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Ir. Alberto I. Ricica S.

Um testemunho e,
ao mesmo tempo,
uma homenagem
Diretor das Comunicações e da revista FMS Mensagem

O

presente número da FMS
Mensagem quer ser um
testemunho e, ao mesmo tempo, uma homenagem ao
Ir. Charles Howard, X Superior
geral, falecido em 14 de janeiro
de 2012. O sentido do número
desta revista não é de repetir
parte de sua história ou da rica
herança que nos deixou, mas de
espelhá-la, hoje. Reconhecemos
assim o valioso dom de sua pessoa e a grande contribuição dada ao Instituto e à Igreja, palpitante ainda agora. Demos-lhe o
nome de “Audácia e Esperança”
não apenas por tratar-se do lema
utilizado pelo Ir. Charles Howard,
no XIX Capítulo geral, mas porque
reflete também sua personalidade e as grandes linhas de ação
por ele promovidas.
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Por isso, recolhemos com interesse os testemunhos das pessoas que o conheceram mais de
perto. Promovemos também uma
releitura das Circulares do Ir.
Charles e da obra por ele animada, através de Irmãos que com
ele conviveram, ou que atuaram
no desenvolvimento de determinada obra ou ação relacionada com tais documentos. Alguns
desses testemunhos ou contribuições tiveram que ser encurtados para evitar repetições. Peço perdão por isso. Em todo caso, foram respeitados, fundamentalmente, os elementos que
recordam nosso estimado Charles Howard.
O presente número está dividido
em 5 partes:

1. Recordando o Ir. Charles Howard – Reflexões feitas por
pessoas muito próximas a Charles, uma do Ir. Seán D. Sammon
e outra de sua sobrinha Clare
Howard. Ambos os textos foram lidos nos funerais do Ir.
Charles Howard, no dia 24 de
janeiro de 2012, em Sidney.
2. Breve resenha histórica - Extraída do fascículo que foi
entregado aos presentes, no
dia de seu funeral.
3. Testemunhos sobre Charles
Howard, SG – Escrevem dois
Irmãos que integraram seu
Conselho geral.
4. Parte da herança do Ir. Charles Howard - Suas Circulares e
o desenvolvimento da obra
marista, na África e na Ásia Oceania.
5. Álbum de Fotos.
Agradeço a todos os que contribuíram para que este número da
FMS Mensagem alcance o objetivo de apresentar, de modo vivo e
atual, aquele que foi nosso Superior geral, nos anos de 1985 a
1993. No agradecimento vai incluído o Ir. Terry Gilsenan, de
Sidney, Austrália, que enviou numerosas fotografias do Irmão
Charles.

Ir. Emili Turú

Ser
Champagnat
hoje
Superior Geral

D

izem alguns, com ironia,
que a melhor maneira de
anular o testemunho profético de alguém é canonizá-lo:
uma vez nos altares, longe de
nós, torna-se mais fácil, para
nós, dizer que foi uma pessoa excepcional e, por isso, inimitável.
Desculpamos nossa mediocridade
com exaltações desproporcionadas
e injustificáveis das pessoas que
tememos imitar.
Não é isso que desejamos fazer
com o nosso querido Ir. Charles;
queremos que sua recordação perdure entre nós, porque nele reconhecemos a autenticidade dos valores que não podemos perder.
Em dezembro de 2010, tive a
ocasião de encontrar-me com ele
e comprovar que Charles continuava sendo o Charles de sempre:
grande personalidade e grandes
dotes de liderança! É uma alegria pertencer a um Instituto que
não nos fabricou “em série”, mas
respeitou nossa maneira de ser e,
com esse respeito, acompanhou
nosso crescimento humano e espiritual.
Como vamos lembrar nosso querido Irmão Charles?
Ele foi uma pessoa que demonstrava seu afeto através de pe-

Ir. Emili Turú e Ir. Charles Howard. Randwick, 2010

quenos detalhes. Sendo eu Irmãozinho jovem, em Barcelona,
o Ir. Charles visitou minha Província e, embora não recorde bem
os detalhes, provavelmente trocamos algumas palavras em inglês. Para minha surpresa, recebi, depois de umas semanas, um
exemplar das Constituições em
inglês, com uma dedicatória pessoal do Ir. Charles. E sei que muitos outros Irmãos são testemunhas de gestos semelhantes, expressão de sua delicadeza e atenção.
Charles, apaixonado promotor de
um mundo mais fraterno e justo,
soube com delicadeza e tato contagiar com sua sensibilidade a
muitas pessoas, abrindo novas
fronteiras para nossa missão.
Charles enviou uma mensagem
fortíssima a todo o Instituto, ao
convidar um grupo de leigos e de
leigas para o XIX Capítulo geral.
Recordo com emoção o momen-

to em que esse grupo entrou na
Sala capitular, acolhido com forte aplauso dos Capitulares em
pé. Simbolicamente, abriam-se
não somente as portas da Sala
capitular, mas de todo o Instituto.
Charles cunhou a expressão “ser
Champagnat hoje” e o foi verdadeiramente para todos nós: Marista de coração, autêntico filho
de Champagnat!
Enquanto escrevo estas linhas,
imagino Charles a olhar-me com
seu sorriso de menino travesso,
a dizer-me: “não é necessário
escrever sobre mim!”- como a
diminuir sua importância... Conservo esse sorriso maravilhoso,
recordação de uma vida entregada com naturalidade e simplicidade, a exemplo de Maria.
Obrigado, Charles: reconhecemos
sua passagem, entre nós, como
dom de Deus e sinal da ternura de
Maria.
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HOMENAGEM A Ir. CHARLES HOWARD

1.Refletindo sobre o
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Ir.Charles Howard
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Sua presença
muito nos
Ir. Seán Sammon
Tomado de “Elogio
Fúnebre ao Irmão
Charles Howard, FMS”,
Colégio St. Joseph,
Sydney, Austrália,
24 de janeiro de 2012

Conselho Geral:
1985 – 1993
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S

ua presença muito nos
enriqueceu, suas ideias
nos tornaram mais sábios,
seu modo de viver e de agir
nos tornou mais conscientes de nossas responsabilidades.

[…]
Eu gostaria de partilhar algo do homem
que sempre foi nosso
irmão e amigo, mas
também nosso líder,
uma fonte de inspiração e de desafio e um modelo do que significa
ser um Marcelino Champagnat nos dias de hoje.
Ele desempenhou muito bem várias funções: como diretor de escola e superior de comunidade, estudante e professor, provincial, Conselheiro geral e Superior geral. Ele era também um edificador, um di-

enriqueceu
retor do juniorado tão bom quanto escritor e professor abordando os mais variados temas, tais como: a vida religiosa e seu futuro, justiça e paz, vocações e o papel essencial dos leigos e das leigas
na Igreja.
Sim, Charles caminhou a passos largos através das
paisagens da vida com bravura, coragem, assumindo
riscos; ele tinha formidáveis talentos e era dotado por Deus de muitas maneiras. Mas, enfim, era
sempre Charles, homem de uma fé incomum, uma
pessoa na qual se podia confiar, alguém que sabia ouvir, era leal com os amigos, gostava de um
aperitivo e de uma conversa, compreendia as fraquezas humanas, ajudava a acreditar em si mesmo e nos desafiava a todos para assumirmos responsabilidades diante da comunidade humana.

UM PERÍODO DE
TREMENDAS MUDANÇAS
Charles viveu durante um tempo da história que seria descrito, anos mais tarde, como um período de
tremendas mudanças, não apenas em termos de
avanços científicos e tecnológicos, mas também de
um aprofundamento da fé e da compreensão da pessoa humana. Ele passou tempo suficiente neste
mundo, antes do Concílio Vaticano II, para compreender a necessidade da mudança radical em nossa Igreja, e viveu longos anos depois, suficientes para ser como um parteiro das transformações fundamentais que esse Concílio histórico introduziu. Pois
ele foi um daqueles homens raros a quem é dada a
oportunidade de ajudar a formar o tempo em que vive. Não sendo daqueles que fazem as coisas sem colocar todo o seu coração, ele aproveitou essa oportunidade sem hesitação.
Eleito Superior geral na idade em que muitos ho-
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mens começam a preparar-se para a
aposentadoria, ele iniciou, com Benito e os membros de seu Conselho, uma caminhada cheia de iniciativas que hoje nós consideramos como consolidadas. Eles não venceram facilmente, mas com trabalho árduo, com negociações e construindo consenso. No entanto, como os verdadeiros líderes, ele
não buscou o consenso sem um plano definido, mas,
ao contrário, modelava-o a determinada visão. Dessa maneira, ele fez a genuína diferença no mundo
em que viveu e deixou um legado ao nosso Instituto
que continua evidente até hoje.
Além de tudo, ele permaneceu sempre deliberadamente discreto. Lembro-me bem que me contou certa vez que, logo depois de escrever a sua última carta circular, recebeu uma mensagem de um dos Irmãos
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SUA PRESENÇA MUITO NOS ENRIQUECEU
Ir. Seán Sammon

Com os Noviços
do Peru

de sua Província. O texto dizia o seguinte: “Caro Charles, acabei de ler
a sua última Circular. Não está mal. Para dizer a verdade, eu fui procurar algumas das outras que você escreveu, para lê-las”.
Charles foi o primeiro Superior geral de língua inglesa. Vindo de um grupo linguístico que não é muito conhecido pela estrita observância ou
pela vida ascética, ele demonstrou, pelas suas palavras e pelas suas
ações, o que significava viver o Cristianismo na prática, como o próprio Marcelino. Nesse tempo, ele convenceu a todos os que o ouviam
que a fé vivida ativamente era também parte essencial da mensagem,
como o entusiasmo do Profeta e Messias, que andava pelas estradas da
Palestina do primeiro século, pregando uma grande paixão por Deus e
pela humanidade.
[...]

TRABALHAVA
EM REDES
Charles trabalhava em redes, muito antes que esse termo fosse
inventado e sua prática se tornasse moda. Com palavras e com
ações ele punha as pessoas juntas. Fosse através de uma conversa, de um artigo que publicava ou em consequência de uma
decisão corajosa que tomava, ele nos fazia considerar pontos
de vista diversos dos nossos, e olhar além das diferenças que
poderiam dividir-nos, além de nos fazer apreciar o quanto tínhamos em comum.
[...]
Tinha uma inexplicável capacidade de lembrar-se de nomes;
mostrou aptidão de um natural contador de histórias, construiu
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centros de formação no continente africano e na região Ásia/Pacífico, para reunir todos os jovens Irmãos nessas regiões. Ele se
tornou o primeiro Superior geral a visitar nossos Irmãos na República Popular da China, dando esperança aos homens que tinham sofrido prisão, duras
dificuldades e privações, durante tantos anos.
Ele também renovou o espírito missionário do Instituto, encorajando novas fundações na Europa do
leste e em outros lugares, apoiando a criação recente das Hermanitas, um grupo de mulheres que
se reuniram para fundar uma congregação religiosa
em torno do carisma de Marcelino Champagnat.
Tornou-nos mais conscientes de nossa obrigação

para com o pobre e lembrou-nos repetidamente que ser marista significa
estar onde a Igreja não está. Ele também esteve entre os primeiros a reconhecer a importância do associado
leigo e fez de tudo para promovê-lo.

UMA MANEIRA NOVA
E MAIS PROFUNDA
Durante esses anos, veio a conhecer Marcelino Champagnat de maneira nova e mais profunda. Anos depois,
ele disse que começou a ver o Fundador de modo diferente, como um ser humano, com seus defeitos e
conflitos interiores, tristezas e falhas, e não tanto como um modelo perfeito. “Esses elementos me ajudaram muito”, escreveu ele, “a estabelecer um relacionamento entre nós; senti então que ele poderia compreender e partilhar meus próprios problemas”.
Para Charles, o Fundador era “um homem de coração”, uma pessoa que amava de maneira generosa
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SUA PRESENÇA MUITO NOS ENRIQUECEU
Ir. Seán Sammon

e profunda, um líder que era ao mesmo tempo amigo, companheiro e pai;
alguém que viveu os sofrimentos e alegrias, as traições e perigos, e os
êxitos de seus companheiros. Mas, isso também não poderia ser dito a
respeito do próprio Charles? Claro que sim, pois durante o seu mandato, ninguém duvidava que era o próprio Marcelino Champagnat quem dirigia o nosso Instituto.
Seu amor a Maria se aprofundou durante esse período. Isso se tornou mais
evidente quando ele encerrou o Capítulo de 1993, dizendo uma oração
que havia escrito à Mãe de Jesus, a mulher que Marcelino tão frequentemente chamou de nossa Boa Mãe e Recurso Ordinário.
[...]

TRÊS
CARACTERÍSTICAS

Leigos no
XIX Capítulo Geral

10
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[...] Para mim, há três características de Charles que me vêm de imediato à mente: seu entusiasmo, seu amor pelos jovens Irmãos, seu
compromisso em ajudar a restaurar o justo lugar dos leigos e das leigas na Igreja.
Primeiro, seu entusiasmo ou paixão. Charles era apaixonado por mui-

tas coisas. Ele tinha um coração voltado para o pobre; era inamovível quando se tratava de assuntos
de justiça, acreditando profundamente que aqueles que abraçam a vida religiosa representam a
consciência da Igreja. Ele nos desafiava a viver esse apelo de tal modo que se tornava evidente para todos que vale a pena doar a própria vida.
Ele era apaixonado por Deus, assim como por sua
família, seus amigos, seus irmãos. Ele se interessava por todos. Ele nos amava e compreendia nossa imperfeição, era tolerante com nossos erros, nos
ajudava a enfrentar nossos medos.
Em segundo lugar, seu amor pelos jovens Irmãos.
Charles tinha um lugar especial em seu coração para nossos Irmãos mais jovens. De fato, ele sempre
estava à vontade entre eles. Os jovens iam até ele,
porque demonstrava, de alguma maneira, que lhes
tinha um profundo apreço e grande interesse.
Nunca hesitava em proporcionar os meios necessários aos jovens Irmãos para crescerem, ampliarem suas perspectivas, e compreenderem o quanto Jesus Cristo os amava. E lhes escrevia regularmente. Lembro-me, por exemplo, que, visitando
uma Província na América Latina, durante os anos
em que prestei serviço como Superior geral, encontrei um jovem Irmão que me disse, orgulhoso,
ter recebido uma mensagem do Superior geral. Eu
sorri, mas não me lembrava de ter-lhe escrito. Pouco importa. Porém, mais tarde passei diante de seu
quarto e vi sobre a sua mesa uma mensagem de
Charles. Para esse jovem, Charles Howard seria
sempre seu Superior geral.
Finalmente, sua determinação em dar aos leigos e
às leigas seu justo lugar em nossa Igreja. Charles era
desses homens de Igreja, clarividentes, que acreditam verdadeiramente que o Espírito Santo estava por
trás dos trabalhos do Concílio Vaticano II, e nunca
hesitou em considerar o próprio trabalho como sendo do Espírito. Como João Paulo II, estava convencido de que este milênio era o tempo dos leigos
e desafiava seus Irmãos a fazerem todo o possível
para transformar isso em realidade.
Para Charles, no entanto, o tempo dos leigos não significava o fim da vida religiosa. Não, ele viu que isto conduzia a uma nova época de colaboração e de
corresponsabilidade na missão. Para ele, como os leigos e as leigas devem assumir seu justo lugar na

Igreja, assim nós, Irmãos religiosos, devemos realmente ser o que fomos chamados a ser.
Escrevendo sobre o Movimento Champagnat da Família Marista e acompanhando as etapas de seu crescimento no Instituto, ele tomou uma iniciativa corajosa ao convidar certo número de leigos para o nosso Capítulo geral de 1993. Isso nunca tinha acontecido antes e Charles sabia que a possibilidade de
eles participarem das sessões do Capítulo dependia,
efetivamente, do voto dos capitulares. Talvez, seguindo o velho ditado que diz ser mais fácil pedir
perdão do que permissão, ele tomou a iniciativa de
convidá-los, antes de qualquer voto, e confiou na
boa vontade dos capitulares de decidirem pelo melhor. E ele teve razão. Os delegados do Capítulo rapidamente aprovaram a presença desse primeiro
grupo de leigos, e a prática continua até hoje.

FOMOS
ABENÇOADOS
[...] Fomos abençoados nos bons anos em que
você esteve entre nós. Sua presença muito nos
enriqueceu, suas ideias nos tornaram mais sábios, seu modo de viver e de agir nos tornou
mais conscientes de nossas responsabilidades.
Continue a rezar por nós, como sempre o fez, e
nunca cesse de estar conosco de formas novas:
desafiando-nos a ser melhores do que somos, homens e mulheres generosos, enamorados de Deus
e inflamados pela Boa-nova de Jesus Cristo.
E a nós, que somos seus Irmãos, auxilie-nos a realizar o sonho desse simples vigário do interior, Padre Marista e nosso Fundador: ajude-nos a fazer de
modo extraordinário as coisas ordinárias e a amar
com amor extraordinário. Sim, continue a mostrarnos o que significa ser Champagnat nos dias de hoje: homens de fé, com o coração voltado para os pobres e sempre prontos a evangelizar os jovens.
Charles, você faz parte agora da comunhão dos santos. Você alcançou seu lugar junto a Deus; pode,
pois, de quanto em quando, enviar a algum dentre
nós, uma de suas célebres mensagens. Repouse para sempre, na eterna paz de Deus.
Amém.
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Charles, uma
Sra. Clare Howard
sobrinha do
Ir. Charles Howard.
Tomado de “Elogio
Fúnebre ao Irmão
Charles Howard, FMS”,
Colégio St. Joseph,
Sydney, Austrália,
24 de janeiro de 2012

C

harles Howard é uma
lenda em nossa família e estamos orgulhosos
de proclamá-lo nosso.

[…] Meu nome é Clare Howard e Charles é meu tio.
É um privilégio poder partilhar, em nome dos irmãos
de Charles, Jim e John, bem
como de meus irmãos e suas famílias, um pouco da vida de Charles e refletir sobre nosso tio Charles como membro da família, pessoa que amamos e admiramos. Nascido em Melbourne em 1924, Charles McKean Howard foi o primeiro de três irmãos, filhos de Mollie e Charlie. Seu nome
do meio, McKean, é da família de sua mãe.

NOSSA FAMÍLIA
Charles falava com frequência de seus pais, sempre reconhecendo os modelos que representaram para ele.
Seu envolvimento na paróquia e na escola São Vicente de Paulo, suas amizades e sua lealdade às pessoas, incorporaram nele valores que permaneceram ao longo de sua vida.
Charles foi educado pelas Irmãs do Bom Samaritano, em Thornbury, Melbourne. Nós ainda temos um boletim escolar referente à 5ª série do ensino fundamental, de 1934, onde foi registrado 100% de aproveitamento
em todas as disciplinas, junto com a menção “Excelente Aluno”, segundo
observação escrita pela Ir. Venceslau, certamente prenúncio de seu desempenho acadêmico posterior.
Havia apenas 18 meses de diferença entre as idades de Charles e Jim, de
modo que compunham par formidável nas brincadeiras próprias de crianças. Eles compartilhavam uma bicicleta, com Jim sentado na barra e Charles no assento, cada um usando um dos pedais. As outras crianças não conseguiam vencê-los! Jim se lembra de certa vez quando Charles aprontou
alguma e foi ameaçado com um “Espera até seu pai chegar em casa!” Na
sequência, Charles sumiu. Mas Jim ficou desconfiado de um estranho objeto no meio do quintal...e lá estava Chales escondido no saco de juta!
Mollie — ou Nanna, como nós a chamávamos —, era grande fã do time
de Fitzroy, e Charles e Jim iam sempre com ela ao campo de futebol para assistir aos jogos.
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lenda
na família
Já adolescentes, vendiam guloseimas nos jogos de
futebol, mas eram facilmente atraídos pelos lances
da partida e permitiam que as outras crianças surrupiassem parte do estoque. Por isso nunca obtiveram lucro com o negócio!
A família se mudou para Sydney em 1937 quando John
ainda era bebê. Charles estava com idade para iniciar
o ensino médio e seu pai — o Poppy, como o chamávamos —, foi informado de que o colégio CBC Waverley era a melhor opção para Charles. Poppy observou, entretanto, que o Colégio Marista de Randwick ficava mais perto de casa, e fez uma pesquisa a
respeito durante uma manhã de sábado no encontro
do pessoal do bairro. Foi então apresentado ao diretor do colégio, Ir. Inácio, que estava de macacão e
empurrava um carrinho de mão. Poppy, como trabalhador braçal, tinha grande respeito pelo trabalho manual e por isso ficou impressionado. Charles e Jim foram então matriculados no Colégio Marista de Randwick e, como dizem por aqui, “o resto é história ...”
Tenho certeza de que todos ficarão surpresos ao saber que Charles chegou a frequentar uma academia
de boxe! Ele e Jim integravam a equipe de boxe da
escola, e Charles demonstrou talento suficiente para ganhar a final do torneio.

onde ensinou e os cargos de responsabilidade que
exerceu foram bem documentados. Mas o que mais nos
marcou foi a pessoa de Charles.
Ele era mestre em se manter em contato com as pessoas e enviar uma mensagem especial para cada
uma a quem escrevia. Para nossa família, cartões postais, pequenas lembranças das viagens, votos de feliz aniversário ou simplesmente ‘estou pensando em
vocês’ eram regularmente enviados para sobrinhos e
Charles Howard, juvenista

JUVENATO
Charles estava com 14 anos quando entrou para o Juvenato Marista em Mittagong. Mais recentemente, comentou como isso deve ter sido difícil para seus pais,
especialmente sua mãe, e questionou a capacidade
de discernimento de meninos deixando suas famílias
tão jovens.
Sua infância no juvenato fez com que a família conhecesse pouco de sua vida nesse período, recebendo vagas notícias. Já adulto, a passagem pelas escolas
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CHARLES É UMA LENDA NA FAMÍLIA
Clare Howard

sobrinhas, e mais tarde para os filhos destes. Meu irmão Phil lembra-se de
ter ganho uma bela coleção de chaveiros […]
Minha irmã, Maureen, notou como o estilo de suas cartas para ela sempre
refletia as coisas de que ela gostava, e como ele foi capaz de comunicar
algo especial em toda a sua correspondência. Muitas pessoas receberam
cartas e cartões postais […]. Suas cartas de Natal são famosas e sua correspondência certamente atingiu a casa do milhar.
Como resultado de seus cargos de responsabilidade, ele passou muito tempo fora da Austrália. Manter-se conectado, portanto, foi importante para
Charles. Ele valorizava a amizade, talvez porque vivesse sempre longe de
casa e viajasse tanto. Sua família e seus amigos na Austrália eram importantes para ele. Quando estava em casa, ficava ansioso para entrar em contato com todos e poder partilhar uma refeição, um passeio ou um filme.
Quando retornou definitivamente à Austrália, Charles contou que ele e John
foram morar na mesma cidade, e assim puderam regularmente passar algum tempo juntos, depois de ambos terem vivido no exterior por longos
períodos.
Era maravilhoso vê-lo relaxar nos dias de Natal e nas reuniões com as famílias Geaney e Stackpool. Ele gostava do encontro ao redor da mesa e se
divertia, observando os netos de Maggie, Meg & Frank e, mais recentemente,
os amigos de John de Serra Leoa e a pequena N’Nadie. Ele é a única pessoa que conheço que não gostava da “Caesar Salad” de Maggie!
Nas reuniões de família Stackpool ele gostava de uma grande pilha de
pratos sujos, em razão da oportunidade de convivência que isso representava.

