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Rio Branco Marista em clima de La Valla 

 
Faltam 5 anos para celebrarmos o bicentenário da fundação da Congregação Marista. O fato 

se deu em La Valla, localidade onde o Pe. Champagnat acolheu os dois primeiros jovens 

vocacionados. 

Tive a sensação de presenciar certa atualização dessa experiência bicentenária ao conviver 

com a comunidade marista de Rio Branco, no conjunto Defesa Civil, de 6 a 8 de junho.  

Duas casas simples, construídas em madeira: uma para a vivência da comunidade, e outra 

para a sua missão. Estão interligadas por um singelo tablado, carinhosamente denominado “salão 

nobre”, pois afinal, a vida não está desvinculada da missão. Ambas interagem de maneira 

harmônica e complementar, permeando-se de vida, que tanto os Irmãos como os formandos podem 

dar ou receber das crianças. 

Isso mesmo: O Irmão Sebastião Ferrarini e os 2 

pré-postulantes, que ora compõem a comunidade – 

Gilmarques Bosi e Daniel Teles – têm a vida impregnada 

de  bom relacionamento comunitário, vivido na 

simplicidade das relações e das coisas; serviços da casa, 

como lavar a roupa e passar, limpeza, cozinha, etc.; 

oração, frequência à faculdade de Pedagogia e Filosofia, 

e atendimento às crianças do bairro. Todos trabalham na 

catequese das Comunidades São Marcelino e Bom 

Pastor, na Paróquia, na Liturgia e assessoramento em 

outras atividades eclesiais e da Vida Religiosa. 

A escolinha, já mencionada como extensão da casa, revitaliza seu exíguo espaço para 

acolher as 50 crianças, de 4 a 6 anos, divididas nos turnos da manhã e da tarde. Tendo em vista a 

situação de carência das moradias e do status social local, o lugar e as ações se constituem em rico 

elemento formativo e lúdico, em sadia ocupação do lindo tempo infantil. O Irmão Jorge Maia, que 

se encontra em formação na Espanha, é o monitor de todo esse processo. Conta agora com o apoio 

de 2 educadoras e dos jovens formandos, além do Irmão Ferrarini. 

O projeto é realizado em tríplice parceria: os Maristas que cedem o espaço e acompanham 

os processos educativos; a Diocese de Rio Branco que 

exerce a coordenação dessa e de outras dezenas de 

escolinhas semelhantes, e a Prefeitura de Rio Branco que as 

oficializa e as mantêm financeiramente. 

É bonito ver essa dinâmica educativa em favor das 

crianças financeiramente carentes, mas ricas de energias e 

muitos talentos. Oxalá se possa, progressivamente estender 

a educação das crianças a uma práxis educativa informal 

das famílias e da comunidade como um todo! 

O espírito comunitário marista é bom. A 

comunidade eclesial local é perseverante, mas com pequeno grupo participativo. Andei novamente 

pelas ruas e me deparei com cerca de 10 Igrejas de diferentes denominações, no raio de 1 km, com 

algumas adjacências. Quatro delas estavam como que justapostas, num espaço em torno de 80 

metros. Mas encontrei poucos equipamentos comunitários ou de organização social. O que isso nos 

quer dizer para a evangelização e a promoção humana neste tempo e neste local? Que sinal de 

unidade e de construção social comunitária o cristianismo poderia simbolizar ou fazer incidir a 

partir da nossa presença junto a essa gente? 
Conquistas e questionamentos que nos animam e que mexem com a gente, enquanto buscamos 

entender, aprimorar e discernir a nossa presença e atuação nesta porção do Reino e em favor da vida!  
 



Porto Velho e sua vitalidade apostólica Marista 
 

Pude conviver com a comunidade marista de Porto Velho, de 8 a 12 de junho. A palavra-

chave com a qual sintetizaria minha observação é vitalidade.  Uma vitalidade visibilizada em sua 

ampla missão organizativa e pastoral, como também na própria formação etária de seus membros, 

que varia de 20 a 79 anos. 

Uma comunidade coesa e plural. Plural por 

contar com o testemunho dos Irmãos Delvino 

Decezero (78) e Fideles Beuren (79) com sua rica 

experiência de vida e sua ação decidida com a 

natureza, com as coisas, com a missão, com os 

Irmãos. Transmitem segurança e sinalizam 

perspectivas para o jovem pré-postulante Gabriel 

Santos (20), o jovem Irmão João Paulo (28) e o 

Irmão noviço Ronivom Luiz da Silva (35), em seu 

estágio apostólico. Para dinamizar o meio de campo e 

ajudar nas coordenadas organizativas do DMA e da 

animação da comunidade, os Irmãos Sadi Cella (45) e Luis Gerhardt (53) colaboram com seu 

dinamismo na variada missão que assumem. 

A comunidade porto-velhense tem um olhar e uma ação bem voltados para o bairro e a 

cidade, o seu lugar existencial no Reino da vida: assessorias pastorais na Comunidade Maria de 

Nazaré e São Marcelino Champagnat, Centro Educacional Maria de Nazaré, Centro Educacional e 

Social Marista (CESMAR), Faculdade Católica de Rondônia e as variadas assessorias pedidas aos 

Irmãos por parte da CRB, paróquias e pastorais locais. A criançada e a juventude têm significativo 

acesso à comunidade dos Irmãos. 

O outro olhar e muito mais ação se dirigem para o conjunto do nosso Distrito Marista da 

Amazônia, prestando diferentes serviços de gestão, secretaria, animação e representação 

institucional junto a organismos regionais ou nacionais, maristas ou de entidades parceiras.  

Destaco dentre essa missão plural, o cuidado pela vida comunitária, dimensão fundamental 

para o alimento do nosso estilo de vida e de nossa tão bonita vocação. Para tanto, refletimos e 

partilhamos sobre o tema da ternura, a bela manifestação das relações que mantemos conosco 

mesmos, com os coirmãos e com as pessoas da pastoral. Ternura mantida também com as coisas, 

com a natureza e com as pessoas divinas, sustentáculo de nossa vida e de nossa felicidade. 

Segundo a partilha de vida que pudemos aprofundar, o termômetro da ternura vivida pela 

comunidade se encontra em boa medida. E essa sinceridade salienta também os pontos sensíveis ou 

frágeis dos relacionamentos e das definições de papéis que necessitam de ajustes e de constantes 

cuidados. 

Foi significativa a presença de todos os Irmãos 

na celebração popular da Festa de São Marcelino 

Champagnat, na comunidade que leva seu nome, no 

bairro Castanheiras. E muito gratificante é poder sentir 

o crescimento dessa comunidade eclesial nos seus 

diferentes aspectos e na alegre divulgação da vida do 

Fundador Marista. Uma comunidade cristã alegre e 

dinâmica que já se torna referência para os que 

habitam essa parte periférica da cidade. 

Agradeço a todos pelo dinamismo empreendido e pela profundidade das partilhas. 

Parabenizo a comunidade dos Irmãos pelo cuidado vocacional, já bem manifestado no cuidado da 

vocação pessoal em idades tão diferentes e complementares. E fica o desafio para que esse tônus 

vocacional se traduza com ousadia no convite a outros jovens que possam se unir a nós na bonita 

vocação de Irmão! 
 

Fraternalmente, Ir. João Gutemberg 


