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Irmão e amigo(a): para celebrarmos os 50 anos do Concílio Vaticano II pedi ao Ir. Ferrarini que nos 

narrasse sua experiência pessoal. É o que partilhamos com você!    Na fraternidade, Ir. João Gutemberg 

Vaticano II – 50 anos gerando vida nova 

No Juvenato Marcelino Champagnat, de Curitiba, todos os juvenistas estavam dispostos 

para o desjejum. Como corria o ano de 1963, as leituras se concentravam nas notícias e nos artigos 

que vinham à luz referentes ao Concílio convocado pelo Papa João XXIII. Já havíamos deixado as 

longas e grossas capas pretas que nos protegiam do frio e respirávamos ares primaveris. Esses 

mesmos ares invadiram também a Igreja que,  depois de longo inverno, aspirava pela brisa amena 

das fontes evangélicas. Apesar de não termos ainda grande e ampla visão da Igreja e da sociedade, 

éramos empolgados por esses novos tempos que se anunciavam. Nossa equipe de formadores nos 

ajudava nessa tarefa, capitaneada pelo Ir. Paulino Jacob. 

Eram as últimas missas a que assistíamos, com o 

celebrante de costas para nós, e nós respondendo em latim. 

Mas as liturgias tinham o seu encanto com os ambientes 

sempre bem dispostos e ornados, os cantos bem ensaiados e 

executados. Enfim a arte, a beleza e a aura de mistério 

supriam o que faltava para o que se passou a chamar 

participar da Eucaristia. Daí para frente foi uma chuva 

fecunda de textos conciliares, de iniciativas litúrgicas, 

catequéticas, bíblicas, pastorais que foram acontecendo. 

Na etapa do Postulado, realizado em Brodósqui, 

continuamos a ficar antenados no Concílio. Nossos 

formadores nos introduziam nesse novo clima eclesial 

explicando-nos o que era aprovado e nos apresentando os 

documentos. Já iniciávamos a frequentar cursos de 

atualização realizados fora dos muros de nossas casas, 

entrosados com outras pessoas. O clima de novos tempos para a Igreja era sensível, e o entusiasmo 

superava em muito as raras contestações e oposições. Os cantos antigos, apesar de terem belas 

melodias e muitos em latim, foram sendo substituídos por cantos com a nova roupagem popular, 

inculturada, inspirados, sobretudo, na Bíblia, nos Evangelhos e Salmos em especial. 

O ponto alto de mergulho nos novos tempos que o Concílio trouxe, foi a etapa do 

Escolasticado. Enquanto fazíamos, em Uberaba, esses três anos de formação, ingressamos na nova 

cultura eclesial, social e marista. Realizávamos os estudos acadêmicos, fazíamos a teologia junto 

com leigos e levávamos avante a Escola Noturna Marcelino Champagnat, como professores. À 

frente dessa etapa formativa, Irmãos de elevada vida espiritual, marista e eclesial, como Luiz 

Silveira, Sulpício José, Gilberto Rocha e Ireneu Martim.  

O Concílio inspirou iniciativas inéditas iniciadas na etapa de formação. Fomos os primeiros 

a fazer uma experiência missionária. Foi feita na longínqua Mozarlândia, diocese de Rubiataba, no 

Araguaia. Novas ciências passaram a contribuir com a formação, como a Psicologia e os testes 

vocacionais. A Pastoral, que já se iniciara em diversas partes, ocupava nossa juventude e 

entusiasmo nos fins de semana. 

Movidos pelo entusiasmo impressionante do Ir. Joaquim Panini, começamos a participar dos 

inumeráveis cursos que se faziam de atualização catequética, bíblica, litúrgica, pastoral. Eram 

auditórios lotados que participavam entusiasticamente desse mergulho nas fontes apontadas pelo 

Concílio. Tudo isso acontecia sob o olhar vigilante da ditadura civil-militar que ao mesmo tempo se 

instalava no Brasil. Essa vigilância e repressão davam um toque de coragem, ousadia que se 

expressava nos cantos, no teatro, nas pilhérias, nos conteúdos dos textos que se estudava. 



O Concílio foi destilado, para nós latino-americanos, por Medellín. Foi a aplicação do 

Vaticano na América Latina, levada em grande parte por pastores inspirados, como Hélder Câmara, 

Manuel Larraín, Brandão Vilela, entre tantos outros. E, para nós, maristas, o Concílio perpassou 

pelo Capítulo Geral de 1967, com a presença carismática, profética, evangélica, eclesial do Ir. 

Basílio Rueda. Assim, em uma década fomos tomados por esses três grandes eventos que nos 

influenciaram de modo tão profundo e esperançoso. 