UMA PESSOA ESTIMULANTE
Ele era uma pessoa interessante e animada em uma
conversa. Falava de política, da Igreja, de suas experiências na África, das missões dos Irmãos em vários lugares ao redor do mundo, dos filmes assistidos
e de seus livros. Ele tornou o nosso mundo muito mais
amplo.
Suas experiências globais foram importantes para a
conscientização de nossa família em questões de
justiça social, particularmente na década de 1970 e
1980, quando os católicos da ‘classe média conservadora’ não tinham conhecimento dos problemas do
mundo e de sua relevância para a fé como os casos:
• dos Irmãos Maristas assassinados em várias partes da África — Argélia, Ruanda, República Democrática do Congo —, por serem cristãos ou por
causa da solidariedade com o povo da região,
• dos Irmãos da China, que ficaram sem poder entrar
em contato com o Instituto desde a Revolução
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Charles Howard
com a sobrinha Clare

A PRESENÇA DE DEUS
EM NOSSAS VIDAS
Cultural e não podiam apresentar publicamente
sua identidade marista por muitos anos.
• Essas histórias tornaram-nos conscientes do que
significa perder ou arriscar a vida pela fé.
Suas histórias abordavam assuntos como o apartheid,
a opressão, a desigualdade estrutural e a tirania política. No entanto, ele facilmente mudava de assunto
e comentava a vida cotidiana e seus desafios, como os relacionamentos, as finanças, os filhos e o
trabalho. Todos percebíamos a capacidade de Charles para perguntar, ouvir e realmente atingir o que
era importante para nós.
A amizade de Charles com o Ir. Kieran Geaney — ou
Col como nós o chamávamos — é um bom exemplo dos valores que ele defendia. Charles acompanhou Col até sua casa, partindo de Roma, quando
sofreu o derrame há 27 anos. Quando Charles voltou a viver na Austrália, ele visitava regularmente
Col, levando-o a passear ou a algum restaurante e,
nos dois últimos anos, comprando chocolates ou sorvetes, pois Charles sabia que Col gostava muito de
doces. Ficava evidente, olhando para os dois, que havia se estabelecido forte ligação durante o longo período do sofrimento de Coll.
Charles era culto e inteligente, leitor ávido do The
Tablet e de muitos outros jornais com temas religiosos, além de outras publicações nacionais e internacionais. Ele nos enviava fotocópias de artigos
interessantes, com seus breves comentários. Essa generosidade com livros e artigos encorajava as pessoas a pensarem na dimensão divina da vida.
Tinha sempre uma palavra de reconhecimento das
qualidades das pessoas, fossem elas mães, pais, trabalhadores e estudantes. Sempre falava do nosso potencial, do dom de sermos reconhecidos, experiência rara no mundo de hoje. Minha irmã Denise sempre recorda do maravilhoso impacto que ela sentia
quando ele a chamava de “alguém especial”.

Sua teologia era fortemente encarnacional, sempre
falando a todos com entusiasmo sobre a presença
de Deus em nossas vidas. Identificava em nós aspectos que não percebíamos ou não ousávamos reconhecer e que nos vinculavam à graça e à benção
de Deus. Sempre citava Sofonias nas cartas que escrevia pra mim: “Deus se compraz em você, como
eu!”. Falava com simplicidade e franqueza quando
precisava enfrentar situações complicadas ou delicadas. Mas tinha a capacidade incomum de enxergar além das fragilidades e defeitos das pessoas e
das instituições. O que ele via — e às vezes conseguia ver no coração das pessoas […] — nunca diminuiu sua lealdade ou sua afeição pela pessoa ou
instituição. Que dom extraordinário este que Charles recebeu!
Ele tinha especial interesse pelo papel das mulheres,
em particular das mães: como Marista, ele era obviamente influenciado pelo protagonismo de Maria.
Sempre falava do amor e admiração por sua mãe, Mollie, bem como de sua atenção às experiências das mulheres nos países em desenvolvimento. Nossa irmã
Trish recorda que ele com frequência usava a expressão “senhora” ao se dirigir a uma mulher. Seu envolvimento com a organização WATAC — Women and
the Australian Church, ao voltar de Roma, confirma
seu apreço pelo papel das mulheres na Igreja.
O último ano de sua vida, já bastante debilitado pela doença, foi um período extremamente doloroso
para alguém com tanta vitalidade. […]
Charles era um homem notável: Forte, mas gentil.
Afável e sensível. Um homem de princípios. […]
A experiência de conhecer e amar Charles, e de ser
amada por ele, transformou-me e me estimulou a ser
mais do que eu seria sem ele em minha vida, como,
tenho certeza, deve ter acontecido com [outros…]
Obrigado, Charles, por tantas graças que sua vida
trouxe para nós e para o mundo. Você permanecerá para sempre em nossos corações.
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HOMENAGEM AIr. CHARLES HOWARD

2.Resenha histórica
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Vida do Irmão
Charles Howard
FAMÍLIA

E PRIMEIROS ANOS

O

s pais de Charles foram
Charles (conhecido como
Charlie) e Mary (conhecida como Mollie). Charlie e Mollie
nasceram e cresceram nos subúrbios de Melbourne. Charlie, a
princípio, trabalhou como assistente em uma madeireira, e como
estocador. Mais tarde ele foi para
uma empresa de limpeza de tapetes,
onde alcançou posições em nível
de gerência.

Sydney, 1937
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Mollie, até casar-se,
trabalhou como operária em uma fábrica
de sapatos. Eles tiveram três filhos, todos
meninos, Charles, James (Jim) e John.
Charles nasceu no
dia 29 de outubro de 1924 no Hospital “Royal Women’s”, em Melbourne.
Com seu irmão, Jim, Charles frequentou uma escola paroquial dirigida pelas Irmãs do Bom Samaritano, uma
congregação australiana. No último
ano de sua escolaridade primária seu
pai foi transferido para Sydney para
ser gerente geral de sua empresa. A
família chegou em Sydney em agosto de 1937, três meses depois do
nascimento de John. A família alugou uma casa nos subúrbios ao leste de Sydney.
Em Sydney havia um sistema diferente de educação. Charles e Jim tiveram que frequentar uma escola

Família 1940: Charlie e Mollie (pais)
com seu irmão Jim (esq.), John (centro) e Charles (dir.)

de Irmãos, algo novo na vida dos dois pois até então só tinham frequentado escola de freiras. Charlie
recebeu duas indicações de escolas católicas para
os dois filhos: a escola dos Irmãos Cristãos (que era
irlandesa), em Waverley, e a dos Irmãos Maristas,
em Randwick. Em um fim de semana Charlie foi até
a escola Marista em Randwick para obter informações sobre matrícula. Quando chegou encontrou um
grupo de homens trabalhando ao redor da escola, e
ele se aproximou de um deles, que estava empurrando um carrinho de mão, e disse que ele estava
procurando o Irmão responsável. O homem com o
carrinho de mão era o Irmão Diretor! Isso foi o
suficiente para Charlie. Esta era a escola para os
seus filhos. Professores que estavam dispostos a sujar as mãos eram os professores certos para os seus
meninos! Assim, Charles e Jim foram matriculados
para o período final de 1937.
Quando naquele ano Charlie e Mollie procuravam
uma casa para comprar, um dos critérios era que
esta tinha que estar perto de uma escola dos Irmãos Maristas, assim as crianças podiam lá estudar. Eles acabaram comprando uma casa em Beverley Park bastante próxima da escola Marista
em Kogarah. A decisão de matricular os filhos na

Escola Marista já tinha sido tomada, Charlie nem
visitou a escola antes de comprar a casa, a conversa com o Irmão Andrew a respeito dos Irmãos
em missões e o testemunho dos Irmâos da escola
anterior já eram suficientes para que Charlie decidisse pela escola Marista.
O ano de 1937 foi difícil para Charlie e Mollie, especialmente para Mollie que teve que deixar sua família e amigos e se mudar para uma cidade estranha
com um bebê de três meses de idade. Nesse ano
também, seu filho de treze anos estava pedindo para sair de casa e ir para o juvenato dos Irmãos em
Mittagong – um lugar que nem ele e tão pouco os
seus pais tinham ouvido falar antes. Isso foi um
grande ato de fé da parte deles.
Charlie e Mollie foram muito ativos nas atividades da
Igreja ao longo dos anos, apoiando a sua paróquia e
as escolas dos seus filhos. Mollie foi catequista em
escolas públicas por muitos anos. Charlie atuou na
instituição dos Cavaleiros do Cruzeiro do Sul (Knights
of the Southern Cross) e na Sociedade de São Vicente
de Paulo. Depois que se aposentou ele foi responsável pela expansão das filiais da Sociedade de São
Vicente de Paulo e Centros de Bem-estar. Nosso
irmão Charles de fato veio de formação sólida.
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VIDA DO IRMÃO CHARLES HOWARD

O INÍCIO DA VIDA MARISTA: JUVENATO,
POSTULANTADO, NOVICIADO
Charles admitia, a respeito de sua formação escolar, que sempre fora
o primeiro da turma. Desde o Juvenato teve excelentes professores,
como os Irmãos Oliver, Canice, Damian, Ethelred, Peter Carrick e
Frederic Eddy. Ele percebeu que os meninos com baixo
desempenho escolar eram os mais sujeitos a sentir saudades de casa. Charles recordava já no final da vida que,
embora ele e outros colegas ainda usassem calças curtas
no 4º ano do Juvenato, a ‘espiritualidade’ de suas orações, frequentemente em latim, podia ser descrita como
sendo a de um ‘adulto Marista’. Quando recebeu o hábito,
no dia 2 de julho de 1942, passou a ser — para grande
surpresa — o Irmão Elias.
Charles escreveu mais tarde que sua mãe dirigiu-se ao
Provincial e lhe disse: “Como vou explicar à minha família que o nome dele agora é Elias?” A resposta foi: “Esse
é um nome bíblico muito adequado!” Ela não ficou nem
um pouco convencida com a explicação. Refletindo sobre
o período do Noviciado, Charles fazia referências elogiosas aos Irmãos formadores, mas acrescentava: “Embora
seja possível destacar alguns aspectos do desenvolvimento espiritual dos Irmãos formadores e como isso
contribuía para o desenvolvimento das pessoas, eles
eram bastante uniformizados naqueles tempos, inclusive nos seminários. Só mais tarde nos tornamos mais
criativos”.
Charles Howard
como noviço

NOMEAÇÕES E
CARGOS NA AUSTRÁLIA
Charles foi enviado a Bondi Beach (julho de 1943), para uma comunidade denominada “segundo noviciado” em razão do rigor de seu Diretor.
Dali mudou-se para Glenelg, em Adelaide, como professor titular de Matemática (1945-1947). Os estudantes o chamavam de “O Garoto”, pois
estava para completar apenas 21 anos. Em seguida foi para o Juvenato
de Mittagong (1948-1950). No período em que atuava como professor
em Kogarah (1951-1954), o Provincial lhe sugeriu que cursasse a universidade à noite. Embora fosse professor de Matemática e Ciências, esses cursos não estavam disponíveis à noite. Por isso, entrou para a graduação em Artes, formando-se em História e Literatura Inglesa.
Durante alguns anos isso
significou ter de se deslocar de motocicleta.
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BOB WESTON, A

Após 2 anos no Colégio Saint Joseph (1955-1956),
foi nomeado Diretor do Juvenato (1957-1961).
Alguns juvenistas dessa época, lembram-se dele com
grande admiração e afeto. No primeiro dia de visita, um pai lhe disse: “Você parece um tanto jovem
para essa tarefa!” Ele respondeu que provavelmente isso estava certo. No entanto, ele gostava
de estar ali e representava um jato de ar fresco:
relacionava-se bem com os pais, iniciou um grupo para coleta de fundos, entrevistava regularmente os juvenistas, aboliu o sistema de pontos
por bom comportamento, organizou uma biblioteca, construiu uma gruta e reativou o boletim
escolar mensal, supervisionando todas as atividades essenciais que passaram a caracterizar o Juvenato durante meio século.
Em janeiro de 1961, partiu de navio para a França para o “Segundo Noviciado” de cinco meses
em St.Paul-Trois-Châteaux, com uma idade inferior à habitual, porque iria assumir, em seu retorno, o cargo de Diretor da esccola e Superior da
Comunidade de St. Joseph’s Hunter Hill, tarefa
para a qual não fora cogitado a princípio. Nos

Charles Howard
no Colégio S. Joseph
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giam tempos de transformação
para os quais ele precisava preparar os Irmãos e a escola. Um
relatório da época comentava:
“Não havia qualquer plano de
ação” para enfrentar o novo
tempo e “o espectro financeiro
assombrava o responsável por
fazê-lo”. Não obstante o acúmulo de atividades assumidas
como Diretor da escola, não excluindo entre10 a 16 aulas semanais que assumira como professor, Charles conseguia liderar
Charles Howard
com serenidade, decisão, senso de humor, argúcia e misericórdia tono 2º Noviciado
dos os colaboradores e conquistar, assim, amizades duradouras.
Ao levar a bom termo a necessária expansão e o desenvolvimento da
infraestrutura da escola, Charles mostrou-se um homem de visão, um
líder que conquistou a confiança e o apoio das pessoas que conviviam com ele. Após quatro anos de planejamento e com as construções terminadas, a escola passou a ter uma infraestrutura e recursos
pedagógicos sem comparação na Austrália. Sua ousadia era impressionante. Mas o que mais se destacava nele não era apenas sua competência prática, mas sua visão estratégica. Novas abordagens, de modo
especial para o ensino
religioso, foram gradativamente sendo implantadas. Desenvolveu um
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FORMAÇÃO PERMANENTE
E PROVINCIAL
No primeiro semestre de 1968, Charles foi transferido de St. Joseph para Bruxelas, para seguir os
estudos religiosos e catequéticos do programa Lumen Vitae. Logo após participar do Capítulo Geral
de 1968, foi para a Universidade, em Dublin, onde
estudou Psicologia Clínica durante 18 meses. Finalmente conseguira tempo para ler! Os conhecimentos ali desenvolvidos foram valiosos em suas
atividades pastorais e de formação. Nessa época,
ele morou na comunidade de Ballsbridge, tendo
gostado de conviver com os Irmãos irlandeses.
Em seguida, no segundo semestre de 1970, ele
foi diretor da escola de St. Gregory, em Campbelltonwn, superior de comunidade de ParramattaWestmead e coordenador da formação em 1971,
passando ao Postulantado de Wahroonga, durante
o primeiro semestre de 1972. Seu interesse pela

formação não era apenas consequência de sua
experiência prévia no Juvenato, mas a intuição
de que um novo paradigma emergia, questionando as ideias sobre vocação e formação então vigentes.
Em agosto de 1972, Charles tornou-se Provincial.
Nessa ocasião havia 420 Irmãos na Província, vivendo em 40 comunidades. Ele nunca dizia “Quero isso”, mas “Acho que seria uma boa ideia...”.
No Capítulo em que foi empossado Provincial, foi
decidido o encerramento do Juvenato e sua
transformação em Casa de Retiros. Outro projeto
foi a abertura da missão na Ilha de Palm. Ele
conduziu todas as ações pessoalmente, pois considerava que isso era importante tanto para os
Irmãos quanto para ele próprio. Dava prioridade
ao seu trabalho pastoral em vez de eventos mais
festivos, como a abertura de ano letivo. Gostava
de viajar de avião “porque propicia algumas horas para ler....Tempo é precioso!”
Charles Howard como Provincial
e seu Conselho - 1975
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Ir. Basílio Rueda
e o Ir. Charles Howard XVIII Capítulo Geral

Nesse período, na Austrália, alguns Irmãos reavaliavam sua vocação. Charles fez o que pode para
ajudá-los a discernir a respeito dela e tomar uma
decisão com paz interior. Um ex Irmão escreveu:
“Deixar o Instituto implicava aprovação do Vaticano para a dispensa dos meus votos perpétuos.
Preparei o meu processo e o Provincial, na ocasião o Ir. Charles, enviou-o a Roma. Algumas semanas depois ele me telefonou para informar que
minha Dispensa havia chegado. Naquela tarde, no
escritório dele em Drummoyne, analisei o documento. Na parte de trás, em latim, havia uma nota escrita a mão de uma autoridade do Vaticano
que cobrava do Instituto o equivalente a 1,200.00
libras esterlinas para cobrir os custos legais. Ele
então riu muito e comentou: “Este símbolo colocado na frente de 1,200.00 não é da libra esterlina britânica, mas da lira italiana. Isso vai nos
custar apenas um dólar australiano!”
Na hora me senti depreciado. “Isso é tudo o que
eu valho?”, pensei com meus botões.
Revendo seu período como Provincial em 1976, teve
consciência de quanto tinha avançado em muitos temas: ajudara
Irmãos a enfrentar as transformações na Vida Religiosa, na Igreja,
na Educação, na Formação Permanente, nos Documentos dos Capítulos e, acima de tudo, a estudar os respectivos documentos. Houve
questões, contudo, que permaneceram em aberto, como as novas
atitudes relativas ao voto de obediência, a afetividade, o papel da
mulher e o celibato como compromisso permanente.
A repercussão de sua contribuição no âmbito mais amplo da Igreja
pode ser constatada no comentário de um Bispo: “Charles foi sem
dúvida o líder mais significativo da Igreja da Austrália daquele tempo”. Como exemplos: promoveu a unificação das Conferências dos
Religiosos e das Religiosas, continuando amigo de suas lideranças
ao longo dos anos, e ajudou muitas pessoas a entenderem e acolherem o espírito do Concílio Vaticano II.

