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Crônicas do Fórum Diálogos 
 

Depois de bastante motivação e preparação, realizou-se o Fórum do Distrito em sua sede, 

Porto Velho, nos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2013. O tema era: “Nós, Irmãos Maristas, queremos 

ressignificar sonhos, inquietações e caminhos de vida na Amazônia”. Os Irmãos da comunidade 

local tiveram uma semana de intensos trabalhos para deixar o ambiente agradável para a realização 

do evento. Já alguns dias antes, foram chegando os primeiros participantes. A manhã do primeiro 

dia estava repleta de luz, e os pássaros, desde cedo, realizavam suas sinfonias, antes de partirem 

para a sua jornada de trabalho. Era uma manhã típica do verão amazônico, tomado também, nesse 

lugar por uma atmosfera carregada de poeira. A alegria contagiante do encontro dos Irmãos e 

Leigas, superou todas as pequenas dificuldades que se apresentaram.  

Da longínqua Tabatinga, veio o Ir. Nilvo Favretto, carregando consigo a comunidade e a realidade 

dos povos nativos do Javari; do lavrado roraimense chegou o Ir. Danilo Correia; da capital 

manauara estava presente o Irmão João Gutemberg; Lábrea enviou seu superior e jubilar, Ir. 

Normando Baima de Miranda, e a diretora da Escola Santo Agostinho, Miralda Gomes de Oliveira; 

de Cruzeiro do Sul, onde o vento faz a curva, fizeram-se 

presentes o legendário Ir. Zeferino Zandonadi, com seus 60 

anos de Vida Religiosa, e a professora Sernízia de Araújo 

Correia; desde as barrancas do Rio Gregório e Tarauacá, 

veio o Ir. Carlos Scottà; da sede participaram os Irmãos Sadi 

Cella, Delvino Decezzero, João Paulo, Luiz Gerhardt, Jorge 

Lapa, Sebastião Ferrarini e a Diretora da Escola Maria de 

Nazaré, Ida Cristina Oliveira da Silva Lucena e,  do Cesmar, 

a Professora Cristiane Auxiliadora Lima Nascimento; dos 

pampas gaúchos, vieram os Irmãos Inacio Nestor Etges, 

Provincial, Deivis Fischer, Odilmar Fachi e Jader Henz; da 

capital federal,  o Irmão Claudiano Tiecher. Participou da abertura o Irmão Ir. Robert Teoh, futuro 

Provincial da Província da Ásia do Leste, que, por conta da preparação da Conferência Geral, em 

l’Hermitage, estava visitando o Distrito. 

Depois de um café matinal bem gostoso e regado a muitas falas de diferentes regiões, 

reunimo-nos no pátio interno para uma oração e partilha. O Ir. Jorge Lapa dirigiu a celebração que 

teve como símbolo o coração. Cada um tomou em suas mãos esse símbolo e refletiu nas três 

dimensões: sonhos, inquietações e caminhos, ao mesmo tempo em que fazia a sua apresentação. O 

Ir. João apresentou o Irmão Robert Teoh que, de tarde, regressava para a sua região. E o Ir. Robert 

proferiu umas palavras de agradecimento e expressou seus sentimentos referentes à sua visita ao 

Distrito. Destacou a proximidade dos Irmãos com o povo e a 

vida simples que levam. 

Já na sala de reuniões, o Ir. Sadi apresentou os 

resultados da Pesquisa: “Cenários da Vida Consagrada Marista 

no Brasil”. Enquanto isso, em outro espaço, as leigas 

partilhavam suas experiências, desafios e projetos, nas três 

escolas conveniadas: Maria de Nazaré (Porto Velho), São José 

(Cruzeiro do Sul) e Santo Agostinho (Lábrea) e no Cesmar 

(Porto Velho). Quanto à pesquisa, pudemos ver os resultados 

apresentados tanto em apostila quanto em eslaides. Uma 

conclusão que chama a atenção é que em todos os itens pesquisados, é no Distrito que os Irmãos 

têm maior realização. Terminada a exposição, houve um momento de diálogo e comentários sobre 

os resultados da pesquisa. Diversos Irmãos se manifestaram destacando ora os pontos mais 

positivos e, por outro, os mais negativos. Esses resultados motivaram diversas reflexões em torno 

da missão, da consagração e da espiritualidade, sobretudo.  O intervalo foi momento para saborear 



um bom lanche com frutas e sucos da região, mesclado com boas conversas e partilha. O trabalho 

continuou com a apresentação, pelo Ir. Ferrarini, do trabalho das comunidades, levantando sonhos, 

inquietações e caminhos a partir dos seguintes documentos: Plano de Ação do DMA, elaborado em 