Tudo motivava grande número de religiosos e 

religiosas a uma vida mais sóbria, a uma 

espiritualidade mais encarnada e um carisma que se 

dessedentasse nas fontes do Evangelho e das origens 

dos Institutos. Eu, terminado meu período de estudos 

universitários, solicitei partir para as missões da 

Amazônia. Passei então a trabalhar na inóspita e 

pobre Prelazia de Lábrea. Concílio, Medellín, e 

Capítulo Geral me empurraram para lá. 

Nessa região foi possível realizar mais 

profundamente o que perpassava nas orientações 

pastorais e evangélicas novos tempos eclesiais e 

maristas. Além de cada Irmão ter uma carga máxima 

de aulas nas escolas, o final de semana era destinado à atividade pastoral junto aos ribeirinhos. 

Subíamos até nove praias ou descíamos outras tantas para conviver e dinamizar as CEBs.  

Eu também dedicava um bom tempo na partilha de vida com o Povo Apurinã que residia 

naqueles anos nos confins do Bairro da Fonte. Certo dia ali faleceu o senhor Francisco Apurinã. O 

enterro foi no dia seguinte, domingo, acompanhado por um grupinho de Apurinãs e, de cariúa, 

somente eu. Saímos bem cedinho com forte neblina e uma chuvinha persistente. Passamos pelo 

centro da cidade completamente adormecida; passamos pela ponte da serraria e tomamos o caminho 

do cemitério que estava ladeado por belos jambeiros plantados pelo Ir. José Martinez (Zezinho). 

Íamos em profundo silêncio. Dois Apurinãs carregavam o corpo depositado numa rede. Essa era 

atada pelos dois punhos numa longa vara e em cada extremidade estava um carregador. Com esse 

cortejo e essa penumbra misteriosa o morto foi colocado na cova. 

Concílio, Medellín e Capítulo inspiravam 

e motivavam a vida religiosa a ir para as 

fronteiras, a descer e caminhar pelos becos das 

cidades e varadouros da Amazônia.  

Eu encontrei essas novas fronteiras e 

varadouros no trabalho com os ribeirinhos e 

Apurinãs (no Rio Purus); na pastoral das 

periferias de Manaus (Compensa); na pastoral 

com os noviços nas periferias de Campinas e de 

Belo Horizonte; no trabalho pastoral com os 

detentos nas prisões de Ji-Paraná; no bairro mais 

afastado, onde o bispo nos colocou, em Boa 

Vista; no acompanhamento de crianças e jovens 

em Rio Branco e em Porto Velho... Essas novas 

fronteiras entravam pelos olhos, ouvidos, nariz, tato e iam se traduzindo em ações concretas.  

Para mim, Concílio, Medellín (... Aparecida), Capítulos Gerais Maristas (XVI...) continuam 

sendo realidades vivas e desafiadoras. 

Ir. Sebastião A. Ferrarini 
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Estimado Irmão e amigo(a). Chego para partilhar com você o bonito texto do Irmão Luis Carlos, 

Provincial da América Central, sobre a esperança. Esperança esta que vem renovada pela acolhida de 

Verónica Rubí, leiga missionária da Argentina, que  nos foi enviada pela Província Marista Cruz del Sur e 

Cooperação Marista Internacional, para colaborar com o Projeto Marista da Pan-amazônia. Ela já se encontra 

em nosso meio desde o dia 16 de julho.                    Em sintonia fraterna e esperançosa, Ir. João Gutemberg 

 

Esperança, uma virtude sempre atual. 

“E a esperança não engana, 

pois o amor de Deus foi derramado 

em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado”. (Rm 5,5) 

  

Podemos perguntar-nos o que queremos expressar quando dizemos que temos esperança. Do 

mesmo modo, o que sugerimos quando desejamos esperança a alguém numa situação determinada 

ou num evento vital. Às vezes, a expressão nos sai de forma automática e convém que nos 

detenhamos sobre ela. 

Naturalmente, a esperança não é uma virtude para os tempos 

tranquilos, os momentos de paz, as situações equilibradas ou simples, 

e, inclusive, os momentos de alegres e positivos. Poderá estar 

presente em todos eles com sua marca particular de positividade, de 

futuro, de melhora. Entretanto, seu autêntico valor se mostra quando 

os sinais externos parecem contradizer aquilo que cremos ou 

desejamos. É particularmente nesses momentos que necessitamos 

dela porque é uma força positiva que nos impulsiona a sonhar e a 

realizar os desejos, propósitos e moções que esperamos.  

Hoje, necessitamos da esperança. Seu mérito nos leva a não 

renunciar ao bem nem a deixar essa feliz espera mariana do novo que 

está por acontecer.  