CAPITULAR
E CONSELHEIRO GERAL
Em 1967, Charles acompanhou o então Provincial, Ir. Othmar Weldon,
a Roma, para o primeiro Capítulo Geral do Instituto após o Vaticano
II. Foi tempo de muita efervescência e promessa. A Igreja orientara
todos os Institutos religiosos a se dedicarem à questão da renovação
e do carisma fundacional, bem como de discernir “os sinais dos tempos” na perspectiva do Evangelho.
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Concilio Vaticano II,
1962

Surpreendentemente, o Capítulo precisou ser interrompido e novamente convocado no final de
1968 em razão da necessidade de dar tempo para
que as propostas amadurecessem e outros Irmãos
fossem consultados. A questão da introdução do
Sacerdócio no Instituto foi exaustivamente discutida e quase resolvida. Foi o tema mais contraditório do Capítulo. Tempos depois Charles descreveria esse Capítulo como “uma experiência extremamente apaixonante, complexa e rica”.
Seu segundo Capítulo Geral foi o de 1976, que
reelegeu o Ir. Basílio Rueda para um segundo
mandato como Superior Geral e indicou Charles
como Conselheiro Geral. O Ir. Richard Dunleavy
recorda: “Durante esse Capítulo, Charles foi a liderança responsável por um avanço historicamente significativo ao propor aos 136 líderes
maristas de todo o mundo reunidos em Roma que
começassem a “sentir” — e muitos de maneira
bastante desconfortável —os temas centrais e as
implicações decorrentes do clamor pela Pobreza
e pela Justiça. Até então, o Ir. Basílio Rueda dizia que o tema era por demais sensível para ser
tratado em fórum aberto e com tantas culturas. O
dia de oração e reflexão que Charles organizou
representou momento decisivo para o Instituto e
um movimento que ele, talvez mais do que qualquer outro, foi capaz de promover com crescente
fertilidade na Igreja e no Instituto nos anos que
se seguiram.
Assim nasceu “Pobreza e Justiça”, assim como
outros ricos documentos do Capítulo Geral de
1976, como “Oração, Apostolado e Comunidade” ,
“Irmãos Maristas Hoje” e o esboço das novas
‘Constituições e Estatutos’ (finalizado em 1985).
Como Conselheiro Geral, Charles viajou muito, especialmente pelo mundo marista de fala inglesa e
francesa. Foram tempos de profundas transformações, em particular em muitas nações africanas, e

Charles passou ali bastante tempo. Era o fim da
era colonial. Havia esperança e boas perspectivas
no futuro, mas também muitos conflitos civis. O
“apartheid” ainda era o regime do governo da África do Sul. Charles então trabalhou com os Irmãos
para construir unidade e um novo projeto de vida
nas comunidades e em seus ministérios.
A situação política era diferente, mas não menos
tensa em outras partes do mundo marista. Foi
pedido a Charles de estabelecer um Secretariado
de Justiça Social dentro da Administração geral.
A ideia era que houvesse grupos paralelos criados
em todas as Províncias para refletir sobre os contextos sociais dos apostolados maristas e para
discernir onde era necessária uma transformação.
Seu modo fraterno de tratar os temas politicamente sensíveis foi fundamental para ajudar alguns grupos de Irmãos a fazer mudanças significativas em certas atitudes e práticas já profundamente enraizadas.

Vigoroso, inespe
rado e surpreen
dente em seus
gestos e palavr
as causando fo
rt
e impacto nas
pessoas, eis o pe
rfil que guardo
do Ir. Charles
Howard, um hom
em com visão de
futuro.
Lembro-me que,
em 1992, durant
e a visita que
fez a nossa Pro
víncia de São P
au
lo, realizamos
juntos uma visita
às obras do prim
eiro pavilhão do
Parque Gráfico
da Editora FTD
,
em
Guarulhos.
Era uma constr
ução ampla, pois
aí seriam
instaladas as m
áquinas planas
e rotativas. No
final da visita,
eu estava bast
ante ansioso pa
saber a reação
ra
do Ir. Superior
Geral ante a
magnitude daqu
ela obra. Repen
tinamente
virou-se para m
im, estendeu-m
e
a mão e
vigorosamente
me disse “Mes
compliments”
(meus cumprimen
tos)! Essa surp
reendente
atitude do Ir. C
harles encheu-m
e de ânimo.
Ele sabia valor
izar!
Ir . DARIO BOR
TOLINI,
SÃO PAULO,
BRASIL
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VIDA DO IRMÃO CHARLES HOWARD

SUPERIOR GERAL

Com o Ir. Benito Arbués,
sucessor como Superior Geral Aeroporto de Trichy, Índia,
1995
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Durante o Capítulo Geral de 1985, o Ir. Charles Howard foi eleito Superior Geral, sucedendo ao Ir. Basílio Rueda.
Este Capítulo aprovou as novas Constituições dos Irmãos Maristas. Esse
fato foi algo de grande importância para um Instituto com evidente e crescente diversidade de nacionalidades e culturas. Mesmo assim, o Irmão Charles sentiu que necessitava empreender um discernimento mais focado nas
prioridades do Capítulo para o seu mandato como Superior Geral.
A partir desse objetivo o Irmão Charles e os Irmãos integrantes do novo
Conselho Geral iniciaram a elaboração das prioridades para a sua missão.
São as prioridades estabelecidas por eles: fazer com que as novas Constituições fossem conhecidas e aceitas pelos Irmãos; privilegiar o discernimento como instrumento de fé para tomada de decisão; exercer a missão
com coragem e iniciar novas frentes de atuação, objetivando a adaptação às novas realidades dos tempos; elaborar o Guia de Formação para a
formação inicial e a insistência para que os Irmãos Formadores, envolvidos nos processos de formação dos jovens, sejam pessoas de experiência
de vida sólida; realizar uma prática de promoção vocacional ativa como
fator essencial para o aumento das Vocações em nível mundial.
O Irmão Charles ainda enfatizou outras questões importantes: tratou de
nossa era como sendo a ‘primavera’ dos leigos e promoveu maior abertura para a participação destes na Vida e na Missão Marista, convidando alguns leigos para o Capítulo Geral de 1993; lançou o Movimento Champagnat
da Família Marista; o Ir. Charles foi determinante na criação do Conselho
Internacional de Finanças em nível de Instituto; procurou revitalizar a presença Marista no leste europeu após o colapso da União Soviética, finalmente decidindo-se pela presença dos
Irmãos na Hungria; tinha uma forte ligação com o trabalho das Hermanitas,
jovens da América Central e da América do Sul, que estavam decididas a
criar uma comunidade religiosa baseada
no Carisma de Marcelino Champagnat;
foi o principal articulador da escolha do
slogan do Capítulo Geral de 1993: “Audácia e Esperança”. Contudo, expressava como lamento o fato de não ter
escrito uma circular sobre Maria.
Um grande empreendimento realizado
pelo Irmão Charles foi o estabelecimento de um Escolasticado internacional para o continente africano,
contando com a colaboraçaõ de 19 autoridades então responsáveis pelos
Irmãos Maristas na África. Durante
esse processo inicial houve certa tensão entre os Irmãos, porém, devido à

sabedoria do Irmão Charles e às suas competências
relacionais, tudo se resolveu com harmonia. Hoje,
nessa região, existe uma Casa de Formação para aproximadamente 100 pessoas e os Irmãos que moram
neste lugar organizam-se em pequenas comunidades.
Antes de terminar seu mandato como Superior Geral, o Ir. Charles iniciou um escolasticado semelhante
em Manila, nas Filipinas, para Irmãos jovens da Ásia.
O Ir. Charles Howard sempre estava à disposição da
Igreja na África e em Roma. Destaca-se sua participação no Sínodo de 1990. Foi o primeiro Superior
Geral a fazer uma visita à China no final dos anos
80, provocando grande alegria para os Irmãos
chineses mais velhos que haviam sofrido em anos anteriores.

DEPOIS DE SEU MANDATO
COMO SUPERIOR GERAL
Muitas coisas poderiam ser ditas sobre os trabalhos
de Charles depois que seu Generalato acabou. Ele
passou anos em dois noviciados, Kutama na África
Austral e Lomeri no Pacífico. Finalmente ele foi capaz de realizar um sonho juvenil de ser um “missionário”. Ele foi o delegado visitante para a região
da Índia. Ele foi membro de um grupo de pessoas
importantes nomeadas para observar as primeiras
eleições democráticas da África do Sul.

Quando ele retornou de Roma para a Austrália,
ele primeiro se hospedaram na casa Provincial,
onde havia serviços de secretariado. Ele dedicou
tempo e energia para sua valiosa correspondência e escreveu para um número grande de pessoas. Certa vez com ironia ele sugeriu, “Algumas
pessoas dão livros como presentes no Natal. Um
costume louvável. Outros oferecem vales livros.
Também louvável. ‘El cheapo’ vai ainda mais longe. Ele sugere quais livros deveriam ser comprados para si mesmo! Isso sim é realmente criatividade.”
Ao montar um pequeno álbum de fotos de seu
tempo como Superior Geral, ele escolheu palavras
de Thomas Merton para a introdução, que diz:

“Nós não somos fazedores de chuva, mas Cristãos.
Quando nos dirigimos a Deus, ele é livre e assim somos nós.
É simplesmente uma necessidade para mim de expressar meu amor para com meus amigos através
da oração, é como abraçá-los.
Se você gosta de outra pessoa, é o amor de Deus que está sendo realizado.
É o mesmo amor que está chegando a seu amigo através de você, e a você através de seu amigo”.
Mais tarde, ele pediu para ir morar em Blacktown
no oeste de Sydney, onde passou a viver com dois
outros Irmãos. Ele gostava de assumir a sua vez na
cozinha. E era feliz por viver em uma casa em uma
rua de subúrbio onde ele podia se misturar facilmente com pessoas de diferentes igrejas e credos.
Charles continuou seu compromisso com a vida.
Manteve-se sempre relacionamentos com um
número de grupos ligados à Igreja: o Aboriginal

Ministry na Arquidiocese de Sydney e na diocese
de Parramatta, Catalyst for Renewal, Australian Reforming Catholics e Women and Australian Church
movement.
Em 2006 mudou-se para Campbelltown onde a comunidade mantém ajudantes médicos e outros. Ele
permaneceu extraordinariamente gentil e atencioso
até o fim, mesmo quando já estava bastante confuso.
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HOMENAGEM A Ir. CHARLES HOWARD

Dia da eleição do Ir. Charles Howard como Superior Geral
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3.Superior geral
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“Os sonhos de Deus
para o Instituto

O Ir. Charles com
o Ir. Benito Arbués,
seu sucessor como
Superior Geral
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A

rica personalidade do Ir.
Charles, através de sua vivência cotidiana, se transforma
em teologia narrativa do carisma
marista. Agrada-me recordá-lo.

Oito anos com o Irmão Charles

tornou-os seus”
Ir. Benito Arbués
Até 1985, eu conhecia pouco Charles e penso
que algo semelhante acontecia a ele sobre mim.
O Capítulo geral de 1985 uniu nossas vidas no
trabalho de animação do Instituto e, sobretudo,
numa amizade sincera e na comunhão em torno
de um mesmo espírito. A partir dessa data, estive com ele por oito anos. De sua experiência
aprendi a viver a internacionalidade e a diversidade do Instituto marista e a estar atento aos
sinais do Espírito, porque com sua grande sensibilidade ele sabia unir os sonhos e o realismo da
vida cotidiana.
Seu caráter aberto, humano, fraterno, delicado
nos detalhes, próximo a cada pessoa, inspirava
confiança e motivação. Sua amizade não era de
ocasião. A isso somava-se o fino humor inglês
que tornava agradável sua comunicação e, em
momentos oportunos, distendia tensões ou rompia silêncios. Gostava de brincar com seus esquecimentos, ou até, com a surpresa que provou por
não ser entendido, com seu inglês australiano,
por algumas pessoas de uma Província marista de
expressão inglesa. Fazia humor também com coisas curiosas acontecidas em suas viagens, como
foi o caso da comunidade que colocou em seu
quarto um creme de barbear e, ao entrar, ficou
surpreso com o detalhe, porque tinha esquecido
sua pasta de dentes... e, imediatamente, abriu o
tubo para limpar seus dentes.
Tinha finura de detalhes com todos, tanto na casa, em Roma, como nas visitas às Províncias.
Sempre surpreendia com particular atenção; às
vezes, um presente aos pais dos Irmãos em visita
a Roma. Mostrava-se atencioso com cada membro
do Conselho e cuidava da saúde, do estado de
ânimo ou do cansaço de quantos estavam com

ele. Lembro que um dia uma pessoa leiga de minha Província lhe escreveu uma carta falando de
mim. Conheci o texto porque me chegou uma cópia; naturalmente, não era de elogios. Poucos
dias depois, Charles me disse que ele estava muito cansado e que ambos poderíamos sair para comer uma pizza, num restaurante vizinho. Não
houve uma palavra sequer para pedir explicações,
mas multiplicou gestos de apreço e de confiança
a meu respeito, naquele jantar.
O Ir. Charles dispunha de tempo para todos, inclusive para o trabalhador da casa que se queixa-

Tive a felicidad
e de conhecer
pessoalmente
o Irmão Charles
. Uma primeira
vez,
em 1999, quando
Superior geral,
ele veio
visitar a obra
marista de Ale
po
;
a segunda
vez, quando o
convidamos para
an
imar
os encontros de
formação para
no
ssos
professores do
Líbano e as Fr
at
er
nidades
de Alepo. O Ir.
Charles é para
m
im
um
profeta marista
; homem simples
,
atencioso e
delicado. Ele m
e confirmou na
im
po
rtância
da solidariedade
, da abertura
ao
s
leigos,
do papel da mul
her e do rosto
m
ar
ia
no
de nosso Instit
uto.
Expressei, vári
as vezes, minha
gratidão
a ele e, hoje, as
socio-me a todo
s
os maristas
para dar graç
as a Deus pelo
dom
de sua pessoa.
I r. GEORGES
SABÉ, ALEP
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“OS SONHOS DE DEUS PARA O INSTITUTO TORNOU-OS SEUS”
Ir. Benito Arbués

va das decisões do diretor. Claro que não se ocupava em resolver conflitos que eram de outra alçada, mas escutava, ajudando a descarregar a tensão da pessoa.
No trabalho do Conselho ou das Comissões mostrava-se sério e bem
organizado nas questões que tinha entre as mãos. Às vezes, não era
fácil acompanhá-lo porque sua intuição e, sobretudo, sua tenacidade
não se contentavam com pouco; com a finura que lhe era habitual,
convidava a rever as soluções que se lhe traziam.
Como superior foi excelente líder. Seu estilo harmonizava animação,
motivação e governo. Não deixava de tomar decisões importantes,
umas relativas ao governo normal, outras em perspectiva de futuro
como foi a criação do MIC de Nairóbi, para a formação conjunta na
África, e a do MAPAC para a Ásia e o Pacífico.
Valorizo dois aspectos particulares, na pessoa do Irmão Charles como
Superior.

ACOLHIA OS PEQUENOS
SINAIS DE VIDA
Era fácil de perceber seu amor e entusiasmo pelo carisma marista e pela vocação de “Irmão”. Manifestava preocupação pela vitalidade do carisma – preferia a expressão fidelidade ao carisma. No grupo de Superiores gerais das Congregações de Irmãos, promoveu a publicação conjunta de um pequeno documento, em 1991: “IRMÃO nos Institutos Religiosos Leigos”.
O Irmão Charles mostrava-se sensível aos sinais dos tempos e acolhia
os menores sinais de vida como algo importante; naturalmente, ele se
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implicava, mas também implicava. Mesmo se em
tempo de renovação tudo fosse importante, a
atenção aos sinais dos tempos e aos chamados
do Espírito constituíam, para Charles, forte convicção que transmitia com sua palavra e com
suas atitudes.
Não duvidava em apoiar sadias inquietações de Irmãos ou de pequenos grupos das Províncias, sobretudo, em temas de formação, de solidariedade,
de compromisso em favor dos pobres e de evangelização dos jovens. Encorajou a abertura e a integração dos leigos; buscou meios para dar voz aos
Irmãos jovens, em Assembleias internacionais de
Irmãos Provinciais ou no Capítulo geral; apoiou
um grupo de moças que desejavam viver, como
mulheres, a herança espiritual de S. Marcelino.
Cuidou da relação entre as quatro Congregações
maristas e ele mesmo promoveu encontros informais e cordiais. Foi significativa e tenaz sua preocupação e abertura aos países da Europa do Leste,
depois da “queda do Muro de Berlim”. Foi igualmente ele que relançou e apoiou o estudo da cura
milagrosa, ocorrida no Uruguai, cura que permitiu
a canonização do Padre Champagnat, em 1999.

DESENVOLVIA
O DISCERNIMENTO
E A ESCUTA
O discernimento pessoal e comunitário era uma
atitude permanente do Irmão Charles. Introduziu-o
como um estilo de trabalho no Conselho e, sobretudo, em assuntos que afetavam a dispensa de votos, nomeação de Provinciais e de Irmãos a serviço
do Instituto, centros de formação e decisões econômicas importantes apresentadas pelas Províncias. Nas sessões do Conselho era observador e
quando se tratava de votar assuntos importantes,
seu olhar intuía se todos os Conselheiros tinham
clareza e estado de ânimo para votar naquele momento. Mais de uma vez pospôs decisões, suscitando ao mesmo tempo recursos para que se decidisse
com clareza e paz interior.
Houve, inclusive, alguma questão menos fácil com
a Congregação para a Vida consagrada. Apesar de o
erro provir do Dicastério Romano, Charles permane-

ceu sereno e, com delicadeza, voltou a pedir o parecer do Conselho.
Os Irmãos Charles Howard e Basílio Rueda foram
um presente do Senhor para os Maristas. Homens
de Deus, de oração e de profundas convicções religiosas. Maria esteve muito presente em suas vidas
pessoais e em seus escritos. Ambos nasceram em
outubro de 1924. O Ir. Basílio concluía 18 anos de
Superior geral, na idade de 61 anos e Charles com
61 começava esse serviço.
Sei que lhe custou aceitar a comunicação que lhe
fez um pequeno grupo de capitulares de que se
pensava nele e que havia muita possibilidade de o
Capítulo escolhê-lo como Superior geral. Sua conformidade facilitou a eleição capitular.
Foi-lhe muito mais fácil concluir em Roma e retirar-se à sua Província de Sydney. Dali realizou serviços ocasionais que lhe eram solicitados. Em oito
anos de Superior acumulara cansaço e sua saúde
lhe recordava, de quando em quando, um problema
de ouvido que lhe causava vertigens. Pagou também um tributo à malária.
Há quem encontre problemas na transmissão de
cargo e em dar as informações de um Superior geral para outro. Charles era muito ordenado nos temas. Preparou, em tempo, uma relação de assuntos
que ainda não estavam resolvidos e com poucas folhas deixou a situação esclarecida.
O Irmão Charles é um dos Irmãos que mais marcaram e enriqueceram minha vida. Ele irradiou esperança e intuiu o futuro. Os sonhos de Deus para o
Instituto tornou-os seus. Abriu caminhos. Entregou-se com amor a serviço do Instituto. Sua vida e
sua mensagem continuam transmitindo futuro, e
sua rica herança é uma verdadeira reserva de esperança para o carisma marista.
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“Charles
Entrevista com irmão Richard Dunleavy,
o mandato do irmão Charles Howard
P.

QUAL FOI A REAÇÃO
DO IRMÃO CHARLES
QUANDO FOI ELEITO
SUPERIOR GERAL

R. Eu acho que o Ir. Charles sabia
que poderia ser eleito, porque
muitos Irmãos, de várias partes
do mundo e que participavam
do Capítulo Geral, encorajavam-no a aceitar a liderança, já antes
do momento da eleição do novo Superior Geral. No entanto, ele se
sentia reticente por causa de sua idade. Na época ele tinha 60 anos
e estava terminando um mandato de nove anos como Conselheiro
Geral. Porém, quando foi eleito de forma tão clara já no primeiro
escrutínio, humildemente aceitou a decisão
dos Irmãos como sendo a vontade de Deus
para com ele. E, de fato, nos anos de seu
mandato, o Ir. Charles demonstrou ter uma
energia incrivelmente dinâmica.

P. QUAIS TRAÇOS
DE SUA PERSONALIDADE FORAM
EVIDENTES DURANTE O PERÍODO
QUE PERMANECEU NESSA MISSÃO
R. O Ir. Charles era um homem e um Irmão de
dons e habilidades pessoais raros. Ele era
muito inteligente e de mente e memória
extremamente ágeis; um homem de reflexão
profunda e de ação dinâmica; possuidor de
fenomenal habilidade de liderança. Mostrou
desde o início do seu trabalho apostólico ser
um líder habilidoso, criativo, decidido,
eminentemente educativo e um modelo para
aqueles a quem foi chamado a liderar, seja
como professor, diretor de escola, superior de
comunidade, provincial, conselheiro geral e,
por fim, como Superior Geral. Ele realmente
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Champagnat”
conselheiro geral durante
como superior geral,1985 - 1993
sabia como “reunir as tropas em torno dele“. Tenho
certeza de que ele teria brilhado em qualquer forma
de vida que tivesse escolhido. Ao mesmo tempo, o
Ir. Charles era simples e acolhedor com facilidade
de se relacionar com pessoas de outras culturas e
idades e com grande interesse e preocupação para
com todos que encontrava. De estilo pessoal forte,
ele se sentia à vontade com todos, fossem jovens
ou velhos. Além disso, os seus relacionamentos e
conversas eram muitas vezes temperados com boa
dose de fino humor; era muito próprio dele relatar
alguns incidentes engraçados de sua experiência
passada. Ainda sobre esse assunto, um de seus
pontos fortes era a sua memória para guardar
nomes de pessoas. O Arcebispo Wilson, presidente
da Conferência dos Bispos Australianos e ex-aluno
do Irmão Charles, fez referência a esse dom no
início da homilia que proferiu na missa de corpo
presente do Ir. Charles, na capela São José, em
Sydney. Dom Wilson disse que se o Ir. Charles
tivesse conhecido alguém, depois de alguns anos,
ele iria perguntar não somente sobre essa pessoa,
mas, também, de coisas sobre seus pais e a respeito
de cada um de seus irmãos e irmãs, e se lembraria
de todos pelo nome.

