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Estimado Irmão, formando e amigo(a): 

Foram bonitos os dias vividos na região do Solimões e do Javari, na semana de 11 a 17 de 

setembro. Dias recheados por encontros ágeis, dinâmicos e significativos, assim como o é a 

dinâmica das fronteiras. Lugar de encontro de povos variados que uma recente tradição ousa 

chamar de países. Mas tradições mais remotas já as vivenciavam como lugar de encontro de povos, 

culturas e bioma irmanados, sem linha de separação.  

Assim como as águas abundantes desses rios unem o Brasil com a Colômbia e o Peru, assim 

a ação missionária e humanitária congrega as pessoas que vivem nesse espaço comum e lutam pela 

sua preservação natural e pela melhor qualidade de vida das pessoas que transitam com liberdade 

nesse espaço “internacional”. 

Nesse lugar tão culturalmente rico e tão socialmente injusto, a comunidade marista persiste 

em sua missão de ser sinal de esperança para muita gente do lugar e para os(as) que a conhecem nos 

momentos de passagem. Mas, dizer marista aqui, embute as realidades da intercongregacionalidade, 

da interinstitucionalidade, da intinerância e da inserção socioeclesial.  

Mantém-se firme a casa-comunidade de Tabatinga 

representando, nesse portal regional, as comunidades que já 

existiram ao longo do Javari: Benjamin Constant e Atalaia do 

Norte com a variada atuação estendida ao longo dos rios e 

igarapés. Ali se encontram os Irmãos Valdir Gobatto, Nilso 

Ronchi, Verno Weiss e o jovem Halley Alvarez, voluntário 

colombiano enviado pela AVESOL.  E é muito bom saber 

que integra a mesma comunidade o Irmão Nilvo Favretto, há 

4 anos inserido junto às comunidades indígenas do Maronal, 

rio Curuçá: sinal sacramental que estende a nossa presença e 

missão na Região no espaçotempo de 12 dias de viagem rio acima na pequena canoa que transporta 

apoio humanitário e esperança aos vários povos nativos desse lugar sagrado da Pachamama. 

Os dias que ali vivi foram recheados pelo toque da esperança. Sentimentos bons encontrados 

na partilha com os Irmãos e voluntário leigo, com a Vida Religiosa Consagrada do lugar, com as 

organizações e lideranças eclesiais, incluindo os sacerdotes e o bispo, Dom Alcimar, com os(as) 

Religiosos(as) e leigos(as) da Equipe Itinerante Três Fronteiras (Brasil-Colômbia-Peru) e do CIMI 

Regional. Pudemos conviver, dialogar, nos apoiar mutuamente quanto à nossa missão frente aos 

imensos desafios da região. Pudemos também celebrar a vida e a amizade que fortalece nossa utopia 

e o sentido comum de pertença ao mesmo projeto solidário e evangelizador. 

Ponto alto de todo o vivido, qual síntese histórica e revitalizante da missão, foi a celebração 

dos 50 anos de Vida Consagrada do Irmão Valdir Gobatto, 40 dos quais vividos na Região. 

Celebrações e testemunhos que brotaram 

espontaneamente do povo que o quis festejar em 

Atalaia do Norte e em Benjamin Constant. A 

comunidade de Tabatinga o celebrará em outra 

ocasião. Posso dizer que foi muito bonito 

testemunhar ambas as comunidades fazerem 

memória da presença do Irmão Valdir e das 

comunidades maristas presentes na Região durante 

4 décadas. Por isso foi muito significativo terem 

vindo participar também os Irmãos Fideles Beuren 

e Delvino Decezero, árduos missionários de 

outrora, nesses lugares.  

As celebrações foram organizadas espontaneamente pelos(as) religiosos(as), sacerdotes e  

leigos(as) que, de várias formas, sustentam esse dom missionário marista.  

 



Mas vamos deixar o Irmão Valdir nos recontar um pouquinho de sua história: 
Nasci numa família de agricultores que souberam incutir em mim o amor ao trabalho, a honestidade 

e o cumprimento do dever. Sou o primeiro nascido numa família de oito filhos. 

Fui colhido na Família Marista aos 9 anos de idade, passando pelas casas de formação, postulado, 

noviciado, formação acadêmica para as tarefas que 

desempenharia na missão apostólica. Fiz minha Primeira 

Profissão religiosa aos 18 anos. 