2010; Carta do Encontro dos Irmãos da Pan-Amazônia, elaborada em Manaus, em 2012; Síntese do 

Encontro Nacional de Jovens Irmãos, realizado em Campinas, em 2012, e as Considerações dos 

Conselheiros-Gerais depois de sua visita ao DMA, em 2013. Todas as comunidades enviaram uma 

relação de sonhos, inquietações e caminhos, a partir da leitura desses documentos. Os dez assuntos 

mais mencionados nesse trabalho foram, por ordem de citações: Missão, Comunidades, Vocações, 

Interinstitucionalidade, Formação, Autossustento, Meio Ambiente, Perfil do Irmão, Tipo de Distrito 

e Inculturação. Seguiu-se um bom tempo de diálogo. 

O Ir. Luiz encaminhou um rico cardápio, de modo que o almoço foi um gostoso peixe 

caldeirado e assado. Acompanhou uma variada e deliciosa salada. A maioria preferiu o ambiente 

externo para o repasto, em harmonia com o verde do jardim e o azulado céu de Rondônia. 

O período da tarde iniciou com uma breve espiritualização, momento em que os Irmãos 

colocaram muitas intenções. A seguir, o Ir. Sadi nos projetou dois pequenos vídeos apresentados 

por dois jovens. Um deles, Francisco Nazareno, de Manaus, recordou os momentos da JMJ, o outro, 

Paulo, sua caminhada de vida em Itacoatiara e junto aos Irmãos de Manaus. Ambos são 

acompanhados pelos Irmãos, aprofundando a sua vocação, talvez marista. 

O Ir. Claudiano encaminhou o trabalho em três grupos para o período da tarde. A tarefa foi 

apontar pistas de ação a partir dos Cenários de Sonhos-Inquietações-Caminhos, vistos na parte da 

manhã. Um lanche à base de produtos da terra reanimou a todos para a realização da última etapa 

do trabalho da tarde. Seguiu-se a apresentação dos trabalhos de grupo, expostos pelos Irmãos 

Deivis, Claudiano e Jader. Houve um momento de esclarecimentos e partilha. Surgiram muitas 

ideias para enriquecer o trabalho grupal e alimentar o trabalho a ser feito no dia seguinte. Os temas 

versando sobre formação e autossustento (trabalho remunerado) foram os mais acalorados. Todos se 

sentiram bem à vontade para expressar suas reflexões. Apesar da hora adiantada, todos ainda 

estavam animados com o tema. Um breve momento orante encerrou essa parte dos trabalhos.  

Para o jantar foi servido um cachorro-quente, acompanhando o clima escaldante do dia. À 

noite, alguns Irmãos ainda trabalharam. O Ir. Provincial, o Superior do DMA e o Ir. Luiz, mais os 

conselheiros do RS, acolheram Dom Moacyr Grechi, arcebispo emérito de Porto Velho e o Diretor 

da Católica, professor Fábio, para conversar sobre planos para a Faculdade Católica de Rondônia. O 

cansaço devido aos trabalhos do dia convidou a todos a não tardarem em se recolher aos seus 

aposentos para uma noite de repouso. 

Sábado, o dia amanheceu com cara de chuva. Mas a 

alegria foi contagiante desde as primeiras horas, pois estava 

sendo celebrado o aniversário do Ir. Jader Henz. A oração 

matinal utilizou o símbolo da violeta, intuído pelo 

Fundador para nos incitar à vida simples, humilde, 

escondida, mas que exala um bom perfume. Cada um 

tomou uma mudinha e a plantou num vasinho. Houve 

muita ajuda mútua, um verdadeiro ajuri ecológico.  A 

touceira foi mimo de dona Gisalda, que a enviou de 

Cruzeiro do Sul. Assim, a oração nos incitou a termos um 

contato íntimo com a natureza, com os irmãos e as irmãs e com a espiritualidade de Marcelino, 

fonte de vida e de beleza. 