P.

E O QUE VOCÊ ACREDITA SEREM
AS CARACTERÍSTICAS CENTRAIS
DA ESPIRITUALIDADE DO IR. CHARLES?

R. O Ir. Charles era uma pessoa que
testemunhava uma grande integridade pessoal;
não houve discrepância entre o seu

Ir. Richard Dunleavy, fms

comportamento externo e sua vida interior.
Ele claramente viveu - em união com Marcelino
Champagnat - aquela frase icônica presente em
nossas Constituições “seguir a Cristo como
Maria“. Jesus, Maria e Marcelino Champagnat
eram seus modelos e fontes de força, tanto em
sua oração, quanto em sua ação cotidiana.
Esses três pilares de sua espiritualidade também
se tornaram referências centrais para os textos de
suas circulares como Superior Geral. Durante
o Capítulo Geral de 1985 e, imediatamente em
seguida à sua eleição como Superior Geral,
o Ir. Charles destacou a necessidade dos Irmãos
fazerem da espiritualidade e dos processos de
discernimento a parte central de suas vidas
diárias e de suas decisões no que se refere ao
trabalho apostólico. E me lembro de que isso
sempre esteve presente durante seu governo
e nas reuniões do Conselho Geral.
Exemplo disso era a sua insistência para com
o exercício noturno de “Revisão do Dia”.
Outro foco importante para o Ir. Charles era a
compreensão de que os seguidores de Marcelino
Champagnat deveriam estar envolvidos em causas
de justiça social, especialmente aquelas
relacionadas à pastoral da educação. Certamente,
ele próprio era alguém que acreditava em “viver
simplesmente para que outros possam
simplesmente viver“. Por outro lado, ele também
se preocupava com que os Irmãos, especialmente
aqueles que vivessem em países do primeiro
mundo, e, certamente, como toda a Igreja
Institucional a partir do Vaticano II, fizessem
dessa prática uma prioridade para suas vidas e

Setembro 2012

•

35

“CHARLES CHAMPAGNAT”

Entrevista com Ir. Richard Dunleavy

para as instituições que governassem. Essa mensagem tornou-se
ainda mais convincente quando o Papa João Paulo II fez o apelo
desafiador em relação à vivência de uma solidariedade generosa para
com os mais necessitados.

P.

PARA O IR. CHARLES, QUAIS ERAM
AS SUAS PRIORIDADES ENQUANTO SUPERIOR GERAL?

R. Como acabamos de apontar, desde o início do seu mandato, o Ir.
Charles concentrou a atenção do Conselho Geral - na verdade de todo o
Instituto - sobre as seguintes prioridades: a Missão Marista, justiça
social e a prática do discernimento. Além dessas prioridades, em seu
primeiro ano de mandato, ele também trabalhou, junto com o Conselho,
no envolvimento dos Irmãos para interiorizarem plenamente as novas
Constituições aprovadas pelo Capítulo Geral, além de reforçar a
formação Marista, inicial e permanente, com ênfase na África e na Ásia.
O Guia de Formação do Instituto foi elaborado e publicado nessa época.
Ainda podemos destacar outras prioridades de seu governo: o esforço
para elucidar uma clara compreensão da Espiritualidade Apostólica
Marista, a partilha do Carisma com os leigos que teve como
consequência imediata a criação do Movimento Champagnat e, por fim,
o incentivo aos Irmãos para compartilhar a história de Champagnat e
o seu espírito de forma mais eficaz para com os nossos colaboradores e
alunos. Para tanto, o Ir. Charles encomendou uma tradução atualizada
da biografia de Marcelino Champagnat por ocasião do aniversário de 200
anos de seu nascimento e insistiu para que cada Irmão recebesse um
exemplar.
O Ir. Charles ainda se propôs outro grande desafio, que foi o de visitar
pessoalmente todas as Províncias do Instituto e o maior número
possível de comunidades de Irmãos. Ele foi o primeiro Superior Geral
a visitar os nossos Irmãos Chineses, que viveram décadas de
prisão e de sofrimento. Essa foi uma ocasião histórica
profundamente comovente para estes Irmãos e também para
todos nós. Vale ressaltar que suas visitas eram marcadas pelo
caráter de um peregrino, um companheiro, um “irmão entre
irmãos”, sempre disposto a encorajar a todos, Irmãos e
colaboradores leigos. Era incansável neste compromisso que
obviamente consumiu muito de sua energia, principalmente
física. No entanto, nós, membros do Conselho, que por
vezes nos preocupávamos com o seu cansaço, éramos
sempre surpreendidos quando ele voltava para casa
renovado e revigorado pelas experiências que tinha
vivenciado com os Irmãos, colaboradores leigos e
estudantes nos países em que ele havia estado.
Percebíamos que as visitas o revigoravam
espiritual e fisicamente.

P.

EXISTE ALGO MAIS QUE VOCÊ
GOSTARIA DE ACRESCENTAR
SOBRE O IRMÃO CHARLES?

R. Talvez mais dois comentários. Primeiro
Charles era um homem não apenas para os
Irmãos Maristas, mas também para toda a Igreja.
Qualificado como estava por seus estudos de pósgraduação na Irlanda, onde entrou em contato
com o que há de melhor do pensamento
teológico, antropológico e espiritual desde o
Vaticano II, ele estava entusiasmado em ajudar a
fazer a renovação da Igreja como “povo de Deus”.
Na Austrália, como Provincial, ele já havia sido
reconhecido como um religioso cuja mente e
ação atingiram não apenas sua própria família
religiosa, mas se estendeu para ajudar outras
congregações na onda de renovação que seguiu o
Concílio Vaticano II. Quando chegou a Roma
como Conselheiro foi a mesma coisa. Ele
conseguiu entusiasmar membros de outros
Conselhos Gerais, e foi, de fato, o principal

articulador entre Congregações de Irmãos
Educadores para preparar um folheto
historicamente importante sobre a missão do
Irmão na Igreja.
Meu segundo comentário é quase um
“instantâneo” de tudo o que mencionei
anteriormente. Um Irmão belga já idoso,
missionário no Congo, — distrito Marista que
Charles procurava apoiar de todos os modos
possíveis em razão dos conflitos armados e da
pobreza que afligia essa nação — em certa
ocasião saudou-o, em um discurso de
agradecimento, como “Charles Champagnat”!
Para mim, essa expressão capta em uma imagem
as extraordinárias qualidades humanas, maristas,
fraternas e eclesiais que Charles vivia e
compartilhava em tudo o que fazia em seus
muitos anos de serviço generoso e único,
especialmente como líder, primeiramente na
Austrália e, depois, em todo o mundo Marista,
seja como Conselheiro Geral, seja como
Superior Geral.
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HOMENAGEM A Ir. CHARLES HOWARD

4.A herança de

O Ir. Charles entrega as Constituições
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Charles Howard
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Circulares: Constituições

e
O Fundador

A

s Constituições como um retrato de
família que mostra o
melhor de nós mesmos.

Agora que nós dispomos da
nova edição de nossas
Constituições e Estatutos,
parece-me interessante de
revisitar, rapidamente, a primeira Circular do Ir. Charles Howard que o
Senhor chamou para junto de si, sábado, 14 de janeiro de 2012.
Esta será uma maneira de reencontrá-lo, com suas qualidades de chefe e seu grande coração colocado a serviço dos Irmãos durante uma
longa vida, bem preenchida. Também de dar graças a Deus, à sua família, à sua pátria, pelo magnífico presente que foi para todos nós
sua rica personalidade, desabrochada na vocação marista.
Parece-me que o texto de 25 de dezembro de 1986 : «Constituições e
Estatutos, nossa Regra de Vida», poderia ser publicado em 2012, e que
seu impacto sobre o espírito dos
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Estatutos. Nossa Regra de vida.
interpela seus Irmãos
Ir. Alain Delorme
decreto “Perfectae Caritatis” de 28 de outubro de
1965, sobre a renovação da vida religiosa. O Ir.
Charles sublinha que “o decreto precisa que a finalidade essencial não é de escrever um texto de renovação espiritual e de adaptação, mas que a revisão
das Constituições é sobretudo a consequência de
uma renovação e de uma adaptação verdadeiramente realizadas e um meio de cumpri-las” (p.17). Ele
evoca em seguida a carta «Ecclesiae Sanctae» que
não faz outra coisa que retomar «Perfectae Caritatis» sobre «a fidelidade ao Evangelho, ao carisma
do Fundador e aos sinais dos tempos nos quais
vivemos» (p.19).
Ele continua insistindo sobre nossa identidade no
seio da Igreja e as responsabilidades que dela decorrem para nós. Ele escreve: «Nosso Instituto foi
fundado sob a inspiração do Espírito Santo para
exercer por sua vida, seu testemunho e sua ação
apostólica, uma influência vivificante na Igreja e
no mundo. Trata-se aqui de um dom particular à
Igreja; e portanto, o povo de Deus que é Igreja,
tem o direito de ser informado sobre nossa fundação e de examinar nossos documentos a fim de ver
se eles são fiéis ao Evangelho e à Igreja.» (p.20)
O Ir. Charles nos apresenta então a noção de carisma, referindo-se à carta aos Religiosos «Evangelica Testificatio» (1971) de Paulo VI, e ele se
demora sobre um documento menos conhecido,
publicado em 1978, «Mutuae Relationes» que dá
diretivas para as relações mútuas entre bispos e
religiosos, na Igreja. «Em referência à teologia
deste documento, nós podemos estabelecer que o
carisma de Marcelino Champagnat é uma experiência do Espírito, e por consequência, a fonte da espiritualidade e do seu zelo apostólico e dá um caráter distintivo à nossa comunidade religiosa…

Este carisma nos é transmitido a nós, Irmãos,
para ser vivido, conservado, aprofundado e
partilhado. (MR 11). O carisma contém em si o
poder de atrair outras pessoas no seguimento de
sua missão. Segue daí que nós, os Irmãos, que
partilhamos este dom, temos uma séria responsabilidade em relação ao Instituto, em relação
à Igreja e todo o povo de Deus». (p.22)
Para o trabalho de aprofundamento do carisma à
luz dos textos citados, a Circular evoca os dois
principais métodos colocados em prática para este fim. Primeiramente a pesquisa, a reflexão, a
meditação sobre a vida de Marcelino e dos primeiros Irmãos; a reflexão sobre nossa experiência
como Irmãos maristas, a partir dos Irmãos com
os quais vivemos e sobre a ação do Espírito Santo em sua vida. No que concerne ao esforço feito
pelos delegados ao Capítulo Geral de 1985, para
finalizar o texto das Constituições, o Ir. Charles
escreveu: «É portanto, por fim, um trabalho de
amor e de respeito que foi realizado com um grande senso de colaboração fraterna, no espírito de
Champagnat. Ele mesmo tinha trabalhado duro
para dar forma humana à inspiração com a qual o
Espírito o investira» (p.23). E ele acrescenta: «É
um documento que nos obriga a um novo partir, à medida que reafirmamos com confiança,
não somente o valor do religioso marista na Igreja, mas também a necessidade de apóstolos maristas convincentes, para a Igreja e o mundo de hoje. Como o recordou João Paulo II na sua mensagem pessoal aos nossos capitulares: “Vossa missão
junto à juventude é indispensável”» (p.23).
Agradecendo a todos os Irmãos que participaram
de alguma forma do trabalho das Constituições, o
Ir. Charles escreveu: «O que eles nos deram foi
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CIRCULARES: Constituições e Estatutos. Nossa Regra de vida. O Fundador interpela seus Irmãos
Ir. Alain Delorme

uma interpelação, um documento que nos ajudará a aprofundar nosso
amor ao Senhor, nossa consagração marista, nossa missão no meio do
mundo, sobretudo o mundo dos jovens e dos pobres» (Id.).
Ele retrata em seguida, em grandes linhas, a história da evolução de nosso texto, depois de 9 de janeiro de 1863, quando Pio IX aprovou o Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria, até o decreto de aprovação pela Igreja das Constituições atuais, dia 7 de outubro de 1986. Este percurso histórico termina por um «Aleluia ! E mais uma vez obrigado a todos os Irmãos que contribuíram nesta obra de amor para com o Instituto» (p.27).)

VIDA NOVA
As páginas seguintes têm por título: “Um apelo à conversão e a uma
vida nova ”. Nelas lemos: «O carisma dado pelo Espírito a Champagnat
provoca de maneira especial nossa resposta ao Pai. É um apelo dirigido a
cada um de nós. Cristo nos diz: “Segue-me”. E este convite é um apelo à
conversão que se manifesta a todos nós, especialmente nas nossas novas
Constituições... A conversão é uma graça, porque é Deus que toma a iniciativa, chamando-nos. Quando nós recebemos esta graça com humildade e abertura, nosso coração muda e nós nos tornamos mais receptivos
ao chamado de Deus» (Id.).
O Ir. Charles refere-se ao artigo 166: «Conscientes da distância entre os
apelos de Deus e nossas respostas, sentimos necessidade de conversão
permanente...». Da mesma forma o artigo 46, intitulado “Nossa caminhada de consagrados”, «fala maravilhosamente da caminhada a realizar na
nossa vida consagrada, caminhada que pode, por momentos, experimentar
dúvidas, perda de entusiasmo, secura de coração. Ele fala também
da necessidade de abrir caminho
em meio a tudo isso, sem temer o
combate, certos de encontrar em
Maria e em nossos Irmãos a força
inesgotável» (p.29).
Para terminar, ele cita o artigo
34 : “Amor preferencial aos pobres” «que une o apelo que nos
dirigem nossas tradições e o apelo
atual da Igreja formulado por
Paulo VI e João Paulo II» (p.30).
“ Amor por nossas Constituições.” A este propósito, o Ir.
Charles escreveu: « Nossas Constituições podem ser comparadas a
um retrato de família que nos
mostra o melhor de nós mesmos;
sim, o que há de melhor em nós
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como grupo, os valores e os ideais que amamos, embora estejamos bem conscientes de não estarmos à
altura. Elas permanecem para nós a melhor expressão que temos da experiência de nosso Fundador e
de gerações de Irmãos até nós. Elas contêm a sabedoria acumulada de milhares de Irmãos Maristas e
podemos todos ver nelas uma grande parte de nossa
própria experiência e de nossas aspirações.» (p.31)
Na página anterior ele declarava: «Rezo com fervor a
fim de que todos nós cheguemos a ter um grande
amor às nossas Constituições. Eu vos convido a unir
vossas orações às minhas.»
O Ir. Charles continua: «Podemos dizer que a Bíblia
e as Constituições são uma só coisa para nós; são
nossos dois livros de vida e de amor, vida e amor
ao mesmo tempo recebidos e doados… isto não é
exagero, meus Irmãos. Adotai as Constituições como
emblema de vossa vida, do vosso ser profundo, de
vossa consagração, do vosso amor pelos outros. Que
elas sejam para todos nós um livro sagrado… Este livro sagrado que são nossas Constituições representa
para nós, de maneira particular, a Boa Nova de Jesus, concernente ao amor do Pai. A Boa Nova que recebemos em todas as palavras que nos revelam o
amor de Deus; a Boa Nova que nós transmitimos,
quando nos esforçamos para partilhar com os outros,
aquilo que compreendemos do amor do Pai» (p.32).
Assim se encerra a apresentação das Constituições.
O leitor pode descobrir como continuação, métodos para lê-las, rezá-las e partilhá-las, pessoalmente ou em comunidade, com o conselho de praticar
a Lectio Divina. Após uma rápida apresentação do
novo Código de Direito Canônico, e do nosso Direito Próprio, o Ir. Charles concluiu com uma anedota
que introduz o parágrafo que segue: «Perseverar
significa bem mais que ficar na Congregação. Perseverar significa um esforço contínuo para ser sempre
mais fiel. Isto supõe que nós cremos, com São Paulo, que nossas vidas estão unidas aos sofrimentos, à
morte e à ressurreição de Jesus. Sabemos pelo coração que nosso lugar é com Maria, ao pé da Cruz.
Apesar de nossos passos em falso e de nossas dúvidas, sabemos que nosso combate pela fidelidade é
purificado, e o ardor de nossa coragem reavivado,
no mistério pascal. É também neste mistério que todos os nossos esforços, por mais pobres que sejam,
são recolhidos em Deus.

CAMINHAR
COM NOSSAS
CONSTITUIÇÕES
Creio, Irmãos, que essas
novas Constituições podem
nos ajudar poderosamente
a perseverar com mais
fidelidade e fecundidade.
Agradeçamos ao Senhor
por elas e rezemo-las,
amemo-las, vivamo-las»
(p.44).
• Algumas frases sublinhadas nesse resumo que
precede da primeira Circular do Ir. Charles Howard me parecem significativas no que se refere à visão que ele tinha de nosso carisma a
serviço da Igreja, de seu amor ao Padre Champagnat e a seus Irmãos, os de ontem e os de
hoje, de sua preocupação com os mais pobres
para os quais nós fomos fundados. Recordar o
artigo 34 (Amor preferencial aos pobres) na
página 30 é bem significativo a esse respeito.
E no caso de se reter uma dessas frases, eu citarei de bom grado aquela da página 44, reproduzida acima, que me parece revelar todo
o amor do Ir. Charles por nossa família religiosa e seu desejo ardente de vê-la crescer na fidelidade ao Fundador e à Igreja.
• A atualidade desta Circular deve-se também,
penso eu, ao fato que o texto das Constituições de 1986 sofreu apenas pequenas modificações concernentes a 3 artigos sobre 171. Os
Estatutos foram modificados em maior número
(89), mas isto é normal, em razão de sua natureza e da grande liberdade que a Igreja deixa aos Institutos para fazê-lo.
• Parece-me interessante lembrar que o Ir. Charles Howard, em resposta ao desejo unânime
expresso pelos Irmãos Provinciais, no momento da Conferência geral de 1989, em Veranópolis (Brasil), fez redigir o livro intitulado
“Caminhar com nossas Constituições”, surgido
em 1991, para facilitar a oração e a reflexão
dos Irmãos a partir das Constituições. Este livro permanece um instrumento útil para a
oração pessoal e comunitária.
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Circular:

Pastoral das

“Sois para outros
jovens de hoje
sinais de esperança
e de amor.”
1

cf. Circulares dos Superiores-gerais
do Instituto dos Irmãos Maristas,
Pastoral das vocações, Roma,
1° de novembro de 1987, vol. XXIX,
Casa geral, p. 7.

U

m dos escritos que
marcam fortemente a
história de nosso Instituto
e no qual se plasmou grande parte do espírito vivido
e irradiado pelo Irmão
Charles foi a Circular sobre as Vocações, escrita
em novembro de 1987.

Foi a segunda Circular do
seu mandato. A primeira
fora dedicada ao tema das
recentes Constituições.
O tema das vocações esteve presente desde nossas
origens. Entretanto, esta é
a primeira Circular do Instituto dedicada totalmente ao tema vocacional. O 18° Capítulo Geral empregou a maior parte do tempo na revisão
da versão definitiva das Constituições e assinalou o tema
das vocações como uma das prioridades a atender. Daí a
motivação para lançar esta Circular.1 A Circular contém
cinco partes: a situação atual; as mudanças atuais; a base teológica das vocações; a fidelidade ao fundador, a
seu carisma e a seu espírito; sugestões para a reflexão e
a ação.

UMA CRISE
DA CULTURA E DA FÉ
Sem a necessidade de fazer dela um compêndio, no decorrer de suas páginas o Ir. Charles aborda, de maneira
bem simples, clara e objetiva, diversos aspectos que
convergem na realidade vocacional do momento. Na primeira parte, assinala que, entre os fatores que intervêm no descenso das vocações, há, sem dúvida, uma
crise da cultura e da fé, além de uma mudança profunda na sociedade, especialmente nos países
ocidentais.
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vocações
Ir. César Augusto Rojas

Referindo-se às crises de vocações em nossa
história, constata que em nenhum outro momento se conheceu uma baixa tão generalizada
e profunda. Menciona as crises havidas em
1822 que, por três anos, pareciam comprometer
o desenvolvimento da Congregação recém-nascida. E também a crise vivida nos anos 19021903, em que as leis francesas obrigaram os religiosos a escolher entre o exílio ou a redução
ao estado civil.
No segundo capítulo analisa as mudanças na
sociedade e nas atitudes sociais, mencionando
algumas tendências atuais, como o secularismo,
o declínio do sagrado e dos valores baseados
no religioso, o fenômeno do consumismo, o
predomínio de uma economia exploradora, o
poder da tecnologia, a luta pela autonomia, as
novas atitudes perante o papel da mulher na
sociedade e na Igreja, um enfoque diferente da
liberdade, da autoridade e da obediência, uma
mudança de atitude em face da afetividade, da
intimidade e da sexualidade, uma natalidade em
descenso e uma instabilidade cultural já generalizada.
Em relação às mudanças na Igreja, fala de uma
Igreja que aceita o diálogo com o mundo e com
as demais religiões, de uma Igreja em atitude
de serviço que procura uma nova aproximação
com os leigos, que sente que deve renovar-se e
que se interpela, mesmo com toda a confusão e
a controvérsia derivadas disso.

