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Em cada coração há um rio que nasce 
Depois de duas semanas na Amazônia. 

 

Roberto Malvezzi, no texto de uma linda canção sobre os rios do planeta, diz que existe um 

rio correndo em cada um de nós e que em cada 

coração há um rio que nasce. A canção celebra a 

água que invade a região amazônica. A imensidade 

da água que corre pelos rios Madeira, Negro, Branco, 

Solimões, Amazonas, ... É a água que fecunda. A 

água que une, que encurta distâncias, que comunica. 

A imensidade da água, que tudo enche, é aqui 

recordação da imensidão de Deus. O poeta seguirá 

afirmando: todos somos água, todos somos rios. Em 

cada rio que morre morremos todos nós. Em cada rio 

que vive, é o Amazonas que corre em nós. 

Minha experiência entre os Irmãos do Distrito Marista da Amazônia significou isso, uma 

leve imersão nas águas amazônicas, as que correm pelo coração dos Irmãos do Distrito. Com a 

comunidade de Manaus, assim como com a comunidade de Porto Velho e com alguns Irmãos 

provenientes de Tabatinga e Rio Branco, compartilhei durante quinze dias do mês de março a 

cuia repleta de fraternidade que nos brindaram no encontro da CLAR. 

O rio une e integra como uniu e integrou a celebração do aniversário de João, na comunidade 

marista de Manaus. Amigos, vizinhos, religiosas, religiosos compartindo a sua vida de Irmão.  

Proximidade, em torno de uma mesma mesa, família ampliada, presença de amigos.  

O mesmo espírito vivido em Porto Velho com 

dois grupos de leigos e leigas do Movimento 

Champagnat, na casa dos Irmãos. E a bela 

expressão de um dos leigos: o que nos disse é 

boa-notícia. A boa-notícia era que nos sentíamos 

todos maristas, que podíamos falar de comunhão 

e que nos movia a esperança de uma nova época 

para o carisma marista. O rio marista que corria 

em nossos corações nos fazia desfrutar o 

encontro, sonhar nosso futuro e compartir as 

coisas trazidas pelos presentes para o lanche. 

Água é vida. Durante minha estada em Porto Velho, o Ir. Luiz se empenhava em dizer-me os 

nomes de todas as frutas que apareciam na mesa, nas árvores ou em forma de sucos. Todas elas 

expressão da fecundidade da água. Conheci graviola, biribá, pupunha, babaçu, araçá-boi, 

maracujá, abacaxi, açaí, pitanga, manga, cupuaçu... Riqueza e variedade de frutas que me 

lembram a riqueza de expressões missionárias e comunitárias no Distrito.  

Em Porto Velho formavam a comunidade um pré-postulante, um noviço, Irmãos idosos e de 

meia idade. Assim como em Manaus, o trabalho universitário e juvenil, o serviço simples da casa 

integrado com o da animação distrital. Soube do trabalho do Ir. Nilvo no meio indígena. Todas 

essas expressões de missão marista procurando a forma de ser Irmão para essa região amazônica. 

Os novos rostos da vida consagrada de que fala a CLAR.  

E aqui de novo o Amazonas animou os participantes do encontro da CLAR sobre o 

Religioso-Irmão em procurar, na diversidade, pontos de conjunção missionária, assim como o rio 

reúne, geograficamente, as presenças maristas das fronteiras: Puerto Maldonado (Peru), 

Sucumbíos (Equador), Tucupita y Santa Catalina (Venezuela) com Bolívia, Paraguai, Brasil e 

Argentina.  



A experiência dos dias vividos na Amazônia foi também para mim um encontro com o 

essencial. As constantes chuvas, os grandes rios, 

me recordaram isso. A essencialidade da água.  A 

vida simples, a ausência de distrações, de 

dispersão e de ativismo, o tipo de comidas, me 

fizeram sentir o essencial. O ambiente não 

propicia grandes programações. Convida-te, sim, 

a estares atento ao surgir da vida que não quer ser 

manipulada nem dominada. Escutar a chuva, 

contemplar os rios, desfrutar os silêncios… te 

levam ao essencial. O Ir. Valdir acrescentava a 

essa experiência a de sua própria vida: perder una 

perna o ajudou também a ajustar-se ao essencial, 

e a seguir dando sentido a seus quarenta anos de missionário na região, onde uma presença 

entregue e generosa, dá plenitude ao testemunho mais que às ações.  

 

A imensidão dos rios amazônicos recolheu a variedade de Institutos de Irmãos, presentes na 

reunião da CLAR.  Desfrutei o encontro. Encantou-me a referência: Escutemos a Deus onde a 

vida clama. Testemunhos lindos de religiosos e religiosas tocados pelo Evangelho. A força da 

água em explosão missionária. Consciência eclesial. Consciência ecológica. A itinerância das 

equipes missionárias. O pão que repartimos e comemos. O lava-pés. O vinho de nossa cuia. A 

dança coletiva. Paulo, presidente da CLAR, cantando e tocando a guitarra. Os novos caminhos 

de vida e missão. O profetismo de Fernando. Tudo isso foi imensa chuva a fecundar. Como o foi 

a reflexão sobre nossa masculinidade como irmãos e o relacionamento com o poder, com a 

mulher, com o serviço, com o dinheiro, com nossa dimensão feminina. Era a imensidão da água 

feita futuro, novidade, comunhão.  

Ficou em minha recordação a fotografia de três meninas numa pequena barca, uma delas 

remando. A experiência vivida tem também o 

sorriso dos meninos. Os meninos e meninas do 

CESMAR de Porto Velho e do Centro 

Educacional Maria de Nazaré onde se fazem 

presentes os Irmãos. Eles justificam a presença 

dos Irmãos nessa região. O encontro dos Irmãos 

provenientes de diversas Províncias nos fez 

pensar na maneira de expressar nossa missão 

profética na região amazônica. Tempos para a 

imaginação e a criatividade. Tempos para o 

discernimento, para saber pôr as forças e energias 

no essencial. Tempos para ampliar nossa missão ao lado dos leigos e leigas maristas. 

Depois dessas semanas, compartindo com os Irmãos, formandos e leigos(as) do Distrito, 

reafirmo que em cada coração há um rio que nasce. Vidas dedicadas, anos nesses lugares. 

Convivendo com os mosquitos e as formigas, com a malária e com os imensos rios. Buscando 

essa comunhão com a terra, com os rios e com os bosques. Os detalhes fraternos, a acolhida e a 

simplicidade têm sido reflexo para mim da fraternidade dessa planície amazônica. Pertencer aos 

Irmãos dessa bênção para o mundo, como é a região amazônica, faz crescer em mim o respeito e 

a admiração pela obra criadora de Deus. Dou graças a todos porque foi para mim uma 

experiência de humanização e de comunhão com a natureza. Dou graças porque, junto ao verdor 

da floresta, são vocês esperança para essa região e para toda a humanidade. 
Ir. Javier Espinosa 