O Ir. Claudiano retomou os trabalhos do dia introduzindo os temas de partilha. A primeira 

comunicação foi a apresentação das Professoras (Cristiane, Sernizia, Miralda e Ida Cristina). A 

Diretora Miralda falou da Escola Santo Agostinho de Lábrea, sua história, seus desafios, as 

mudanças ocorridas ultimamente, e a importância da presença dos Irmãos. A Diretora da Escola 

Maria de Nazaré, de Porto Velho, falou sobre a origem da Escola e o trabalho continuado de Irmãos 

e Leigos, evolução e mudanças.  Todas essas três escolas são conveniadas com o Estado, tendo suas 

vantagens e dificuldades. Nesses últimos anos, a escola Maria de Nazaré recebeu muitas 



benfeitorias, graças ao auxílio da Fundação Marcelo Candia. A Escola é um espaço aberto à 

comunidade, à paróquia, às Associações, festa, esporte, celebrações. O espaço é muito solicitado. 

Presença marcante do Ir. Luiz Gerhardt. A diretora Cristiane apresentou o Cesmar, de Porto Velho, 

público atendido, espaço geográfico, escolas que são atendidas, atividades que são desenvolvidas, 

educadores, monitores e voluntários, visita às famílias e situação familiar, merenda, esportes aos 

sábados à tarde. As apresentações foram feitas com muito entusiasmo, clareza e aporte de muitos 

dados. A Diretora Sernízia apresentou a realidade da Escola São José. Historiou a trajetória do 

centro educacional, citando muitos Irmãos que ali trabalharam, mormente o Ir. Mariano Spada. A 

Escola se destaca no cenário do Juruá como o melhor estabelecimento de ensino. É um espaço que 

atrai a sociedade e os ex-alunos. Não há mais a presença dos Irmãos, mas o clima, a pedagogia e a 

filosofia maristas estão presentes. Seguiu-se um breve diálogo e as palmas demonstraram a alegria 

de ter visto e ouvido o entusiasmo e as esperanças das educadoras.  

O Ir. Nilvo nos falou sobre o Projeto Educacional indígena do Javari: valorizar a educação 

do povo e sua cultura. O Ir. Nilvo está preocupado em um projeto para sistematizar a língua 

Marubo. Falou do fato preocupante do desaparecimento das lideranças mais antigas e atuantes que 

influenciaram na continuidade da cultura. Disse ainda da necessidade da construção de escolas. 

O Ir. Carlos apresentou o trabalho míssio-educacional que realiza com o Ir. Braz no Rio 

Gregório, confluência com a BR 364, entre Tarauacá e 

Cruzeiro do Sul. Os alunos vêm de grandes distâncias 

utilizando ônibus e canoas. Os Irmãos também atendem 

algumas comunidades católicas. 

O intervalo serviu para dar um bom respiro, tomar 

um gostoso lanche e trocar algumas conversas e comentários. 

Regressando à sala, o Ir. Deivis encaminhou a reflexão 

seguinte, que versou sobre a ideia ou projeto de criar uma 

escola marista do Distrito na região, tendo em vista o 

autossustento em consonância com a missão educativa. O Ir. 

Claudiano se conectou com o consultor Renato, em São Paulo, via skype, para nos falar sobre essa 

questão a partir de uma pesquisa elaborada pela sua Consultoria. Apontou locais viáveis para 

atender aos objetivos que se deseja. A Consultoria selecionou um grupo de cidades que 

responderiam aos quesitos para o maior sucesso do empreendimento. O consultor respondeu a 

diversas perguntas dos Irmãos. Em seguida, houve um diálogo entre os participantes, sobre as 

características, critérios, valores, cenários, dificuldades, a propósito desse projeto. Os irmãos 

aprovaram a constituição de uma escola no Estado do Mato Grosso e acenaram para dois locais 

mais viáveis para o aprofundamento da pesquisa. 

Um excelente almoço deu as condições 

necessárias para um profundo cochilo até às 14h. Na sala, 

o Ir. Claudino encaminhou os trabalhos dos quatro grupos 

de trabalho para a tarde em 4 áreas: Vida Consagrada e 

Laicato, Missão, Gestão, Missionariedade. Cada grupo 

examinou o Plano de Ação em confronto com o trabalho 

de grupos de ontem e proposição de nova redação para o 

Plano de Ação. No intervalo que se seguiu, todos se 

uniformizaram para uma foto dos participantes do Fórum. 

Depois do intervalo, seguiu-se uma sessão de informes. 

O Ir. Nilvo falou do Plano de Ação para a 

Assembleia da Missão Marista, a se realizar em Nairóbi, 

em 2014. Apresentou um plano para que cada comunidade se prepare no estudo e na oração para 

esse evento em nível de Congregação. Distribuiu os temas da celebração por comunidade e cada 

uma fará um relato, ou escreverá uma carta (a partir do que estudou/rezou) a respeito de “nova 

terra”. Será a proposta do Distrito para a Assembleia. 