Conheci o Irmão
Charles há,
aproximadamen
te, 21 anos. Seu
modo de ser
me fez sentir qu
e era um Irmão
qu
e se
interessava po
r todos os que ha
bi
tá
vamos
nessa casa mar
ista.
Tocou-me o cora
ção quando, ao
voltar para
Roma, ele envi
ou um cartão po
st
al da Família
Marista ao pess
oal da limpeza de
meu
colégio. Foi um ge
sto delicado e um
sinal de
fraternidade, qu
e encurtou dist
ân
cias e
reafirmou as in
tuições da tend
a
am
pliada,
inclusiva, de igua
ldade evangélic
a.
Graças a Deu
s por esse Irmão
que olhou para
aqueles que nece
ssitam mais de
carinho e de
espaço de real
ização.
CAROLINA V
ARGAS G.,
LIMACHE , C
HILE

UM COMPROMISSO
DEFINITIVO
Quanto à Vida Religiosa, assinala a confusão e
perda de sua identidade, devido a tantas mudanças
sociais e eclesiásticas. Cita a perda de confiança
realmente destrutiva que se deu tanto entre os
que têm o dever de chamar, quanto entre os que,
tendo sido chamados, se negam a um compromisso definitivo, no vaivém de um fluxo e refluxo
contínuos. Refere-se também à importância da
missão dos leigos na Igreja e da importância de
colaborar com eles.
Na terceira parte faz uma reflexão teológica sobre
a vocação. A vocação é iniciativa de Deus, é dom
e é tarefa. “O chamado cristão de base é o ‘Segueme’ de Jesus pelo qual nos convida a preferi-lo como Senhor e Salvador, a ser discípulos, colaboradores, a participar de sua Igreja. Diz que o chamado a seguir uma direção específica – sacerdote, religioso, leigo – nunca obriga, e sublinha depois a
importância da vocação de leigo dentro da Igreja.
Apresenta vários elementos importantes em relação à vocação, tais como a meditação, a oração, a
importância da fé, e a missão.
A quarta parte é uma das mais belas e interessan-
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CIRCULAR: As Vocações

Ir. César Augusto Rojas

Piquenique com
o Ir. Basílio Rueda e
outros Irmãos
no Brasil

2 Circulares
dos Superiores- gerais
do Instituto
dos Irmãos Maristas
Pastoral das vocações, p. 50
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tes, porque aborda o tema a partir da vida de nosso Fundador. Apresenta Marcelino como alguém que tem muito a dizer-nos sobre o tema vocacional. Refere-se à sua fé em nossa vocação e ao seu apreço por esse
dom, expressando quanto valorizava a vocação do Irmão, e à sua oração pelas vocações, recorrendo frequentemente a Maria para isso. Fala
de sua confiança inquebrantável em Jesus e Maria e, finalmente, referese à sua conduta em tempo de crise, recordando que, nos momentos difíceis, ele “implorava invariavelmente a ajuda do Alto pela oração, e
em seguida realizava todas as gestões concretas que a experiência, as
consultas ou a reflexão lhe sugeriam como sendo as mais indicadas.
Finalmente, oferece uma série de pistas de reflexão e ação, tais como: a
responsabilidade de cada Irmão no tema vocacional, o planejamento provincial para a pastoral vocacional por meio do qual se abarquem as grandes linhas do programa, os caminhos e meios para acolher os jovens, e
se considere a existência da equipe provincial de pastoral vocacional.
Exorta a ir pessoalmente ao encontro dos jovens, animando-nos a ser
entusiastas de nosso estilo de vida e a ter maior confiança no trabalho
das vocações, sendo mais decididos quando se trata de animar os jovens a refletir sobre o chamado que puderam receber, e para apresentar
o chamado do Senhor à vida sacerdotal e religiosa como um convite
que pode ser dirigido a eles.
Faz referência a uma experiência de comunidade marista como outro
campo propício para o florescimento vocacional, indicando como condição para isso algumas características importantes: que seja vibrante,
orante, convidativa, missionária e com as características de simplicidade, abertura e acolhida próprias de uma comunidade marista. Assinala a
importância do acompanhamento e o valor dos grupos.

Recorda o papel das famílias, referindo o influxo
importante que têm os pais para despertar as vocações, e também sobre a influência que muitos
deles exercem para desviar seus filhos da ideia de
responder ao chamado à vida consagrada. Insiste
em que os pais precisam de nossa ajuda para
adotar uma atitude positiva a respeito do futuro
de seus filhos e sugere buscar ocasiões em que
os pais e seus filhos possam relacionar-se e conviver com religiosos e sacerdotes que vivem sua
consagração com entusiasmo.
Conclui a Circular dirigindo-se aos mais jovens, animando-os a desempenhar um papel especial no
apostolado das vocações: “Quisera impeli-los a desempenhar esse papel com audácia e valentia, com
o coração e em espírito de oração. Lembro-lhes que
para os outros jovens de hoje, vocês são sinal de
esperança e de amor. Que sua experiência de Deus
os ajude a tocar os corações”.2
Como vemos, é uma Circular que tem muita atualidade e vigência, dada a realidade que em nível generalizado se vive em torno do tema vocacional à
Vida Consagrada Marista. Com o passar dos anos,
todas essas iniciativas apresentadas pelo Ir. Charles
se tornaram realidade e foram implementadas em
grande parte de nossas Unidades Administrativas.
Estamos conscientes de que a vocação à Vida
Consagrada é um dom de Deus, que espera a generosidade na resposta do ser humano; Deus continua chamando e concedendo a muitos homens
e mulheres a graça para essa opção de vida. A
realidade da sociedade muitas vezes não permite
o florescimento ou consolidação das vocações,
mas é um desafio que devemos assumir e enfrentar com ousadia e criatividade.
Inspirados em nosso Fundador e conscientes de
que não foi a primeira vez que nosso Instituto
tem sido confrontado assim, confiamos na proteção de Deus e de nossa Boa Mãe por meio da oração contínua e buscamos os melhores meios para
trabalhar neste difícil desafio da promoção vocacional à Vida Consagrada Marista.
Um elemento muito interessante, que o Ir. Charles já vislumbra em diversos escritos, é o papel
protagonista da vocação laical, que hoje em dia
é referencial e suporte para nossa opção e estilo
de vida como religiosos Irmãos. Somos chamados

a querer e a valorizar nossa respectiva vocação,
alimentá-la nessa nova relação de Irmãos e Leigos, e trabalhar juntos para que sejam suscitadas
e promovidas em nossos diversos e variados lugares de missão marista.

AS VOCAÇÕES
Inspirados na Circular sobre as Vocações, um dos
principais desafios para a vida marista de hoje é
criar uma cultura vocacional que penetre e permeie todos os nossos ambientes; que, em nível
pessoal, nos faça protagonistas diretos do hoje
de nossa história; que nossas comunidades reflitam o gosto e a alegria de nossa vida de consagrados; que nossos lugares de missão sejam espaços onde os valores cultivados criem um ambiente favorável para despertar, acompanhar e
consolidar as vocações para a Igreja e, de maneira particular, para a vida consagrada e a vida laical marista.
Com sua Circular, o Ir. Charles lançou, oportunamente, um grande grito a nosso Instituto, grito
que continua ressoando no interior de nossos corações. Sintamos, queridos membros da família
marista, que todos somos corresponsáveis pela
continuidade, no tempo e na história, desse carisma tão rico para a Igreja e para o mundo de
hoje. Mas também tenhamos consciência de que
é um carisma que deve continuar vivo em muitos
homens e mulheres que sentem este chamado especial de Deus para viver os valores que Marcelino Champagnat e nossos primeiros Irmãos encarnaram e foram transmitindo através das diversas
gerações.
Que o Deus da vida e nossa Boa Mãe continuem
escutando e acolhendo nossas preces pelo florescimento vocacional em nosso Instituto, e que em
nossas Unidades Administrativas, seja em nível
regional, provincial ou local, busquemos os melhores meios e estruturas para que a pastoral vocacional constitua uma verdadeira opção na qual
todos nos sintamos envolvidos.
Peçamos ao Senhor, por intermédio do Ir. Charles, que continue a nos acompanhar e abençoar
nesta bela, mas complexa e desafiadora missão.
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Circulares: O

Discernimento.
Espiritualidade Apostólica

“A missão
somente
é missão quando
está arraigada
em Cristo
e, portanto,
na vontade
do Pai”.

O

pedido para escrever
sobre duas circulares
do Ir. Charles Howard levoume a tirá-las da prateleira e
voltar a lê-las. Valeu a pena fazer a leitura, e é algo que eu
recomendo a todos.

Apesar de anos já passados
desde que foram escritas,
elas contêm muita coisa
que estimula e desafia a vida Marista e a nossa missão
no século 21.
Ao todo Charles escreveu oito circulares. A que trata sobre o Discernimento foi a sua terceira – escrita em 1988. A circular sobre Espiritualidade Apostólica Marista foi a sua oitava e última circular,
foi escrita em duas partes, uma em 1992 e a outra em 1993.
Deixe-me começar com a circular sobre o Discernimento. Na introdução
Charles descreveu as cinco prioridades que o Conselho Geral de então
estabeleceu logo após a eleição de 1985. Charles deveria escrever circulares a respeito de todas as cinco prioridades, sendo que duas – as
Novas Constituições e Vocações – já haviam sido escritas antes de ele
voltar sua atenção para a questão do Discernimento.

UM PROCESSO DE RE-EDUCAÇÃO
Na época, os irmãos comentavam a respeito do estilo de redação do Ir.
Charles e do seu antecessor, Ir.Basilio Rueda. Os dois estilos complementavam-se e apoiavam-se um ao outro. O estilo do Ir. Basílio era mais
pedagógico – algo no estilo de um livro. Ele estava começando a comunicar mudanças muito significativas na teologia, eclesiologia, vida
religiosa, etc, que vieram a partir do Vaticano II. Os Irmãos (e a Igreja) precisavam engajar-se em um processo de re-educação e formação
para uma nova compreensão e prática da vida religiosa. Basílio começou a escrever um sólido ponto de referência para essas mudanças revolucionárias de paradigmas. Com esta parte tão bem feita (tanto para nós quanto para muitos outros na vida religiosa) seu sucessor, Charles, pôde, então, adotar um estilo mais pastoral em seus escritos.

Marista
Ir. Peter Rodney
E os Irmãos puderam se ver nessas histórias. Este estilo refletiu a personalidade de Charles. Nas refeições
comunitárias ele gostava de contar histórias, e facilmente incentivava outros a contarem suas histórias – especialmente quando havia visitantes. Havia
também algo de “afetuoso” em seus escritos. Da mesma maneira que ele podia ser muito veemente e desafiador, de uma forma “viril”, ele também não perdia de vista a sensibilidade, a reflexão e a compaixão ‘feminina’, que também é parte do nosso carisma. Na circular sobre o Discernimento ele desenvolveu extensivamente a idéia da prática de um “coração sábio” – o que ele via como algo que deveria ser
exercitado diariamente, e como o fundamento essencial de discernimento para aqueles momentos de
tomada de grandes decisões.

ENSINAR AS CONSTITUIÇÕES

As circulares de Charles eram mais parecidas com longas cartas. Seu foco era a vida cotidiana à luz das novas orientações da Vida Religiosa. Assim, as circulares de Charles eram mais breves e faziam freqüentes
referências aos Irmãos (geralmente sem citar nomes)
que conheceu durante o curso de sua vida religiosa
e anos como Superior Geral. Essas pequenas “vinhetas” da vida real deu substância e humanidade aos
pontos que ele estava enfatizando. Em um sentido real
eram histórias de família que ele estava vivenciando – histórias de sucesso e fraqueza – tanto de
ações heróicas quanto de situações menos positivas.

Com uma distância de mais de 20 anos, é também surpreendente notar o quanto Charles utilizava as “novas” Constituições em suas circulares. Eu acredito que
ele tomou como parte de sua responsabilidade pessoal o objetivo de promover e ensinar as Constituições aprovadas pelo Capítulo que o elegeu Superior
Geral. A sua primeira circular (1986) foi sobre as Constituições e o seu Conselho elaborou em 1991 um extensivo recurso chamado: Vivendo Nossas Constituições. Ele frequentemente referia-se às Constituições
como a mais rica expressão, nos dias atuais, de tudo o que nosso carisma se tornou desde a época de
Marcelino e dos primeiros irmãos. Não há talvez uma
só página em suas circulares que não apresente pelo menos uma citação das Constituições. Em muitos
casos, ele junta diferentes artigos para produzir uma
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CIRCULARES: O discernimento. Espiritualidade Apostólica Marista

Ir. Peter Rodney

descrição muito reveladora do que ele queria comunicar.
Um terceiro elemento que ainda hoje é impressionante, é a forma contemporânea como Charles lidou com os desafios da época. Ele teve uma
série de cuidados para o seu amado Instituto, e, ao mesmo tempo buscou
um jeito para empreender a sua renovação. Sua escrita era clara e desafiadora, e sempre encorajadora e esperançosa. Ele dirigiu os seus escritos
a todos os níveis do Instituto – às Províncias e seus líderes, às comunidades e sua vida em comum, e aos Irmãos, individualmente, nas escolhas
que eles estavam fazendo todos os dias ao viver a Vida Religiosa Marista.
Na circular Discernimento ele aprofundou sobre o valor e os métodos de discernimento pessoal e comunitário. De forma apaixonada que era característica em sua maneira de viver a vida, ele não deixou de criticar o nosso
compromisso com os marginalizados – especialmente indagando quem são
os principais participantes e beneficiários em nossas escolas e apostolados educativos. Em três lugares diferentes na Espiritualidade Apostólica Marista está o desafio: “missão só é missão quando ela está enraizada em Cristo, e, portanto, na vontade do Pai”. Ao mesmo tempo, ele pôde ver que na
Igreja pós-Vaticano os Leigos ocupariam os seus lugares de direito, e que
iriam enriquecer a vivência da espiritualidade e missão de Marcelino. Agora, vinte anos mais tarde, isso está começando a florescer entre nós.
Naturalmente, Charles refletia sua própria cultura, mas ao mesmo tempo
estava muito consciente da necessidade do Instituto ser de fato inculturado. Da sua própria cultura ele trouxe o valor de praticidade. (Marcelino
tinha essa qualidade também.) Assim, vemos em suas circulares que Charles fez um grande esforço para comunicar os meios necessários para que
suas idéias pudessem ser vividas no cotidiano, dizendo – é isso que precisamos fazer, e é assim que podemos fazer. Não é de se admirar, então,
que a circular sobre o Discernimento continha um pequeno panfleto. A “Revisão do Dia” foi apresentada em etapas fáceis, colocada com questões práticas e oferecida como um meio de crescimento, e não um fardo para ser
carregado. Não foi o Exame de Consciência, com seu foco sobre o pecado
e fracasso, com o qual muitos irmãos estavam familiarizados, mas um foco mais positivo sobre a ação de um Deus amoroso em cada dia. Refletiu
dessa forma, a espiritualidade apostólica encarnada, que o próprio Charles vivia.

A ESPIRITUALIDADE APOSTÓLICA MARISTA
Tudo isso serviu para o florescimento da Espiritualidade Apostólica Marista – sua última circular. Uma e outra vez ele volta aos temas de sua
paixão e visão, desenvolvidos nas circulares anteriores – a riqueza das Constituições, o tesouro da nossa Vocação, o discernimento praticado na vida
diária, Maria e Marcelino como modelos para o florescimento do Instituto, o amor pelos pobres, a sua visão para o laicato Marista, etc. Os temas
voltam e são revigorados com luz e esperança.
Sendo provavelmente o primeiro documento oficial do Instituto a apresentar
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a Espiritualidade Apostólica Marista em pormenores,
Charles parecia cuidadoso para enraizá-lo em nosso
carisma e patrimônio vivo. Há frequentes referências
a Maria, Marcelino e os primeiros Irmãos. Foi nesta
circular que Charles falou de Maria com os pés imersos na poeira das estradas – uma imagem muito querida na espiritualidade de muitos Maristas hoje. Nenhuma discussão sobre a Espiritualidade Apostólica Marista poderia ser completa sem uma referência à prática de Marcelino da Presença de Deus, e assim Charles começou a desenvolver como esta poderosa ferramenta poderia ser entendida e praticada hoje.
Na Espiritualidade Apostólica Marista é notável a sua
ênfase sobre a Igreja como comunhão – promovendo a eclesiologia do Vaticano II. Uma leitura cuidadosa da sua eclesiologia nos fará notar o seu elemento
Mariano – o rosto Mariano da Igreja – que agora, em
nossos tempos, está tornando-se o foco.
Como eu disse anteriormente, há tantos elementos que
continuam muito contemporâneos nas circulares de
Charles. Talvez já tenhamos superado as antigas ”batalhas” sobre as formas de oração comunitária. Mas,
para mim, os desafios sobre o discernimento de nossas prioridades apostólicas ainda permanecem. Hoje
falamos de “novas terras”. Como as pessoas dos nossos dias, Charles expressou preocupação com a proteção do nosso meio ambiente e seus cuidados. Ele falou do trabalho no apostolado com todas as pessoas
de boa vontade, falando muitas vezes sobre isso e citando exemplos específicos do apostolado em países
muçulmanos. Vinte anos atrás, ele estava antecipando o desafio dos nossos dias para um diálogo interreligioso eficaz e de um apostolado compartilhado.

Espiritualidade Apostólica Marista foi sua circular final,
e eu sinto, uma vez que foi publicada um ano antes do
final de seu mandato, que Charles tinha consciência
disso. Tenho a sensação de que ele usou esta sua última oportunidade para apresentar um compromisso amplo e ardente a respeito de uma série de temas caros ao seu coração. Falei de alguns deles. Na
conclusão da circular ele deu especial ênfase a três
deles. Ele os introduziu dizendo que o Instituto tinha necessidade de homens de visão no que diz respeito ao nosso carisma. Na verdade, não estava ele
descrevendo a si mesmo? Os três exemplos que ele
apresentou foram: a Família Marista e o Movimento Champagnat – que está agora se desenvolvendo
como a Vocação Laica Marista; a Solidariedade – com
foco na solidariedade ad intra: Maristas com uma visão global e uma preocupação internacional para a
vitalidade do nosso carisma; e finalmente, a Inculturação – o que ele expressou como enriquecimento cross-cultural tanto do Instituto como da
Igreja. Será que tudo isso não parece estar em pleno século 21?
Finalmente, se você estava procurando um resumo
sucinto da espiritualida3de pessoal de Charles e tudo o que ele apresentou em Discernimento e Espiritualidade Apostólica Marista, você não precisa ir além
da oração com a qual ele concluiu sua Carta de Agradecimento - escrita em 1993, na conclusão dos
seus anos férteis de liderança do Instituto. É oportuno que a fé, a esperança, o amor e a paixão do Ir.
Charles Howard permaneçam conosco em sua oração que constitui a base do número 156 de Água da
Rocha.
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Circular:

Semeadores de

“Todos os dias,
nosso apostolado
nos convoca,
de maneira mais
ou menos intensa,
a sermos homens
de audácia,
cheios
de esperança”.

A

Circular, Semeadores
de Esperança, escrita
pelo Irmão Charles Howard, há 22 anos, pode
atravessar gerações por seu
conteúdo sempre atual.

A Esperança autêntica se
fundamenta na fidelidade de
Deus, demonstrada concretamente em Jesus Cristo
que veio dizer com palavras
e atos que para Deus ninguém está perdido. Senão leiamos atentamente as três parábolas em Lucas: A ovelha perdida (Lc 15,3-7), a
moeda perdida (Lc 15,8-10) e os dois filhos (Lc
15,11-32).
“É a presença do Espírito em nossa vida, no
mundo que nos envolve, nas pessoas que
formam o mundo, nos enche de esperança. Esta presença na vida
de cada pessoa nos dá a capacidade de desempenhar
nosso papel de construtores do Reino sem considerar a raça, a religião
ou as convicções políticas do destinatário.”
“Cristo, cuja vida está
dentro de nós, age por
nosso intermédio, ama as
pessoas através de nós do
modo que nunca imaginamos, fez S. Paulo dizer:
Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos,
a ele seja dada glória, na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade (Ef 3,20).” (citações da
Circular do Irmão Charles Howard).
CRISTO nos precede e nos acompanha pelo seu

esperança
Ir. Carlos Wielganczuk
Espírito, tornando fecundas nossas obras.
A obra que realizamos não é nossa, mas
de Deus, repetia amiúde o nosso querido
fundador.
A Esperança, dom de Deus, necessita ser
cultivada ao longo da vida, sobretudo pela
oração e em contato com a Palavra de
Deus. Ela nos sustentará nos momentos difíceis
pelos quais passamos.

