
 

 

 

 

 
 

 

Informativo do Distrito Marista da Amazônia | n. 170 – 30/10/2015 
 

Irmãos Belmiro e Tomás: um belo olhar sobre a vida. 

 

É claro que hoje privilegio um tempo pessoal para relembrar, ressentir, rememorar e celebrar a 
significação, em minha vida, da vida dos bons Irmãos Belmiro Schmidt (76) e Tomás Sawália Sawayenga 
(41). E como é bom encontrar essas significações que são como energias discretas e permanentes a 
impulsionar os bons rumos de nossas histórias! 

É claro também que é privilegiada a pessoa que, no apogeu de sua 
juventude, encontra pelo caminho um Irmão, um amigo, um conselheiro. E eu me 
incluo nesse rol de privilegiados. Pois foi exatamente na minha volta do 
Escolasticado em Curitiba que encontrei como colega o Irmão Belmiro, meu Irmão 
maior, com o qual fiz dupla na comunidade marista de Cruzeiro do Sul, de 1985-89 
e 1992. 

Os nossos ideais se conjugaram. Foi intenso nosso trabalho na constituição 
da Pastoral da Juventude da Prelazia do Alto Juruá que se organizava com cerca 
de 60 grupos de jovens e um bom número de assessores de Religiosos(as), Leigos 

e sacerdotes. Foi um tempo realmente lindo! 

E essa forte atividade pastoral ainda incluía o Serviço de Animação Vocacional, a formação 
marista e, nos seminários, as aulas, a catequese e muitas assessorias pastorais e da Vida Consagrada. 
O mais bonito, porém, era ter um Irmão para compartilhar serviço e vitalidade, confiança, esperança, 
sonhos, propostas, crises, projeto de vida em suas variadas circunstâncias. 

Belmiro e eu fomos assim: diferentes e complementares, amigos, Irmãos! Eu na casa dos 20 anos, 
ele cinquentenário. Apenas reclamava da diminuição de forças quando se tratava dos serviços na 
chácara. Queria trabalhar mais, mesmo no sol escaldante. Gostava de fazer farinhada. 

Ele sempre alimentava o ideal missionário. Quando voltei de nova formação, em 1992, foi a minha 
vez de substituí-lo na liderança comunitária. Ele seguia para o Sul de onde partiria, em 1995, para nova 
empreitada missionária definitiva nas terras de Angola. Lembro-me que ele chorou, em nossa despedida. 
Lágrimas de amizade, selo da nossa mútua confiança. 

Lembrei-o sempre com gratidão na medida em que eu também fui crescendo em idade e na graça 
da vocação. Tive-o sempre como boa referência em meu caminhar. E que boa referência! 

Nosso último reencontro foi há uns dois anos, em Porto Alegre. Retornava de 
Kuito-Bié para férias e cuidados da saúde. Conversamos muito. Mas o que ele mais 
me dizia era que estava feliz. E contava seus feitos e expectativas quanto à sua 
missão formativa e juvenil na África. Ele meio se enrolava na tentativa de discernir se 
tinha gostado mais da missão de nove anos na Amazônia do que na África. Mas ele 
não se dividia. Tinha um coração por inteiro em ambos os lugares. E como Angola 
era o real do momento, ali firmava seus passos e seus sentimentos. Preparava-se 
para partir, dali, meio logo, para o Reino da vida. A vida feliz de um Irmão missionário 
para sempre! 

 

 



 

Ele estava na companhia do jovem Irmão angolano, Tomás Sawália, quando sofreram o fatal 
acidente de automóvel, dia 10 de outubro. Esse Tomás com quem pude conviver várias vezes em seu 
tempo de noviciado, em Passo Fundo. Esse Tomás, que era apenas uma esperança para a liderança 
marista na África. Isso mesmo, uma grande esperança! Mas o que existe de melhor do que a esperança? 
Ainda mais quando ela já existe, assim como insistia em existir na existência de Belmiro e de Tomás! 

Sejam, vocês, queridos Irmãos, sinalizações para os passos que buscamos dar na plenitude de 
nossa vocação e de toda a nossa existência!   Na fraternidade, seu  Irmão João Gutemberg 

 

Natureza Viva – Histórias de bichos e plantas da Amazônia 

Temos a alegria de anunciar o lançamento da mais recente obra do Ir. Sebastião 
Ferrarini, com ilustrações do Ir. Jorge Luiz. Para apresentar melhor seu trabalho, me 
valho do posfácio que se encontra às páginas 27 e 28 da mesma, elaborado por Ramon 
Cujui: Natureza Viva – Histórias de bichos e plantas da Amazônia. 

Confesso que o convite de Ferrarini para comentar essa obra deixou-me feliz e, 
ao mesmo tempo, tenso. A mesma mistura de felicidade e tensão que um pai 
experimenta ao dar o primeiro banho no filho recém-nascido. A tensão se foi quando  
deixei que o ritmo da respiração da obra colocada em minhas mãos fosse meu guia, 
restando apenas a felicidade pela honra de ter sido escolhido para apreciá-la. 

Natureza Viva – história de bichos e plantas da Amazônia, é um criação nascida 
da contemplação encantada de Ferrarini com este pedaço do planeta que escolheu para 
viver há trinta anos. 

Nas estórias que conta, o autor expressa a visão de mundo de alguém que 
adquiriu a consciência da irmandade com todos os seres viventes, a consciência do fato 
de que estamos todos profundamente unidos, compartilhando a mesma casa. Por isso, constitui-se em 
poderoso instrumento de auxílio nas tarefas de descobrirmos o valor de cada coisa que existe. É uma 
pequena resposta à Oração pela nossa Terra proposta pelo Papa Francisco “para ser partilhada com 
todos quantos acreditam num Deus Criador Onipotente”, no final da Encíclica Laudato Si’. 

Esta pequena obra é também o manifesto de um bióforo (bio=vida, e foro=portador). É a 
indignação pulsante que se levanta e se opõe às terríveis ações perpetradas contra a nossa irmã, a mãe 
Terra, que nos carrega e nos alimenta, pelos seres que a moderna civilização do capitalismo produziu: 
os Inumanos, sejam eles babakas, Brutus, cidófilos, cidóforos, cruéis, devássus, intrusus, larápius, 
matatuto, quebratudo, ridículos ou vanpírus – todos devidamente definidos no glossário ao final do livro. 

A crítica ao presente modo de vida baseado no consumismo – que mais correto seria chamar de 
modo de morte – retoma antigos ensinamentos. É o eco de palavras proferidas em um passado longínquo, 
as quais, assim como os faróis guiam os barcos em meio às tempestades, têm o poder de nos guiar para 
longe da destruição. “Não devemos dar maior importância às moedas do que às pedras”, alertava São 
Francisco de Assis, já no século XIII. 

A forma como Ferrarini apresenta seu manifesto também me faz sentir a presença da inspiração 
franciscana. As reflexões, denúncias, indignações e esperanças são expostas através de estórias 
contadas por um narrador que entende a linguagem dos outros seres vivos e é capaz de ouvir seus 
pensamentos e compartilhar seus sentimentos. 

Todas as crianças merecem ouvir as estórias aqui contadas. Todos os adultos merecem ler essas 
estórias para seus filhos. E que essas estórias possam inspirar leitores e ouvintes a juntarem-se às forças 
da vida para que caminhemos cantando e realizemos um grande Ajuri pela construção de uma nova 
civilização, cujo critério maior de existência seja a vida para todos. 

Ramon Cujui, assessor para temas sobre conjuntura social e meio ambiente - Rondônia. 