  

 É a esperança que nos ajuda a seguir com alegria o caminho de nossa vocação.  

 É a esperança a voz que nos convoca a construir comunidade também nas dificuldades.  

 É a esperança que nos desperta para uma pastoral vocacional realizada com a alegria de 

quem acredita no valor de seu próprio chamado.  

 É a esperança que nos convida a continuar servindo com amor as crianças e os jovens.  

 É a esperança que nos faz buscar novas maneiras e formas de atender os pobres.  

 É a esperança que nos torna inovadores na missão.  

 É a esperança que nos dá polimento interior para não cair na rotina adormecedora.  

 É a esperança que nos ajuda a renunciar ao negativismo para avançar.  

  

A esperança não é romantismo, ela significa mãos à obra. Não são ilusões imprecisas, mas 

determinação progressiva. Não é imediatismo, mas paciência alegre. Não é imanentismo, mas olhar 

transcendente.  

 Assim, quando vemos alguns sinais, como a diminuição vocacional ou numérica dos Irmãos, as 

difíceis situações sociais e políticas, nossas próprias limitações… nos agarramos, sem ser cegos 

nem ocultar os dados da realidade, à dimensão mais profunda daquilo que somos: religiosos 

encantados de nossa vocação, seguidores de Jesus do jeito de Maria, agentes de mudança para 

milhares de crianças e jovens, vozes de fraternidade para a Igreja e o mundo, simples peregrinos no 

caminho da vida… homens esperançosos.  

E isso nos permite chegar ao fim de cada dia e fazer nosso o texto consolador de Paulo: 



“Estarás seguro, porque haverá uma esperança; observarás ao teu redor, e te deitarás  tranquilo”. 

 

São os sinais que alentam a esperança. Descobre-os também ao teu redor. 

 

 Maria, mulher de esperança. Nós temos nada menos que a figura de Maria para iluminar 

essa virtude. Sua vida é um exemplo das adversidades mais notórias; seus passos se deram num 

mundo difícil e injusto. Entretanto, Maria mostra o caminho esperançoso de uma serva de Deus que 

aguarda com paciência a luz. Não costumava deixar as coisas pela metade; não era de seu feitio 

renunciar ao que recebeu; não deixou  de seguir avançando, mesmo nas mais poderosas dúvidas que 

cruzaram sua mente… Ela, finalmente, reunida com os discípulos em Pentecostes, recebeu a 

confirmação de tudo quanto havia esperado.  

  

Sejamos, como ela, perseverantes para explicar ao mundo a razão de nossa esperança, de 

nossa alegria, de nosso satisfação. Sejamos uma luz para explicar a beleza de nossa vocação de 

Irmãos. Demos a entender a alegria de nossa entrega ao serviço dos outros, a aventura de viver em 

comunidade, a paciência de educar e evangelizar, a criatividade em buscar e o grato resultado de 

acreditar. 

Que Maria, testemunho de esperança, acompanhe nossa caminhada. 

 Com meus melhores votos, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, fms  

 

 

Verónica: acolhida no DMA. 
 

Meu nome é Verónica Rubí, sou argentina, leiga, 

de 38 anos, Licenciada em Serviço Social, de vocação 

missionária.  

Desde minha adolescência fui crescendo na fé 

com os Irmãos Maristas; com eles, desde a Pastoral 

Juvenil, conheci Jesus e seu Reino, a missão da Igreja, o 

amor do Pai, descobri o que significa ser irmãos e por 

que os pobres são os preferidos de Jesus. 

Também fui tendo experiências de apostolado, com crianças, com velhinhos, com 

comunidades aborígenes, cada vez dedicando-lhes mais tempo, até que me dispus ir para 

Moçambique, na África, como missionária leiga, por um período de três anos, num Programa 

Igrejas Irmãs, mas acabei por ficar sete.  

A missão ad gentes foi cativando meu 

coração: gastar a vida por amor aos irmãos, 

especialmente pelos que ainda não conhecem a Deus, 

pelos que mais sofrem e que mais necessitam... isso 

deu sentido à minha existência.  

A missão é partilhar a vida e a fé, não é fazer 

grandes projetos, nem construir obras, mas nessa 

partilha, nesse encontro de coração aberto se faz 

presente o mesmo Jesus e seu Reino. 

A proposta de me integrar na missão marista 

da Pan-Amazonia me enche de felicidade e me dispõe a entregar o melhor de mim. Espero 

encontrar-me com irmãos de caminhada para também com eles construir comunidade e desenvolver 

juntos o sonho de Marcelino.          

Em sintonia missionária, Verónica Rubí 
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