VITORIOSOS EM MEIO
ÀS DIFICULDADES
A docilidade à fidelidade de Deus em nossa vida
fará com que saiamos vitoriosos em meio aos sofrimentos, dificuldades e contratempos.
Em tais momentos saberemos onde colocamos
nossa esperança. São Paulo escreve: “Veja cada
um como constrói! Ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto: Jesus
Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce com
ouro, prata, pedras preciosas, madeira, capim ou
palha, a obra de cada um ficará em evidência... Se
a obra construída resistir, o operário receberá a
recompensa. (1 Cor 3,10-14).”
As maravilhas operadas por Deus, em quem colocamos nossa esperança, lidas na história pessoal e
nos acontecimentos, alargam nossos horizontes,
dilatam nosso coração em hinos de louvor e gratidão. Despertam para um compromisso de vida que
se traduz no serviço gozoso aos irmãos e irmãs,
em quem se percebe a ação de Deus.
O modo de tratar a Circular pelo Irmão Charles
Howard, é de índole a alimentar iniciativas apostólicas. Lança luzes e direciona sua fala onde a

ação de Deus se torna mais concreta, tanto na experiência pessoal, facilmente percebida, como na
história das pessoas, na Igreja, nos acontecimentos e no caminhar do Instituto nesses 195 anos de
sua existência. Quantas maravilhas o Senhor operou e quanta esperança nasceu nas crianças e nos
jovens nesses anos todos pela mediação de Irmãos
e de leigos e leigas, graças à docilidade e fidelidade de Champagnat a Deus!
A história vai ensinando que não há acontecimento que se subtraia à fidelidade e ação de Deus,
mesmo que num primeiro momento não esteja claro. Uma leitura feita em clima orante, ajudará a
descobrir os passos de Deus nesses acontecimentos, dando razão ao que o teólogo Schilebeeckx
afirmava em um de seus conceituados livros: “Tudo é graça em visibilidade”.
São tantas as luzes que vão surgindo na caminhada de quem se deixa seduzir pela autêntica Esperança que nasce a certeza de que o Espírito Santo
age em nosso meio, na Igreja, na vida religiosa e
em nosso Instituto em particular.
A certeza de que Jesus se comprometeu conosco e
com a humanidade e que nos precede e nos acompanha e nos inspira as palavras, gestos e atitudes,
nos dinamiza e torna fecundas nossas ações.
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CIRCULAR: Semeadores de esperança

Ir. Carlos Wielganczuk

A SERENIDADE
O Irmão Charles, na Circular, reveste a Esperança com algumas características que nos ajudam a ter maior clareza naquilo que vivemos:
A serenidade é uma das principais características da esperança. Supõe estarmos convencidos da presença de Cristo e da sua vitória final, apesar de todos os obstáculos que possamos encontrar. Supõe
igualmente estar convencidos da presença do Espírito Santo que
desperta paz, serenidade e alegria, apanágio de pessoas de autêntica
esperança.
A vivência da serenidade, da paz e da alegria nos ensinarão que Deus
continua fiel em nossa vida, o que despertará a coragem e a audácia.
Marcelino, homem de iniciativas, buscou com audácia, intrepidez e
arrojo a aprovação legal do Instituto, em vida. Alimentou a certeza
de que Deus e a Santíssima Virgem, em quem depositou total confiança, não deixariam sem atender tal necessidade que reverteria para
o bem das crianças e dos jovens. O que ocorreu em 1851, onze anos
após a sua morte, com vantagens inesperadas.
Conhecemos nosso Fundador por outro traço significativo de sua per-
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sonalidade, que sem contar com recursos, pôs-se
a construir l´Hermitage e chegou a bom termo
por sua audácia nascida da confiança na fidelidade de Deus e na proteção de Maria que nunca
lhe faltaram.
A pessoa que se apóia na fidelidade de Deus,
torna-se criativa, multiplica as energias a serviço dos irmãos, diminui as necessidades próprias,
em favor das autênticas necessidades dos outros.
Vai descobrindo que o Espírito Santo não a deixa
inativa, não só quanto à ação, sobretudo quanto
à vida nova que brota, despertando novas e corajosas iniciativas. Exemplos de audácia, criatividade, confiança e coragem, temos dentro do
nosso Instituto, na pessoa do nosso Fundador,
dos nossos primeiros Irmãos e em tantos Irmãos
que entregaram sua vida como resposta à fidelidade de Deus. O Espírito Santo age vigorosamente nas pessoas, nos acontecimentos, na sociedade, em todos os setores, despertando incrível dinamismo, impossível só pelas forças humanas.

A ESPERANÇA
CRISTÃ
A esperança cristã é uma esperança corajosa,
porque está baseada na fidelidade de Deus em
seu amor para conosco desde sempre e para
sempre e no seguimento de Jesus, com quem
nos comprometemos pelos votos religiosos.
O Irmão Charles ao se referir à coragem, escreve: “Para a maioria de nós, a coragem não será
uma virtude dramática, mas antes a coragem da
fidelidade de todos os dias, fidelidade em viver
o Evangelho e irradiar o Evangelho. Todos os
dias, nosso apostolado nos convoca de maneira
mais ou menos intensa para sermos homens de
coragem, cheios de esperança.”
O que foi escrito a respeito da Esperança, não
passa pela mente de que a vivência da mesma
torna a vida fácil e sem problemas. Quem se
apóia verdadeiramente na fidelidade de Deus e
na busca da sua vontade terá como resultado na
sua caminhada a cruz e com ela o mistério Pascal. Mas tudo será vencido, graças a Ele que nos
precede e nos acompanha com a sua graça e

com a presença sempre eficaz do seu Espírito.
Queremos um apoio e incentivo em nosso peregrinar terrestre? Olhemos para Maria, nossa Boa
Mãe, modelo de esperança, Ela que tudo fez no
Instituto e continua fazendo. Como nas Bodas
de Caná, nos diz: “Façam o que Ele mandar”
(Jo 2,5).
Conscientes de que se nosso apoio não for a fidelidade de Deus jamais desmentida em nossas
vidas, seremos dramaticamente vulneráveis e
inoperantes para o Reino de Deus. Somos fortemente convidados para tomar conhecimento das
riquezas com que o Senhor nos revestiu como
membros do Instituto nos 195 anos de sua fundação. Profundamente motivados pela graça insigne de seguidores de Cristo, a serviço das
crianças e jovens, amparados por Maria, nossa
Boa Mãe e São José, nossos padroeiros e certos
da intercessão de nosso Fundador, colocamos
toda nossa Esperança e busca da vontade amorosa do Pai, cuja fidelidade jamais nos faltou.
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Circular: Um

chamado
Sollicitudo

“Este chamado
nos vem como
um autêntico dom
do Espírito
Santo, que nos
impulsiona
a afastar de nossas
vidas reservas
e temores, para
nelas realizar
uma verdadeira
conversão”.

T

odos sabem quanto era
viva no Ir. Charles Howard a preocupação por um
Instituto Marista que manifestasse, com mais audácia,
uma clara opção pelos pobres, através de gestos concretos de solidariedade, em
nível pessoal e institucional.

Durante os oito anos de seu
mandato, torna ao tema em
diversas ocasiões, em seus
discursos e em suas Circulares, até – acreditamos –
influenciar nesta questão o
próprio XIX Capítulo Geral.
Seu pensamento se torna
mais audaz na Circular de 30
de novembro de 1990, que leva o mesmo título da conhecida Encíclica de João Paulo II: “Sollicitudo rei socialis”, escrita no fim de 1987.
O Ir. Charles introduz o tema com a alusão à nossa tradição de filhos
de Champagnat, recordando quanto amor ao Papa e a suas palavras tinha o Fundador. Com realismo, no entanto, não silencia sobre as dificuldades que, hoje, encontram os numerosos documentos pontifícios,
as críticas que recebem e a pouca atenção da opinião pública... Mas
desta vez – escreve – “Desejo sublinhar o fato de a Sollicitudo rei socialis ser uma Encíclica de particular importância. Foi escrita vinte anos
depois da Populorum progressio, do Papa Paulo VI, exatamente para celebrar o vigésimo aniversário desse memorável documento... Nenhum Irmão Marista deveria ignorar seu conteúdo e todos deveriam
empenhar-se em meditá-la e aplicá-la à própria vida e à própria ação
responsável”.

INTERDEPENDÊNCIA E SOLIDARIEDADE
No 2° capítulo, apresenta uma breve síntese da Encíclica, relacionandoa com os elementos importantes da Populorum progressio. Sublinha
os conceitos da interdependência de todas as nações da Terra e do
consequente dever da solidariedade. Esclarece que o conceito de desenvolvimento humano refere-se mais ao ser do que ao ter: “Mais
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urgente:
rei socialis
Ir. Mario Meuti
se possui, mais se deseja; e assim, as aspirações humanas mais profundas permanecem subjugadas. O
quadro atual indica que os “poucos” que gozam do
muito estão insatisfeitos porque querem sempre mais
e os “muitos” que têm pouco ou nada, se consideram
impossibilitados a realizar até o mínimo da própria vocação humana... A própria Igreja tem grave responsabilidade na área social. Desde a antiguidade, ela
compreendeu a tarefa de aliviar a miséria da humanidade sofredora, quer esteja perto quer, longe. As necessidades dos pobres pesam mais do que a «necessidade» de ornatos ou de sagrados objetos do culto.

Poderia até ser obrigatório vender esses bens a fim de
dar comida, bebida, roupa ou abrigo aos necessitados.
Conforme as palavras de Paulo VI, temos todos de construir a «civilização do amor». (C 2.4, pág. 265)
Depois do aceno no 3º capítulo às críticas feitas à
Encíclica, especialmente o desconcerto dos Estados
Unidos e de muitos outros observadores à tomada de
distância de João Paulo II, tanto em relação ao Socialismo quanto ao Capitalismo ocidental, Charles Howard oferece ao Instituto, no 4º capítulo, uma série de suas reflexões sobre a Encíclica mesma. Tem
ainda, em relação ao momento em que saiu a Encí-

Em Escola Marista numa favela de Londrina, Paraná, Brasil, 1992
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CIRCULAR: Um chamado urgente: Sollicitudo rei socialis

Ir. Mario Meuti

Papua Nova Guiné

clica, a experiência histórica de 1989 com o esfacelamento do bloco socialista na Europa do Leste e alhures.
“Irmãos, tanto o mundo quanto a Igreja estão numa encruzilhada histórica; estão num momento da história da humanidade que é crítico para a
vida dos homens e mulheres das gerações vindouras. Situação similar, raramente verificada nos séculos passados, abre novas possibilidades para
os seres humanos. Evitemos de menosprezar a situação: os fundamentos
da sociedade estão sendo abalados. Estamos em presença de decisões para a humanidade que podem ter alcance remoto e consequências duradouras.”(C 4.1, pág. 272)

1

O QUE NOS AMARRA É
A VISÃO BIPOLAR DO MUNDO
Sollicitudo rei socialis n. 37. E ainda:
Um mundo dividido
em blocos e sustentado
por ideologias rígidas,
onde, em vez
da interdependência
e da solidariedade,
dominam diferentes
formas de imperialismo,
só pode ser um mundo
submetido a “estruturas
de pecado”. (nº 36)
2 Sollicitudo
rei socialis, nº 47.
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O nosso não é apenas um tempo-kronós, no sentido de simples transcurso
de dias, - explica o Ir. Charles Howard, citando o jesuíta John Haughey
– mas um tempo-kairós, isto é, hora propícia, tempo de acontecimentos especiais, tempo de salvação e de redenção... Para a leitura destes,
não bastam as análises econômico-políticas, mas é preciso olhar os fatos, a partir das grandes aspirações do coração humano: a rejeição da camisa de força de uma visão bipolar do mundo, a rejeição dos regimes totalitários, as ânsias de liberdade expressas de modo especial pelos jovens.
“Prezados Irmãos, vemos o mundo com olhos que veem essa época da história humana como um possível momento kairós sem precedentes em que
o Espírito Santo está dando forças a homens e mulheres para mudar o mun-

do? Temos fé suficiente para acreditar na Providência de Deus que agora está nas mãos dos homens a
possibilidade de reverter o ciclo quase inquebrantável de pobreza e de violência terríveis que acabrunham
vasta proporção da humanidade?” (C 4.1, pág. 274)
“É fácil de compreender que alguns dentre nós sentir-se-ão confusos, mesmo frustrados e impacientes,
(O que posso fazer eu, como indivíduo, neste processo
de reconversão do curso da história?” ). E reafirma ainda mais fortemente: “Em primeiro lugar, procuremos
ser sérios, devemos compreender que todos nós fomos convocados para responder a esse convite do
Papa como um imperativo moral. Esta é a premissa
central da Encíclica.” (C 4.2, pág. 275)

TODOS IMPLICADOS
NO PROGRESSO
DA HUMANIDADE
O ponto de partida da carta de João Paulo – explica ainda Charles Howard – é este: ricos e pobres, todos são envolvidos e condividem a responsabilidade de trabalhar pelo verdadeiro progresso da humanidade. Aquelas que foram denominadas “décadas do desenvolvimento” não eliminaram absolutamente as causas profundas do subdesenvolvimento; a pobreza aumentou e se estendeu a outras
populações; e a rapidez das mudanças sociais levou
ao extremo a desigualdade entre os seres humanos.
É preciso recomeçar, colocando no centro as pessoas humanas concretas, em sua individualidade; as
que sofrem sob o peso insuportável da exploração
de outros. É em relação a isso que o Papa usa, repetidas vezes, a famosa expressão “estruturas de
pecado” para indicar “qual é a verdadeira natureza do mal que está diante de nós, na questão do “desenvolvimento dos povos”: trata-se de um mal moral, fruto de muitos pecados e que levam a “estruturas pecaminosas”. Diagnosticar o mal significa
identificar exatamente, no nível da conduta humana, o caminho a ser seguido para superá-lo.” 1
Com isso responde à pergunta sobre o compromisso individual, ao dizer que “não é coisa que podemos deixar às pessoas com particular sensibilidade
sobre temas sociais, mas é uma exigência do próprio
Evangelho e da vocação cristã...” (C. 4.3, pág.

278). E citando diretamente a João Paulo II, no art.
47 da Encíclica, convida os Irmãos à ação: “Com
amargura é preciso dizer que, como se pode pecar por
egoísmo, por ganância e ânsia de poder, pode-se pecar também em relação às necessidades urgentes de
multidões humanas, imersas no subdesenvolvimento, por medo, indecisão e, no fundo, por covardia.” 2
“Assim, estimados Irmãos, é inegável que nesta
matéria há um chamado à ação para cada um de
nós”. E insiste, consciente do risco de ser mal-entendido: “Ao falar de um chamado para a ação, quero dizer exatamente isto mesmo. Devemos realmente resistir à tentação de espiritualizar esse chamamento, fugindo dos dilemas muito concretos que devemos enfrentar de maneira ativa, escondendo-nos
simplesmente por uma retirada na oração... Faz
pouco tempo, o diretor de um centro de espiritualidade bem conhecido, dizia que, quando ele organizava sessões que tratassem da vida pessoal com Deus,
podia contar com resposta pronta; mas, quando
anunciava retiros que versassem sobre paz, justiça
racial e desenvolvimento do Terceiro Mundo, tinha
poucos participantes.(C. 4.3, p. 279)
Não se trata de sentir-nos culpados no sentido
moral pessoal, mas de despertar nossa sensibilidade face a essas “estruturas de pecado” que, também
ao nosso redor, perpetuam situações de injustiça e
de grave discriminação. Não conseguiremos mudar
as coisas da noite para o dia, mas a dificuldade do
dever não pode deixar-nos na indiferença e na
apatia.
“A isto tudo, permitam-me acrescentar uma coisa
mais - a importância do ensino social
da Igreja para despertar as consciências para os problemas que
afetam a sociedade. Levamos nossos
alunos
à prática
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CIRCULAR: Um chamado urgente: Sollicitudo rei socialis

Ir. Mario Meuti

Bangladesh

3 Sollicitudo
rei socialis, nº 37 e 38
4 Sollicitudo
rei socialis, 42
5 Cfr. Discurso de abertura
do XIX Capítulo Geral
de 1993
6 XIX Capítulo Geral:
Documento de
Solidariedade, nº 20.
7 www.champagnat.org/
203.php?caso=
xxidocumentos_view&id=
30

de atividades caritativas que os ponham em contato com situações de pobreza.” (Cn 87)
Um parágrafo especial é dedicado à “interdependência e solidariedade”, dois
aspectos basilares da mensagem do Papa: “O fato de que homens e mulheres, em várias partes do mundo, sintam como próprias as injustiças e as violações dos direitos humanos cometidas em países longínquos, que talvez nunca visitaremos, é sinal de uma realidade transformada em consciência... Trata-se da interdependência sentida como sistema determinante das relações,
no mundo contemporâneo. Quando a interdependência é assim reconhecida,
a resposta correlata, como atitude moral e social, é a solidariedade... que
não é um sentimento de vaga compaixão ou de enternecimento superficial
pelos males sofridos por tantas pessoas, próximas ou distantes. Pelo contrário,
é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem-comum; ou
seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos”.3 ( C 4.4, p.280 e 281)

O AMOR PREFERENCIAL AOS POBRES
O 5° Capítulo é dedicado inteiramente ao comentário da expressão do
Papa: “Amor preferencial aos pobres”. Essa expressão do Papa encontra eco muito claro em nossas Constituições que falam de nosso «amor

60

• FMS Mensagem 42

preferencial aos pobres» (artigo 34 e outros). “Agora, Irmãos, permitam-me citar algumas palavras da
Encíclica. São mais eloquentes de quanto eu possa
dizer. O amor preferencial aos pobres é uma opção,
ou uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a Tradição da
Igreja... Hoje, dada a dimensão mundial que a questão social assumiu, esse amor preferencial, com as
decisões que ele nos inspira, não pode deixar de
abranger as imensas multidões de famintos, de mendigos, sem teto, assistência médica e, sobretudo, sem
esperança de um mundo melhor: não se pode deixar
de ter em conta a existência dessas realidades. Ignorá-las significaria tornar-nos como o «rico epulão»,
que fingia não conhecer o pobre Lázaro, que jazia à
sua porta.” (Lc 16,19)4. Palavras muito fortes! (C 5.1,
p. 288)
A tarefa não é simples e pode assustar, mas Charles
se diz convicto de que esse chamado constitui um
autêntico dom do Espírito Santo, que nos move a
afastar de nossa vida reservas e medos, para nela operar uma verdadeira conversão... De resto, acrescenta, isso já é realidade na vida de muitos Irmãos e representa nova vitalidade para as Províncias.
A última parte da Circular insiste sobre a necessidade de um contato direto com os pobres, como estrada mestra para adquirir sensibilidade nova, nesse campo, para mudar nossa visão do mundo e responder com a conversão pessoal e institucional
que a Igreja e os tempos atuais nos pedem. Recomenda que todos possam fazer experiências, mesmo breves, em contextos de pobreza real, promovendo as que, em mais ocasiões, chamou de “peregrinações de solidariedade”.5 A experiência que exigiu explicitamente de todos os Provinciais, antes da
Conferência geral de Veranópolis, em 1989; de todos os delegados do Capítulo geral de 1993, também propôs a muitos Irmãos em seus múltiplos encontros. Não podemos mais permitir-nos que “haja
Irmãos fechados em guetos mentais ou físicos, para os quais os pobres são apenas uma estatística”.
O XIX Capítulo geral foi muito influenciado por essa “mudança social” incutida no Instituto por fidelidade à genuína herança de M. Champagnat. Começa
com o título Audácia e Esperança para continuar
com a Mensagem a todos os Irmãos Maristas cujo ponto de partida é a escuta do grito do mundo:
o grito dos pobres, das crianças de rua e abando-

nadas... mas também o grito de esperança que brota em tantos lugares para sugerir-nos chamamentos novos e audazes. E há um documento sobre a
solidariedade que começa exatamente citando as
“peregrinações de solidariedade” efetuadas por cada um dos capitulares, para propor escolhas novas
e audazes às Províncias, às comunidades e a cada Irmão. “Chegou a hora de assumir coletivamente, de
modo decisivo e inequívoco o chamado evangélico à
solidariedade.”6
São muitos os desenvolvimentos sucessivos: em
todas as Províncias do Instituto nasceram novas
obras sociais a serviço de crianças mais pobres e marginalizadas, grupos e associações de solidariedade
um pouco por toda parte, graças também ao impulso
proveniente dos leigos e à restruturação das Unidades Administrativas. Em nível de Instituto, nasceu o BIS (Bureau International of Solidarity) e desse, a FMSI-Onlus (Fundação Marista para a Solidariedade Internacional) destinada a acompanhar e a
financiar projetos de solidariedade e desenvolvimento, e a dedicar-se ao novo desafio da defesa e
da promoção dos Direitos das Crianças e dos jovens,
na sede ONU de Genebra.
“Olhar o mundo com os olhos de uma criança pobre” foi o lema cunhado pelo Ir. Seán Sammon, que
dirigiu o Instituto de 2001 a 2009, e foi retomado pelo novo Superior geral Emili Turú que, ao encerrar o
XXI Capítulo geral, desejava que “dentro de oito
anos, quando olharmos para trás, possamos dizer
que o Instituto realizou passos muito significativos na
arte de defender os direitos da criança e do jovem”. 7
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Circular: O

“Somos chamados a
ajudar-nos e
a complementar-nos
uns aos outros”

Movimento
da Família

R

ecordar o Ir. Charles
é lembrá-lo a partir de
suas significativas intuições
sobre o caminho de comunhão dos leigos, leigas e
Irmãos. Ele se adiantou a
esse futuro de comunhão
do último Capítulo geral.

