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Relato de Experiência: 

 

Saludo desde Mejicanos, San Salvador, El Salvador.  

 

Concluindo o quarto mês dessa grande aventura. Quarto mês dessa experiência incrível 

de Voluntariado em El Salvador, América Central. Quantos sentimentos, quantos pensamentos, 

quantos encontros e realidades novas. Diariamente a oportunidade de novos conhecimentos, 

autoconhecimento e crescimento pessoal. Vivencias que fazem imergir das profundezas da alma 

os sentimentos mais diversos, os medos mais perturbadores e também a força e a coragem 

necessária para superar-me a cada dia. Encontro nos momentos de espiritualidade diária que 

temos na casa, na comunidade Marista, a paz, motivação e leveza necessária para viver cada dia 

com esperança, propósito e aberto aos desafios, encontros e aprendizados de cada dia. 

 Foi um mês com muitas atividades, mês de Champagnat. Como Marista celebramos esse 

mês com muita alegria e aproveitando para reflexionar sobre a vocação Marista e a vocação 

pessoal que fomos chamados. Participei do 2° Encontro Nacional das Fraternidades Maristas de 

El Salvador. Ministrei uma formação para Psicólogos dos Colégios Maristas de El Salvador sobre 

Autocuidado para Educadores na segunda Reunião do Conselho Educativo Marista Nacional, em 

paralelo segui com a rotina diária no Colégio Marista San Alfonso e Centro Escolar Marista, com 

acompanhamentos dos alunos, orientação familiar e auxilio para os professores. Colaborei com 

as atividades da Escola para Pais e sempre que possível ajudo e apoio nas atividades do 

movimento juvenil. Foi o mês da copa do mundo e vivemos e vivemos a magia desse período 

sem nos deixar alienar da realidade e conflitos sociais que estamos vivendo. 

 A população de Nicarágua segue sofrendo a opressão de um governo ditador, jovens 

católicos e não católicos seguem morrendo diariamente nesses conflitos. Porém, não perdemos 

a esperança e seguimos fazendo a parte que nos cabe e rezando por todas as famílias e jovens 

vítimas da repressão. Em El Salvador segue a violência ceifando vidas de inocentes, 

principalmente dos Jovens. Lidamos constantemente com as consequências catastróficas de uma 

sociedade machista e de um fazer político corrompido pela ganancia de poder. A missão é 

constante e acreditamos que a Educação é um dos pilares centrais e estrutural para transformar 

e mudar essas realidades.  



 

Outra coisa que me incomoda bastante é a falta de conscientização ambiental da maioria 

da população Salvadorenha. Possuem uma natureza linda e diversa, porém não valorizam muito 

o zelo pelo o meio ambiente, a evidencia disso comprova se na quantidade de lixo nas ruas, em 

algumas praias e nas grandes rodovias do Pais.  

Fui em um passeio com os professores e infelizmente percebi que eles que seriam a 

referencia para seus alunos não se preocupam ou não possuem essa consciência de cuidado com 

o meio ambiente, jogavam o lixo no chão, ou atiravam em qualquer lugar menos no lugar devido. 

Nesse dia comecei a recolher todo o lixo e colocar lixeiro. Quando me viram fazendo isso alguns 

me elogiavam e diziam “essa teria que ser nossa atitude”. Como deram abertura no caminho de 

volta do passeio dialogamos sobre esse tema e comentei um pouco da Laudato Si, já que todos 

eram católicos. Aproveitei para expressar o que penso sobre sustentabilidade e consciência de 

cuidado com o meio ambiente. O que teve bons resultados, a comissão social do Colégio começou 

a criar um projeto de Educação Ambiental com a coparticipação de todos os professores.  

Cabe dizer também que tenho encontrado pessoas incríveis e inspiradoras que são 

exemplos dignos a serem seguidos. Que testemunham com a vida seu altruísmo e amor a vida. 

Pessoas que de fato lutam por uma sociedade mais justa, digna e humana para todos. Como 

sempre tenho repetido a experiência de voluntariado toca em todas as dimensões da alma 

humana, pessoal, profissional, social e espiritual.  

Como instituição a vivencia com os Irmãos, Espiritualidade e Carisma tem sido uma 

grande oportunidade de aprofundar na prática o significado do que somos chamados a viver 

como leigos Maristas.  O capitulo general nos convida a sermos farol de luz e construtores de 

Pontes onde estivermos nos fazendo sentir pertencentes a uma família carismática global, a 

abrirmos os olhos e coração para um novo horizonte, um novo começo, onde os valores de 

verdadeira fraternidade e solidariedade sejam uma luz em meio a tantas situações caóticas que 

vivemos hoje na atualidade.  

A saudade dos amigos, de casa, da família, do Brasil me visita constantemente, e me 

ensina muito, principalmente a ser grato as relações que tenho em minha vida, porque mesmo 

com minhas fragilidades, limites e imperfeições permanecem comigo, me acolhem, me aceitam 

e ajudam a buscar sempre a melhor versão de mim mesmo. Como diz o poeta “ a Saudade é um 

lugar que só chega quem amou”.  

Penso que talvez a maior busca da alma humana seja essa, amar e ser amado. 

Verdadeiramente acredito que apenas quando amamos e somos amados somos capazes de 

transcender ao egoísmo, as injustiças, a busca de poder á qualquer custo, a violência etc.  

Acredito muito que só conseguimos alcançar uma transformação coletiva a partir de uma 

transformação em nível pessoal. Quando sou capaz de olhar para mim mesmo e reconhecer as 

luzes e também as sombras que em mim habitam, quando sou capaz de aceitar e reconhecer as 

fraquezas que tenho e que os outros não veem. Quando como diz a canção de Flaira Ferro, “deixo 

de falar de amor bonito, apontando o erro alheio. Penso que vamos construir uma sociedade 

melhor quando deixamos a vaidade e quando alcançarmos superar nossa própria hipocrisia. 

Quando passarmos a nos preocupar mais em assumir a responsabilidade sobre nossas vidas, 

escolhas e também fracassos e mesmo assim não deixar apagar a chama de amor e de esperança 

que temos nossos corações.  Quando frente ao caos não desisto de encontrar beleza e alegria de 

viver. 

 Essa experiência de voluntariado é confrontadora, desinstaladora e em certos momentos 

doída. Todavia, nos ajuda a ir além de nós mesmo, e compreender a nós mesmo, a vida, o 

trabalho e nossa missão enquanto seres humanos sob outra perspectiva. Sigo vivendo com 

gratidão cada instante, encontros e sentimentos, buscando sempre desenvolver minha melhor 

versão aceitando todas as outras versões que me permitem ser eu mesmo e inteiro.  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico: 

 

  

 

 

 
 

 

 



 

 

    



 

    

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

       

 
 

 



 

 