Trabalhei no Sul até os 26 anos. Depois vim como 

missionário para a Amazônia: Rondônia (1972), Pará (1974), 

Acre (2001-2007) e Amazonas (1973-2001 e 2008 até os dias de 

hoje). São 40 anos marcando presença alegre, amiga, 

entusiasta, sendo testemunha de Cristo Ressuscitado, vencendo 

o medo, as incertezas, o desânimo, apresentando um ideal de 

vida mariano e vivendo este ideal com entusiasmo e zelo. 

Poder celebrar 50 anos de Vida Religiosa Marista é um 

presente muito grande de Deus e a Ele sou agradecido. 

E, fazendo eco ao que diz o Irmão Valdir, alargamos essa visão com as palavras de Leida 

Maria Tenazor, que participou, a partir de 1987, do JUCAN – Juventude Unida e Consciente de 

Atalaia do Norte.   Aos Irmãos Maristas:  
Como os fortes ventos que passam por todas as estações e permanecem constantes, fazendo parte de 

nossas vidas, nos fazendo respirar, que tocam muitas flores que, por sua vez, soltam seu pólen que se 

espalha por todo o lugar fazendo germinar novas plantinhas...  
Foi assim com nossos Irmãos Maristas, que vieram de tão longe cumprir sua missão, a de plantar 

sementes nos corações dos jovens atalaienses e de muitos adolescentes que hoje são homens e mulheres de bem! 

Assim fizeram: plantaram amor no coração da juventude; traçaram metas em cada um de nós, nos 

indicando o melhor caminho para seguirmos; nos dirigiram para o caminho da fé e nos ensinaram a 

valorizar a Igreja e crer em um único Deus! 

Ajudaram-nos a enxergar novos horizontes rumo ao futuro, trazendo na bagagem: responsabilidade, 

respeito, perseverança, amor. 

Ah! como foram de grande valia suas lindas lições, as de valorizarmos a vida, a família, a fé... e, o 

que é mais imprescindível: ensinaram-nos a aceitar o outro sem condições. 

Fizeram com jovens que os tivemos como mestres nos sentíssemos importantes na sociedade, 

tivéssemos direito a opinar, a ser críticos, para fazer valer nossas ideias, nossos ideais. 

Por isso, hoje estamos aqui reunidos e bem encaminhados. Pais e mães de família, professores, 

enfermeiros, dentre outras profissões. E vocês fazem parte dessa conquista. 

Quisera eu que vocês ainda morassem aqui, pois muitos jovens que hoje estão perdidos na 

sociedade atalaiense estariam seguindo bons caminhos. Não estariam vivendo no mundo das drogas, não 

seriam rebeldes, não deixariam de estudar para não viver num mundo de ilusões. 

Teríamos hoje muitos grupos de Jovens Unidos e Conscientes de Atalaia do Norte. Porque vocês 

faziam um bem social tão grande para nossa juventude, conscientizando geração por geração.  

Vocês construíram uma história em nossa comunidade e fazem parte da nossa história de vida. 

Obrigado, Irmãos, por serem as plantas que brotaram em seu jardim florido! 

 

Já a comunidade de Benjamin Constant assim se expressou: 
Irmão Valdir desenvolveu muitas atividades aqui: coordenou e orientou as atividades do CAJO, 

Clube Juvenil, em atividades agrícolas; coordenou os trabalhos do barco Igara Catuçaua; foi presidente do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Comunitário; coordenou as atividades da Comissão de Defesa 

Civil; ajudou no ensino catequético e sua pedagogia, aos professores municipais; foi professor nos cursos 

de 2.º Grau nas disciplinas de Fundamentos Históricos da Educação, Sociologia Educacional, Psicologia 

Geral e Ensino Religioso.                                                                                  Prof. José Moacir Maia 
 
E, com a animada equipe de liturgia, queremos dizer: 

Hoje, com a alma em festa e o coração exultando de alegria, damos graças a Deus pelo dom da 

vida, da vocação e, acima de tudo, o dom da perseverança e fidelidade de Irmão Valdir. São 50 anos vividos 

na casa do Senhor, irradiando bondade, alegria, solidariedade e desprendimento, numa dedicação exclusiva 

àqueles que lhes foram confiados na missão que ele recebeu e abraçou.  
                                                        Fraternalmente, Ir. João Gutemberg 