O Ir. João falou do estágio dos jovens Irmãos das Províncias no DMA. Agora está havendo 

um plano de estágio da Província do Brasil Centro-Norte. As comunidades vão se organizar para 

acolher esses Irmãos.  

O Ir. Claudiano explanou o Projeto “Movimento Brasil Amazônia”. Destacou algumas 

características do cenário amazônico, do significado e história da presença marista na região. O Ir. 

João continuou falando desse tema, destacando agora o projeto de se criar uma comunidade 

interprovincial / internacional / intercongregacional nas fronteiras; do caminho já andado; dos 

apelos que faz a Amazônia: bioma, povos, culturas, Igreja e Maristas. Será elaborado um projeto 

para o Ir. João apresentar dentro em breve em l’Hermitage, na Conferência Geral e na CIAP. 

Pelo Ir. Lédio, que não pôde vir (por causa da visita do MEC à Universidade), falou o Ir. 

Gutemberg, informando de seu trabalho na Universidade UNINORTE, onde desempenha o papel de 

Coordenador da Faculdade de Educação que conta com cerca de 2 000 alunos. Destacou que o 

Irmão está realizado no trabalho acadêmico e com os jovens. Ele também tem grande presença junto 

à Pastoral da Juventude da Arquidiocese. 

O Ir. Inacio Etges comunicou notícias da CRB Nacional, colocando-nos a par das 

prioridades para o próximo triênio. Destacou também a eleição do Ir. Paulo Petry, lassalista, para 

Presidente, sendo o segundo Irmão a assumir esse posto pastoral. O Ir. Joaquim Sperandio, da 

Província Centro-Sul, foi eleito para a Diretoria. Também nos informou da situação da CLAR junto 

ao Vaticano. Deu notícias dos Irmãos do DMA que estiveram ou estão no Sul em casa de saúde ou 

em outras comunidades. 

O Ir. Danilo comunicou algumas coisas sobre o estudo que foi feito em Roma acerca da 

Proteção à Infância e Adolescência, com enfoque nos procedimentos legais e no acompanhamento 

que deve ser oferecido ao agressor e à vítima. Os do Brasil, que foram, elaboraram um Protocolo 

que serve de orientação aos Irmãos. A partir desse Protocolo, o DMA elaborou um Plano de 

Orientações para atuação pedagógica em caso de possíveis problemas. 

Com o declinar do dia, foram encerrados os trabalhos. Todos foram convidados para a 

Celebração Eucarística na Capela São Marcelino, e o arraial na Comunidade Maria de Nazaré. Já no 

início da tarde, foi chegando uma friagem que obrigou a todos a usarem abrigo, mas nada de geada 

ou neve...  

Na manhã do domingo, com brisa amena, devido à friagem, e fortalecidos com suculento 

desjejum, nos reunimos no claustro para celebrar o Jubileu de Vida Religiosa dos Irmãos 

Normando, Alécio, Braz e Zeferino. 

Coordenaram essa celebração os Irmãos Deivis 

e Ferrarini. Entre cantos, preces, partilhas de 

vida dos Irmãos Normando e Zeferino, que 

estavam presentes, pudemos nos alegrar com a 

vida desses Irmãos. Finda a celebração, 

diversos Irmãos se manifestaram: uns 

agradecendo a participação no Fórum e outros 

com palavras de despedidas. No restante da 

manhã, houve a reunião dos conselhos da 

Província e do DMA, enquanto os demais 

Irmãos, com as leigas, capitaneados pelo Ir. 

Luiz, prepararam delicioso almoço.  

Na parte da tarde iniciou o regresso dos/as participantes do Fórum Diálogos para seus 

lugares de origem, compromissados com o Deus da vida e animados/as por Champagnat e pela Boa 

Mãe, a fim de ressignificar sonhos, inquietações e caminhos de vida na Amazônia. 
Ir. Sebastião Antonio Ferrarini 

 

Nosso agradecimento a todos(as) que colaboraram com a realização de nosso Fórum Diálogos e a 

que continuarão animados(as) na prática de seus ideais. Assim vamos realizando a importante recomendação 

do Capítulo Provincial da PMRS: Maior vínculo com o DMA e fomento da missionariedade e voluntariado 

entre Irmãos e Leigos.                                                                             Fraternalmente, Ir. João Gutemberg 


