãos da Comunidade 
Marista local.  
Fico feliz pela visita do Irmão. As 
experiências vividas me ajudaram no meu 
discernimento vocacional, me dando a 
convicção de que a Vida Religiosa é o 
caminho preparado por Deus para mim. 
Muito Obrigado, Irmão Wesley! 

 

BONITO ENCONTRO EM 
FORTALEZA 

Por Victor Brito dos Santos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O nosso ritmo seguiu normalmente 
nos dois dias em que o Ir. Rafael se 
hospedou em nossa casa. Meu pai 
não é de falar muito. Porém, minha 
mãe gostou muito do Irmão. Achou-o 
simpático e escutava atentamente o 
que ele falava. Ao partir, o Ir. Rafael 
deixou uma impressão muito boa: 
homem simples e "brincalhão". E, de 
acordo com a percepção de minha 
avó, "é bonitão!". Até meus irmãos 
gostaram; minha irmã adorou ter 
conversado com o Ir. Rafael naquela 
noite. 
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ALEGRIA DE UM 
ENCONTRO EM IGUATU 

Por Marcone André  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afirmo que a presença do Ir. 
Rafael na minha família foi muito 
significativa. 
Confesso que fiquei preocupado 
quanto à acolhida do Irmão em nossa 
casa, pois somos muito simples e 
nossas condições financeiras não são 
tão boas. Contudo, sabia que isso não 
era o mais importante e nem o 
essencial. 

 
             Resumo  a visita em algumas 
palavras: alegria, presença, medo, 
vergonha, dúvida, aprendizado  e  
presença de Deus. 
Com a passagem do Irmão por minha 
casa, pude ter mais consciência do 
que acontece comigo e  com meus 
familiares, enxerguei mais longe e 
mais dentro de mim. Foi uma 
experiência única. Obrigado, Irmão, 
por fazer parte da minha vida! 
 

DE VILA VELHA PARA 
IGUATU!  

Por Cassiano Monteiro de Lima  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos dias 14, 15 e 16 de 

agosto, o Ir. Rafael visitou a minha 
cidade e a minha família. Foi uma 
alegria recebê-lo! Foram três dias de 
muita novidade, conversa e diversão. 
No primeiro dia pude apresentar ao 
Irmão os meus amigos e o meu antigo 
bairro. No outro dia, ele jantou na 
minha casa e na sexta fomos visitar o 
centro da linda cidade de Iguatu, 
“terra de águas boas”.                                                                                                                      

A visita do Irmão à minha 
família foi um momento de 
esclarecimento, pois os meus 
familiares percebem que os Irmãos 
também se importam com os 
familiares dos formandos. A família 
também aproveitou para tirar algumas 
dúvidas que tinha. Essa visita fez com 
que eu sentisse muita alegria, pois me 
fez ver a família toda reunida, coisa 
que raramente eu vi. Quem dera que 
isso acontecesse sempre! Obrigado 
Irmãos Rafael, Wesley e Raimundo, 
pela grande contribuição e diferença 
que vocês têm feito em minha vida.  
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EM BARREIRAS DO 
CAMPO UM ENCONTRO 
PERTO DO ARAGUAIA. 

Por André Soares Bezerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 18 de julho, aproximadamente 
às 16h, o Irmão Rafael chega à minha 
residência e é muito bem recebido por 
minha mãe. Logo mais à noite, toda a 
minha família, junto com o Irmão, vai 
á missa. Logo após, fomos todos á 
sorveteria conversar um pouco e, 
claro, tomar sorvete. No dia seguinte, 
fomos visitar meus avôs. Quase não 
consigo levar o Irmão de volta para 
casa de tanto que ele estava se 
divertindo na conversa com a minha 
avó, dona Teresa. Depois visitamos 
algumas famílias e fomos á praia. 
Apesar do pouco tempo, foi muito 
bom ter recebido o Irmão Rafael em 
minha casa. Minha família ficou 
encantada com o seu jeito simples de 
ser. Parabéns!  
 

DE VILA VELHA PARA 
PIRAPORA! 

Por Ádamo José Galiza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saímos de Vila Velha no dia 08 de junho. 
Almoçamos em Belo Horizonte – MG, na 
comunidade marista de Betânia. 
Encontramos o Ir. Rubens e os 
postulantes. Foi uma experiência de troca 
de idéias entre o pré-postulantado e o 
postulantado. 
No dia 09, de manhã, fomos para 
Pirapora. Chegamos às 12:30, bem na 
hora do almoço. Minha família quase toda 
estava reunida: avó, avô, tio, tias, 
sobrinho, primos. Só não estavam minha 
mãe e minhas irmãs. Minha mãe estava 
em Goiânia, na casa de outra irmã minha, 
por motivos de saúde. Mas o encontro foi 
uma grande alegria. O Ir. Wesley e Danilo 
se sentiram à vontade, enquanto minha 
família procurava agradá-los. 
Na parte da tarde, fomos conhecer o rio 
São Francisco e o vapor Benjamim 
Guimarães. Ao anoitecer, jantamos com 
meus avôs. Depois do jantar, fomos 
passear na praça da cidade e retornamos 
para casa, aonde o Ir. Wesley e Danilo 
conheceram minha irmã mais velha, meus 
sobrinhos e meu padrasto. O Ir. Wesley e 
meu padrasto conversaram muito. A noite 
foi bem divertida. 
Ao amanhecer fomos tomar café da 
manhã na casa da minha tia. Foi uma 
alegria tremenda! Pena que foi muito 
rápido. Contudo, foi o suficiente para 
minha família saber quem são os Irmãos 
Maristas e estes conhecerem minha 
família. De manhã mesmo, o Ir. Wesley e 
Danilo embarcaram para Patos de Minas 
deixando saudades. 

 

 
 