Intuiu dimensões dessa nova época do carisma marista.
Veja-se o pensamento e a
visão que desenvolve na Circular de 1991: ‘O Movimento
Champagnat da Família Marista - Uma graça para todos
nós’, essas intuições mantêm grande atualidade e continuam a inspirar
a reflexão do Secretariado dos leigos. Dessa Circular e de sua intervenção no XIX Capítulo geral – Leigos e Irmãos juntos na missão – provêm
as citações textuais ou adaptadas das linhas que seguem.
“É bênção e motivo de alegria para todos, Irmãos e leigos, dirá
o Ir. Charles, poder compartilhar as mesmas riquezas espirituais e viver juntos essa emocionante aventura espiritual e
sua
de
o
iã
apostólica que tanto nos eleva”. Por isso, anos mais tarde, a
as
oc
r
o Charles po
da Assembleia de Mendes falará de uma vocação carismática coo
ri
á
Conheci o Irmã
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bia, em 1989,
mum, que uns vivem como pessoas consagradas e outros, covisita à Colôm
se país.
Maristas a es
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ã
m
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mo pessoas leigas. Era a convicção clara do Ir. Charles, quanl.
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Sempr
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Tanto na Circular mencionada como em outros escritos, gosaos detalhes
sse o grupo
qualquer que fo
s,
tava de recordar a Exortação Apostólica “Christi fideles laici”
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ir
ir
C
segu
Suas
, convidavam a
os
m
va
á
de João Paulo II, onde se diz que na Igreja-comunhão os
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em que as pa
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estados de vida estão de tal modo relacionados entre si que
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apaixonando-no
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Apesar de
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a seu serviço.
ante
: você é import
dizer à pessoa
O Ir. Charles tinha esta certeza: “Todos nós partilhamos a
, COLÔMBIA vocação cristã e isso implica no dever de animar-nos uns
O
T
S
A
P
,
IA
EN
MARIA EUG
aos outros, em nossos diferentes dons e nos chamados
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Champagnat
Marista
Ir. Javier Espinosa e Ana Sarrate
pessoais. Não se pode considerar um chamado superior a outro, mas promovê-los todos. Com essa
ideia na mente, faço um convite a todos para que
participem nessa importante convivência, a fim de
trabalhar para o desenvolvimento de todas as vocações, a leiga, a religiosa e a sacerdotal”.
Manifestava sua convicção de que nossas vocações
específicas se iluminam mutuamente, sem se confundirem, e assim somos, uns para os outros, fonte
constante de riqueza.
A complementação, lembrada pelo Ir. Charles, comportava para ele maior associação em variadas formas, incluindo maior número de voluntários em
nossas missões, a formação de comunidades mistas
e, logicamente, o fortalecimento do Movimento
Champagnat da Família Marista (MCFM). Seu pensamento manifestava que essa complementaridade
vocacional de Irmãos e leigos permitiria fortalecer
nossas identidades específicas. Estas são palavras
suas referidas ao religioso Irmão: “Compartilhar
com eles (leigos e leigas) espiritualmente vai revelar-nos novas profundidades de nossa vocação de
Irmãos.”
Se então já se começava a falar do carisma como
dom à Igreja, ele soube aplicá-lo abertamente ao
nosso Instituto. Manifestou reiteradamente que o
carisma marista seria enriquecido pelos leigos. É
muito bonito este parágrafo de sua intervenção no
Capítulo: “O carisma de um Instituto não pertence
exclusivamente a esse Instituto. Os carismas são
para a Igreja e pertencem à Igreja. Nós somos os
herdeiros do carisma de Marcelino e, por isso mesmo, seus guardiões, mas é para nós uma alegria e
uma responsabilidade ser capazes de partilhar esse
dom e, como já disse em alguma ocasião, os leigos
haverão de revelar-nos novas facetas desse caris-

ma, na medida em que o viverem mais plenamente.
E essa não deve ser uma comunicação em sentido
único, pois, na comunhão, é evidente que necessitamos uns dos outros, e os Irmãos necessitam dos
leigos. Quando tivermos chegado ao ponto de os
leigos se considerarem responsáveis pela herança
do carisma de Marcelino, então poderemos cantar
um jubiloso Aleluia”. No fundo, o Ir. Charles manifestava que com a participação dos leigos no carisma, a vida marista se sente desafiada e enriquecida
e que, juntos, Irmãos e leigos, devemos enfrentar o
futuro desse carisma.
Algumas das convicções do Ir. Charles se plasmaram
no Capítulo geral de 1993, ao qual 14 leigos foram
convidados pelo Ir. Charles; participaram por duas
semanas. A Mensagem do Capítulo o menciona: “A
presença entre nós, durante alguns dias de quatorze
leigos, foi um acontecimento histórico. Ajudaramnos a compreender melhor que devemos assumir
nossa missão de Igreja em comunhão profunda com
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CIRCULAR: O Movimento Champagnat da Família Marista

Ir. Javier Espinosa e Ana Sarrate

eles”. E o Capítulo aprovou esta proposição: “O XIX Capítulo geral reafirma sua vontade de partilhar, cada dia mais, a espiritualidade e a missão
com os leigos. Solicita ao Ir. Superior geral e a seu Conselho que animem
os Irmãos e as comunidades do Instituto a progredirem nesse caminho
de comunhão”. Foi novidade que os documentos capitulares se referissem
a leigos e Irmãos. A presença leiga aparecerá, posteriormente, em assembleias e Capítulos provinciais, em comissões e grupos de animação. Iniciava-se uma nova época de comunhão em nosso Instituto.

OS LEIGOS ESTÃO PREPARADOS
PARA ESCREVER
UMA PÁGINA DA HISTÓRIA CONOSCO

Leigos no
XIX Capítulo Geral
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Se o Ir. Charles fala de complementaridade é porque acredita na vocação leiga, na igualdade de todos os crentes, em sua força na missão
da Igreja. Por isso recordará as inspiradas palavras de um autor: “Os
leigos estão preparados para escrever uma página de história conosco”. E assim, em sua Circular, considera proveitoso situar as coisas no
contexto da Igreja e do mundo, e na nova visão teológica sobre o laicato. Sobre isso se manifesta muito clarividente.
Fazendo menção da Exortação ‘Christi fideles laici’, disse que a espiritualidade e a dignidade, a missão e a responsabilidade dos leigos foram proclamadas de maneira solene. A Igreja inteira (clérigos, religio-

sos e leigos) constitui uma comunhão; todos juntos participam da missão profética e sacerdotal
de Jesus Cristo; todos juntos são chamados à
santidade. Assumindo que existem relativas diferenças nas atribuições do sacerdócio e do laicato, essas não devem ser afirmadas até o ponto de
passar por alto o princípio mais fundamental e
vital da comunhão cristã e a igualdade de todos
os crentes. Há um lugar próprio para a autoridade da hierarquia e os presbíteros na Igreja. Mas
esse lugar, cuja origem encontramos na intenção
que teve Jesus de dotar a Igreja de uma liderança, não pode contradizer sua visão mais fundamental de uma comunidade de discípulos que haveriam de viver em espírito de fraternidade,
igualdade e serviço.
Suas afirmações se inspiram igualmente no Vaticano II. O Concílio, afirma o Ir. Charles, insistiu
que a verdade fundamental, no seio da Igreja, é a
comunhão, baseada na união do autêntico crente
com Cristo, por meio do Batismo. Na qualidade
de crentes batizados, está o direito inalienável
de todos. A fundamental igualdade, tanto na dignidade como na responsabilidade, deriva da
união direta de cada crente com Cristo, através
do Batismo.
Com muita esperança, no fim do XIX Capítulo geral, falou de primavera e mudança: Para mim, um
dos sinais mais claros de esperança, nesta primavera, é a ideia mais clara que temos da natureza
da Igreja, a Igreja como comunhão missionária, a
Igreja como povo de Deus, em que há diferentes
ministérios, variados carismas e funções, mas todos estão unidos como discípulos de Cristo e testemunhas de sua ressurreição, comprometidos em
seguir a mesma senda de amor, de esperança e de
serviço, unidos pelo mesmo Espírito para continuar a missão de Jesus. Nossas gerações são chamadas a construir esse novo modelo de Igreja;
uma Igreja que promove muito mais a participação; o povo cristão se sente animado e ajudado
com recursos e formação, a fim de apresentar aos
demais o mistério da Igreja e assim possam descobrir o sentido de suas vidas.
Dessa esperança, tão evangélica e tão marista,
nascem os convites que o Irmão Charles faz em
seus escritos. Recolho alguns:

• Encontramo-nos num momento muito importante da história da Igreja, momento de renascimento, de retorno ao estilo da Igreja primitiva,
quando os leigos desempenhavam um grande
papel na missão. Uma de nossas prioridades consiste, agora, em promover esse renascer, com delicadeza, coragem e visão. Se não o fizermos assim, então diminuiremos a Igreja do futuro, o Povo de Deus, o Corpo de Cristo… tudo o que amamos.
• Devemos trabalhar juntos para desenvolver a
consciência eclesial, o sentido da pertença ao mistério da Igreja como comunhão. A oração de Jesus na última ceia, - “que todos sejam um” – é
um programa de vida e de ação para todos nós.
• Façamos o que estiver em nossas mãos para ajudar os leigos a aceitarem esse desafio de ser protagonistas na missão da Igreja.
A eclesiologia da comunhão, que o Ir. Charles tanto
aprecia lembrar, devolva o carisma e a missão ao seio
da Igreja, de modo que os leigos possam viver o carisma fundacional de formas diferentes àquelas típicas da vida religiosa, e possam vivê-lo de maneira integral, relativamente às diversas facetas da pessoa;
não em todas as potencialidades do carisma que
desbordam cada grupo, seja de Irmãos, seja de leigos ou sacerdotes maristas.
O Ir. Charles, como a história do chefe índio, trouxe-nos o regalo de um futuro melhor para nossa tribo. Foi sua visão de uma nova concepção carismática para uma tenda mais ampla, onde caibam mais,
onde se fala de complementaridade e comunhão, de
novas facetas do carisma marista, de novo modelo
de Igreja, novos aprofundamentos da vocação do Irmão e do regalo da vocação do leigo marista.
IRMÃO CHARLES HOWARD, OBRIGADO!

Ir. Javier Espinosa
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CIRCULAR: O Movimento Champagnat da Família Marista

Ir. Javier Espinosa e Ana Sarrate

“É uma bênção
e uma alegria
sentir-nos
chamados a
partilhar nossas
mútuas riquezas
e a viver, juntos,
uma aventura
espiritual
e apostólica
fascinante”

Q

uando torno a ler a
Circular do Ir. Charles
sobre a criação do Movimento Champagnat da Família
Marista, deparo-me com um
homem profético: suas palavras são tão atuais que ainda
continuam sendo uma grande
referência para o presente.

A Circular nos revela um homem que ama a Igreja e por
isso deseja que ela seja mais
autêntica: em diálogo com o
mundo e construindo com
este, para que ela seja mais
significativa.
Em todo o texto se faz evidente sua preocupação em
responder a ela. Depois de analisar alguns desafios que a Igreja vive em
seu trabalho de evangelização, recorda-nos que “nos encontramos num
momento muito importante da história da Igreja, momento de renascimento, de retorno ao estilo da Igreja primitiva, quando os leigos desempenhavam um papel importante na missão. Uma de nossas prioridades, agora, consiste em promover esse renascer, com tato e delicadeza,
coragem e largueza de vistas. Se não o fizermos assim, então diminuiremos a Igreja do futuro, o Povo de Deus, o Corpo de Cristo… tudo o que
amamos” (MCFM, p. 322).

VIVAMOS COM PAIXÃO
A MISSÃO MARISTA
O Ir. Charles “nos descobriu”, percebeu a realidade de tantos leigos e
leigas que sintonizávamos com a espiritualidade de Marcelino, que vivíamos com paixão a missão marista e que, a partir de nossa condição de leigos, trazíamos nova forma de viver esse dom.
Mais ainda, suas palavras continuam a desafiar-nos, hoje. Ele percebeu uma família nova, ainda no começo, na qual Irmãos e leigos caminhassem juntos, dando maior vitalidade ao carisma. Ele nos animava a fazer experiência em comunidade; a atrever-nos a escrever o que
o Espírito em nós suscitava, ao partilharmos e vivermos essa espiritualidade; a sentir-nos verdadeiramente responsáveis por fazer crescer
essa família na Igreja.
Seu entusiasmo por essa realidade leva-o a escrever: “Portanto, Irmãos, sois todos convidados a colaborar no crescimento desses grupos de leigos, e a partilhar nosso carisma, esse presente vindo de
Deus para o bem da Igreja.” “Os leigos estão preparados para escrever
uma página da história conosco”.
Muitos Irmãos, animados por essas palavras, nos acompanharam na
aventura de crescer como cristãos e maristas, criando processos formativos para o laicato, gerando comunidades ou grupos de vida, encorajando-nos a tomar iniciativas e fazendo sentir-nos parte de sua
família.
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Graças a esses Irmãos, que apostaram no espírito
que nascera depois do Vaticano II, fomos tomando consciência de nossa vocação leiga e de nosso
papel na construção do Reino de Deus. Mostraram-nos a pessoa de Marcelino e comunicaramnos seu entusiasmo em viver do jeito de Maria.

A OPORTUNIDADE
QUE MUITOS ESPERÁVAMOS
O Movimento Champagnat da Família Marista foi
a oportunidade que muitos leigos e leigas esperávamos para comprometer-nos mais como maristas. O Ir. Charles nos dizia: “Sois bem-vindos à
vossa casa marista. Há tempo que estais nela por
vosso modo de viver, sentir e agir. Agora, optastes por viver mais profundamente a fé e o apostolado, sendo outros Champagnat, em vosso próprio ambiente, começando por vosso próprio lar.”
(Ir. Charles, MCFM, p. 366)
Não somente aumentou o número de fraternidades do Movimento Champagnat, mas surgiram
também outros grupos e comunidades leigas que,
aproveitando esse novo convite, sentiram a necessidade de aprofundar seu ser marista e seu viver como maristas, a partir da opção da vida lei-

ga, porque como nos dizia também o Ir. Charles:
“O espírito é criador e trabalha de múltiplos modos; o Movimento Champagnat é um deles, mas
não o único.”
A partir da própria experiência, vai nos sugerindo
intuições e pistas valiosas para desenvolver nossa
espiritualidade, vida em comunhão e missão leiga. Recorda-nos que esse Movimento “não é uma
maneira de viver a vida religiosa no mundo, mas
uma forma de viver a vida leiga no mundo”; portanto, o desenvolvimento de uma verdadeira espiritualidade leiga é a de tomar consciência de que
Deus se nos faz presente, tal como somos e no
fluir ordinário de nossa vida, através de nossa
história pessoal, desde o matrimônio e a família,
a amizade, o trabalho, as preocupações diárias, as
realidades sociais em que estamos imersos, conseguindo integrar a vida e a oração para chegarmos
a uma espiritualidade do corrente e do ordinário.
Desafia-nos a desenvolver uma espiritualidade
marista secular que enriqueça mais o carisma, e
nos recorde que a missão é uma (a de Jesus Cristo), mas a forma de servir os demais terá, nos leigos, formas diversas… Não esquece tampouco o
papel da mulher na Igreja e a tarefa pendente de
poder comprometer-se na missão em todas as
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ard em l’Hermitage.
Conheci o Irmão Charles How
do. Encontrava-se ele
Não foi um encontro programa
jovens animadores que
ali e quis falar com o grupo de
nas “fontes” maristas.
começávamos a abeberar-nos
o e sempre sorridente.
Recordo-o como homem próxim
partir das Fraternidades,
Com o passar do tempo, e a
amos sobre sua Circular
em várias ocasiões nos debruç
ampagnat da Família
concernente ao Movimento Ch
à atenção sua atualidade.
Marista. Sempre me chamou
em. Dou graças a Deus por
Parece ter sido escrita ont
particularmente as que se
sua vida e por suas intuições,
pírito nos conceda ser
referem aos Leigos. Que o Es
Champagnat hoje!
ÑA
MARTA , BILBAO, ESPA

suas dimensões. Destaca sua convicção
e delicadeza para convidar a que, entre
os maristas, se faça o esforço de não
perder a riqueza que traz uma perspectiva feminina do carisma marista.
Quanto se teria alegrado o Ir. Charles
ao encontrar confirmadas muitas de
suas intuições, no documento “Em torno da mesma mesa: a vocação dos leigos maristas de Champagnat”! Temos
um primeiro documento nascido da realidade leiga marista que se define a si
mesma, a partir de suas próprias palavras e vivências. Pode-se fazer um trabalho comparativo entre os dois
documentos – a Circular do Ir. Charles e o documento “Em torno da
mesma mesa” – e encontraremos muitos paralelismos…20 anos depois!
Há atualmente em torno de 280 fraternidades do Movimento Champagnat, com uns 3.200 membros associados, além de uma rica variedade de grupos e comunidades em que os leigos compartem nossa vida marista: momentos de oração em comum, formação, a missão de “tornar conhecido e amado Jesus Cristo”, as alegrias e dificuldades da vida
cotidiana… São sempre mais frequentes os encontros de fraternidades
ou grupos leigos, em níveis provinciais e mesmo regionais. Já foram criadas algumas estruturas ou equipes de animação dos mesmos liderados
pelos próprios membros que, sobretudo, acontecem no nível provincial.
Vamos tomando consciência de que somos responsáveis por dar vida e ser
criativos para responder como maristas leigos no mundo de hoje.

Charles Howard com dois
leigos no XIX Capítulo Geral

A COMUNHÃO
ENTRE IRMÃOS E LEIGOS
Nesse caminho já percorrido, podemos confirmar com nossa experiência muitas das ideias do Ir. Charles, entre as quais se destaca
a riqueza mútua que está supondo a comunhão entre Irmãos e
leigos. “É uma bênção e uma alegria para nós Irmãos, e para vós
leigos, sentir-nos chamados a partilhar nossas mútuas riquezas e
a viver juntos uma aventura espiritual e apostólica fascinante.”
Creio que o Ir. Charles trouxe a semente para que os capitulares
do XXI Capítulo geral proclamassem: “Contemplamos nosso futuro marista como uma comunhão de pessoas, no carisma de
Champagnat, em que nossas vocações específicas vão enriquecer-se mutuamente”.
Há muito caminho a percorrer, mas, como nos convidava o Irmão Charles, “coloquemos nosso trabalho nas mãos de Maria…e
podemos estar certos de que Maria abençoará os esforços que
fazemos para atrair outros para nossa vida e missão”.

Ana Sarrate
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A obra do MIC e o desenvolvimento na África:

As pegadas deixadas
pelo Ir. Charles Howard
na África
Ir. Eugène Kabanguka
Charles Howard,
em uma reunião
dos Superiores
da África.
Dezembro
de 1986

«

Quem plantou uma árvore antes de
morrer não viveu inutilmente.» Tratase de uma árvore frutífera que nutre seus
próprios filhos e aqueles dos vizinhos, durante gerações e gerações.

Esse provérbio africano aplica-se muito
bem ao Ir. Charles Howard. Depois do
XVIII Capítulo geral, o Ir. Charles deu
especial atenção à pastoral das vocações e da formação, à redefinição das prioridades apostólicas, à promoção da inculturação e à revitalização da identidade, num contexto
em que a vocação do Irmão era vista como vocação sacerdotal incompleta.
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AS PEGADAS DEIXADAS PELO IR. CHARLES HOWARD NA ÁFRICA

Ir. Eugène Kabanguka

AS VOCAÇÕES E A FORMAÇÃO:
O CENTRO MARISTA INTERNACIONAL DE NAIRÓBI,
UMA RESPOSTA À URGENTE NECESSIDADE
DE FORMAÇÃO DOS JOVENS IRMÃOS DA ÁFRICA
Lemos a Circular sobre as vocações e estamos de acordo com o Ir.
Charles Howard quando diz que nosso Instituto não tem brio se não
tiver progênie. Pouco importa em que parte do mundo ela emerge. Dizemos na África que « mulher bonita é aquela que carrega uma criança nos braços ».
Seu interesse pelas vocações na África foi concretizado quando, no
fim de seu mandato como Superior geral, se ofereceu para colaborar
como formador no Noviciado de Kutama, no Zimbábue. Mas sua
marca mais conhecida na África e no mundo marista foi a criação
do Centro Marista Internacional de Nairóbi.
O Ir. Charles Howard adotou como prioridade a criação do Centro
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constituintes. Nunca houve concorrência. A Comissão do Ensino
Superior (CHE) acompanhou assiduamente nosso processo de
elaboração dos programas até conceder-nos a aprovação.

A EXTENSÃO DO MIC, UM TESTEMUNHO VIBRANTE
DA AUTÊNTICA FRATERNIDADE AFRICANA
A partir de 1989, o que o Ir. Charles Howard e os superiores dos Irmãos
maristas, no continente africano tinham previsto como Escolasticado para nossos Irmãos, abriu-se, pouco a pouco, para outras comunidades religiosas, depois a leigos, diversificando progressivamente seus programas acadêmicos e de formação religiosa. Com efeito, um adágio africano reza acertadamente: « quem não quer nutrir os filhos de seu vizinho,
não terá jamais os seus alimentados ». Isso pode aplicar-se ao inteiro
mundo marista, quando falamos de Igreja marial, de partilha de recursos humanos e materiais.
Quando celebramos o décimo aniversário de nascimento do MIC, em 1996,
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Com Irmãos do MIC, Nairóbi

foi constatado que, enquanto Centro Internacional,
ele acentuava a internacionalidade e a interculturalidade, neste mundo que se torna sempre mais uma
aldeia planetária. A equipe de formação e o pessoal
acadêmico dos cinco continentes construíram sua estrutura acolhedora e eu espírito de família. O corpo
discente já abrangia vários países da África, a Índia,
a Itália e Portugal. Foi a partir de então que nasceu
a ideia de um estatuto universitário. A Universidade
Pontifícia Urbaniana à qual o MIC estava afiliado, acabava de assinalar que ela não tinha Faculdade de Educação para continuar a expedir título universitário em
educação. Mais, em 1999, com a Convenção de Bolonha, todas as Universidades do oeste e centro-europeu, compreendida a Universidade Urbaniana, adotavam um novo sistema educativo padronizado para
toda a Europa. Assim o MIC passou de três a quatro
anos de estudos. Ao mesmo tempo, no Quênia, a Comissão nacional do ensino superior (CHE) advertia que
as Universidades estrangeiras não reconhecidas pelas instâncias nacionais, não tinham o direito de expedir diplomas para o interior do país. Isso fez com
que renunciássemos ao projeto que tínhamos de afiliar-nos ao « Marist College Poughkeepsie ».
O Ir. Charles Howard dirigiu-se pessoalmente a Nairóbi, e fomos iniciar as negociações com a Comissão nacional do ensino superior (CHE). Ele já não era
mais Superior geral, mas o MIC era seu filho de predileção. A CHE orientou-nos para a Universidade Católica da África Oriental (Catholic University of East

Africa - CUEA) e as negociações começaram sem tardança. E, para participar da CUEA, era preciso atualizar todos os programas, a fim de acolher centenas
de jovens africanos em busca de educação superior
e fazer de nossos Irmãos educadores religiosos bem
qualificados. A Universidade Católica exigia também
que nosso programa abrangesse quatro anos, antes
de ser aprovado como um de seus colégios constituintes, em 2002.
Quando, no início, alguns Irmãos resistiam à exigência da parte acadêmica do programa, dizendo que
estavam no MIC apenas para a formação, agora, devido ao acento dado ao título universitário, alguns
pensaram que não haveria mais formação. Houve boatos que diziam
que o MIC se tornara exclusivamente uma universidade, e que o Instituto perdia seu investimento. Isso
não era verdade. É também verdade que, nessa abertura, não se
deve esquecer que nossos ancestrais bem nos ensinaram que
« o ovo não dança com a pedra »
ou « Uma cabaça cheia de
leite sempre se
mantém longe da
briga com cacetes ».
O que significa
que os Irmãos em formação
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AS PEGADAS DEIXADAS PELO IR. CHARLES HOWARD NA ÁFRICA

Ir. Eugène Kabanguka

devem estar atentos em conservar sua identidade religiosa e não converter-se apenas em estudantes universitários. É, pois, uma questão de
equilíbrio. Um bom apóstolo da juventude deve ter uma boa formação
humana, religiosa e acadêmica. O acompanhamento pessoal ajuda a conservar esse equilíbrio.
Essa abertura fez com que em setembro de 2011, o MIC fosse reconhecido como Colégio Universitário (Marist International University College – MIUC). Atualmente 105 jovens Irmãos ali fazem sua formação do
pós-noviciado e mais de 500 jovens religiosos e leigos se beneficiam dessa oportunidade para sua formação humana e religiosa. Alguns desses jovens não teriam tido nenhuma possibilidade de acesso à universidade por
causa de seu fraco resultado acadêmico; os Irmãos Maristas criaram programas de recuperação e de nivelamento. Alguns jovens fazem apenas
seis meses ou um ano acadêmico para conseguir a qualificação que os
habilita a continuarem seus estudos em nível universitário, em instituições
de livre escolha. Assim o MIUC irradia na África, por essa ação inovadora de semear a esperança no coração de um considerável número de jovens que, agora, podem sonhar fazer carreira, sendo ao mesmo tempo boas
testemunhas de Deus. Observamos aqui que as portas estão abertas a todos os jovens sem distinção de crença e proveniência. Isso favorece um
saudável clima ecumênico, inter-religioso e intercultural. Além disso, os
Irmãos têm um contato direto com jovens adolescentes.
Alguns Irmãos não compreenderam a mudança operada no programa de
formação. O espírito continua o mesmo, mas o conteúdo mudou, segundo
o contexto atual em que se encontra nossa missão na África. Ao longo
dos últimos 15 anos, esse continente sofreu mudanças vertiginosas nos
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planos educacional, social e político. E como diz um
provérbio mossi (povo de Burkina Faso): « Se o curso d’água muda de itinerário, o jacaré é obrigado de
segui-lo». O programa de formação deve responder
às necessidades dos Irmãos e da sociedade do terceiro milênio. Além disso, é preciso abrir-se para o
mundo dos jovens de hoje, e sobretudo estar com
eles de modo significativo, respondendo às suas perguntas, indo ao encontro de suas expectativas e alimentando seus sonhos, ao mesmo tempo que os esclarece.
Em reconhecimento a essa abertura universal, as autoridades civis quenianas, em colaboração com os
vizinhos do MIC, acabaram de asfaltar a estrada que
passa diante da comunidade, e deu-lhe o nome de
« Marist Lane ».

OS JOVENS IRMÃOS SÃO ACOMPANHADOS
EM SUA CAMINHADA VOCACIONAL
Os Irmãos vivem em fraternidades equilibradas de 12
a 14 membros. Dois formadores animam cada fraternidade. Com isso a comunidade perfaz, atualmente,
120 Irmãos. Tamanho de uma Província.
Uma das razões pelas quais o MIC foi fundado era a
de garantir que os jovens Irmãos fossem acompanhados em sua caminhada vocacional. Isso respeita a cultura africana segundo a qual os jovens são
sempre iniciados e acompanhados pelos mais idosos.
O adágio diz que « quem viu o sol antes de ti fez-se
ornar com a sabedoria antes de ti». Com efeito, ele
acumulou muita sabedoria por ter visto a intervenção de Deus nas inumeráveis dificuldades da vida.

E o acompanhado sabe ser ele o primeiro responsável
pelo processo de transformação que deve realizar:
« a madeira pode ficar três anos no lago; ela não será nunca um jacaré ». É preciso ter a vontade e a
capacidade de mudar. Diante das dificuldades, todo o mundo sabe que se pode escorregar sobre
uma pedra e ser capaz de subir uma montanha. Significa que não se deve desanimar diante das dificuldades. É melhor fazer todos os esforços possíveis
em vista de uma vida melhor. Não dizemos que aquele que deseja mel deve ter a coragem de enfrentar
as abelhas?
Durante a formação, com o acompanhamento pessoal
e grupal, os Irmãos aprendem a superar os hábitos culturais. Abandonam a ideia corrente de que “não é proibido trapacear, mas sim, deixar-se descobrir ”. Eles estão atentos à voz interior e não à opinião pública.
Aprendem a não gastar muita energia com o cuidado
das aparências. E não se aceita mais o adágio segundo o qual “é culpável quem se deixa
surpreender em flagrante delito”.
Aprendem a ser mais realistas
e menos pretensiosos, a reconhecer as forças e os
limites pessoais. Desse
modo eles aceitam
a responsabilidade
pessoal em vez de se
esconderem detrás
do pecado coletivo que,
pouco a
pouco,
se
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torna normativo. Aos poucos, começam a denunciar a legalização de práticas más, que se tornam normas, simplesmente porque são aceitas pela maioria. Por acréscimo, a aceitação da responsabilidade pessoal faz
com que não mais se projetem, sobre os outros, os próprios defeitos: se
você é feio não culpe seu espelho!

PROMOVER A INCULTURAÇÃO, A LIDERANÇA LOCAL
E REVITALIZAR NOSSA IDENTIDADE
Por ocasião do congresso marista pan-africano, em 1992, em Nairóbi, o
Ir. Charles Howard fez questão de convidar um bispo antropólogo africano, Dom Sarpong de Kumasi, do Gana, para falar da vida cristã no
contexto africano, sublinhando que o Cristo precedeu os missionários
nessa terra africana, não apenas como refugiado no Egito, mas também
por seu espírito que inspirou os bons valores ancestrais que é preciso
respeitar para fazer aterrar o Evangelho. Por isso, insistiu com as Províncias que mantinham missões na África sobre a promoção da liderança local. Vejam que, em 1992, ele erigiu a Província da Nigéria e Gana.
Os que participaram do congresso lembrar-se-ão de sua apresentação
sobre “o sacramento do Irmão”, valendo-se do verbo inglês de seu léxico pessoal: “TO BROTHER’ (fraternizar ou colocar juntos, n.tr.) para significar que nossa identidade, nossa espiritualidade e nossa missão são
inseparáveis. Insistiu no fato de que todo encontro, sobretudo com as
crianças, é uma ocasião de amar e de evangelizar.
Os valores africanos de comunidade, de solidariedade foram muito sublinhados para mostrar que não se vive para si ou sozinho. Com efeito,
está provado que “para uma criança crescer, é preciso toda uma vila”.
Cada um é responsável por todos e todos são responsáveis por cada
um. E mais do que viver orgulhosamente, vive-se como tributário por tudo quanto foi recebido da sociedade. Assim, o individualismo, a preocupação com o
bem-estar pessoal, a exploração, sobretudo dos pequenos e dos pobres deveriam colidir com a lei da
gratidão, da gratuidade e da solidariedade. Respondendo a esse apelo à solidariedade, a Província da
Bélgica-Holanda, naquele tempo, criou um fundo
para a formação dos formadores africanos e contribuiu com valores consideráveis, durante dez anos. A
sinceridade é outro valor sobre o qual esse congresso insistiu. Com efeito, todo mundo sabe que a
mentira produz flores, mas não, frutos. Esse era um
apelo a perseverar fielmente na vocação.
Sabemos que, por sua integridade, o Ir. Charles Howard foi nomeado observador oficial das eleições
democráticas, na África do Sul, vendo Nelson Mandela conquistar a presidência, em 1994.
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DESENVOLVIMENTO: SER FERMENTO DE
TRANSFORMAÇÃO DE NOSSA SOCIEDADE
É preciso mudar o ditado segundo o qual « não é
o faminto que come, mas aquele que tem alimento ». Isso é inadmissível na sociedade que proclama a solidariedade como um de seus valores fundamentais.
Quando de sua constituição, o Centro Internacional Marista de Nairóbi inspirava-se no contexto da
comunidade de L’Hermitage. Os Irmãos eram preparados para serem capazes de tudo. O item do
desenvolvimento era uma das características do
programa de formação. Os Irmãos aprendiam a
responder às necessidades normais da comunidade. Assim, mantinham oficinas de carpintaria, mecânica, solda, eletricidade, agricultura e outras.
Depois de 15 anos constata-se que era preciso
entrar no mundo da interdependência. É preciso
ser realista: não se pode fazer tudo. No entanto,
a formação continua centrada sobre o mistério da
Redenção e convida a nela participar ativamente,
colocando suas forças e talentos a serviço da sociedade. Em vez de estender a mão para receber, é
preciso produzir e usufruir com altivez do produto
do próprio esforço. Sobretudo, que todo mundo
saiba que “quando recolher se torna fácil demais,
curvar-se vem a ser difícil”. Não podemos retornar
à civilização da colheita! A terra nos foi dada para fazê-la frutificar. A África contém riquezas ilimitadas, mesmo se continua sendo o continente
mais pobre porque suas riquezas são motivo de
conflitos. Pisa-se sobre tesouros enterrados enquanto se acaricia a própria miséria. Vamos resignar-nos a prolongar essa situação?
Quando encaminhamos nosso reconhecimento como Colégio Universitário, a CHE pediu que identificássemos nossa especificidade em relação às
Universidades do Quênia e aos outros Colégios de
Nairóbi. Os dois eixos constitutivos muito importantes de nosso programa eram os estudos religiosos e estudos sobre o desenvolvimento. Nós consideramos a paixão por Deus e a compaixão pela
humanidade a razão de ser de todas as outras opções. Somente a paixão e a compaixão podem
conseguir que os seres humanos aceitem todos os
riscos da vida. A audácia e a criatividade são frutos desse fogo interior.

Os estudantes e o pessoal do MIC, agora MIUC,
são chamados a ser fermento de transformação.
Os jovens Irmãos que acotovelam outros estudantes são agentes muito importantes. As várias oficinas de trabalho e as atividades extracurriculares
fazem escutar os apelos em favor da transformação de nossa sociedade e de nossa Igreja, para
que veiculem todas as mudanças necessárias para
um desenvolvimento humano integral.
Charles Howard tinha considerado a encíclica
« Sollicitudo Rei Socialis » do Papa João Paulo II
um ’apelo urgente’ para comprometer-nos com o
melhoramento da condição humana, e não temos
desculpas:
“Nada, pois, diz o Papa, justifica o desespero ou o
pessimismo ou a inércia. É preciso dizê-lo com tristeza, mas é preciso dizê-lo; assim como se pode
pecar por egoísmo e por excessiva vontade de lucro
e de poder, podem-se cometer também faltas,
quando somos confrontados com as necessidades
urgentes de multidões humanas mergulhadas no
subdesenvolvimento, por temor, por indecisão e,
no fundo, por negligência... (Sollicitudo Rei Socialis, nº 47).

UMA PROPOSTA PARA CONCLUIR
O MIUC poderia irradiar ainda mais mediante iniciativas para reforçar as bases da cultura da paz e
da reconciliação. Todos estão de acordo que o
continente Africano é muito rico em valores que
deveriam conduzir à unidade e à fraternidade universal, mas, infelizmente numerosos aspectos de
apartheid constituem uma gangrena destruidora
na espera de uma amputação dolorosa. Como foi
dito acima, o Ir. Charles Howard participou do
processo de paz na África do Sul, e convida todo
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Marista do continente a contribuir na superação das diversas divisões.
Se a formação num meio tão intercultural não conseguir aliviar o peso
do tribalismo, do regionalismo, do nepotismo, da corrupção, do tráfico
de influência e de todo anacronismo que envilecem a sociedade africana, teremos investido inutilmente em pessoal e em material. Teremos
abafado o fogo que queimava no coração do Ir. Charles Howard quando
dizia que nossa vocação é ser irmãos de todos: TO BROTHER.
Com o chamado do Papa Bento XVI a construir uma paz justa e duradoura, na África, o ‘Marist International University College’ deveria
fazer da evangelização sua primeira prioridade, transversal a todos os
seus programas. O Papa afirma que “o rosto da evangelização toma,
hoje, o nome de reconciliação, condição indispensável para instaurar
na África relações de justiça entre os homens e para construir uma paz
justa e durável, no respeito a cada indivíduo e a todos os povos; uma
paz que [...] se abre à contribuição de todas as pessoas de boa vontade, acima dos grupos religiosos, étnicos, linguísticos, culturais e sociais
respectivos” (Africae Munus, 174).
Este chamado ressoa muito forte nesse continente rasgado por guerras civis e por lutas de influência. A evangelização deveria atingir as
profundezas da cultura e transformá-la a fim de que os valores africanos de fraternidade, de solidariedade, de generosidade, de acolhimento, de relação com o divino, de respeito à criação, etc., sejam vividos
efetivamente, além das considerações de clãs e tribos. O fruto da experiência internacional e intercultural deve ser a paz, a reconciliação e a justiça e a superação de toda forma de chauvinismo.
Em última análise, a internacionalidade e a interculturalidade devem colocar fim ao apartheid que subsiste ainda nos
corações e nas atitudes de grande número de africanos, Irmãos
inclusive.
Quer se trate de políticos de todos os partidos ou de pregadores
de todas as denominações, os africanos proclamam bem alto: ”uma
de nossas armas poderosas é o diálogo” ou ainda “nós somos um
povo de paz e de tolerância”! E o que constatamos? Certamente, há
um fundamento para o diálogo, para a paz e a reconciliação, como
valores proclamados, mas ele é muito frágil; com efeito, assistimos a
corridas cegas atrás de ideólogos sedentos de poder, em detrimento
dos concidadãos. Para responder a uma necessidade tão urgente na
África, não deveríamos desenvolver o diálogo em nossos programas de formação e em nossas obras? Eu gostaria de propor
que a promoção da paz e da reconciliação constituísse
um dos elementos importantes de um curso sobre a
solução dos conflitos, a ser introduzido no programa
dos Irmãos e de outros estudantes do MIUC. Haveria
possibilidade de inspirar-se na ‘Comissão Verdade e Reconciliação’, da África do Sul. Sabemos também que os Jesuítas acabam de criar um Instituto para a Paz (Peace Institute), e eles poderiam nos enriquecer.
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A obra e o desenvolvimento do MAPAC-Ásia-Oceania:

Previsão e coragem
de abrir centros
de formação internacional
Ir. Manuel V. de Leon

Ir. Charles inaugura o MAPAC - Junho de 1993

E

u encontrei pela primeira vez
o Ir. Charles Howard quando eu era um jovem escolástico
em Marbel, Cotabato do Sul,
nas Filipinas.

Era um verão quente em maio de 1977, e eu
ensinava catecismo para as crianças do vilarejo próximo quando tive a oportunidade de
conversar com o Ir. Charles. Nós nos sentamos sob uma árvore e ficamos ao mesmo tempo observando as crianças brincando no campo. Estas crianças estavam passando ali alguns
dias de férias da escola pública. Para mantê-los ocupados durante o
tempo de férias da escola, alguns irmãos organizavam atividades de-
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PREVISÃO E CORAGEM DE ABRIR CENTROS DE FORMAÇÃO INTERNACIONAL
Ir. Manuel V. De Leon

Ir. Charles
com grupo de Irmãos
nas Filipinas, 1988
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nominadas “Flores de maio”, reunindo as crianças dos vilarejos da região em torno da devoção a Nossa Senhora e ao mesmo tempo para
lhes falar das histórias da Bíblia e lhes ensinar as orações básicas.
A esse tempo, ele tinha sido recentemente eleito conselheiro geral e
estava visitando as Filipinas. Desde o nosso primeiro encontro ele me
perguntou a respeito de meu contexto familiar e de minha vida como
jovem irmão. Ele me impressionou pela sua abordagem, pela delicadeza
e pelo grande interesse pelos jovens. Durante esta entrevista (o acompanhamento não estava ainda muito difundido neste período), ele pôde fazer algumas observações sobre as crianças que corriam em torno.
Em 1985, ele foi eleito superior geral. Como superior geral, suas visitas
às Filipinas se tornaram mais frequentes. Ele pregou um retiro e organizou um Capítulo provincial em 1988. Foi particularmente neste encontro
dos irmãos que o Ir. Renato Cruz foi empossado como provincial, enquanto
ele ainda prestava serviços no Conselho geral.
Durante seu mandato como superior geral, ele teve uma ampla visão e a
coragem de abrir duas casas internacionais de formação de pós-noviciado em Nairóbi, no Quênia, e em Marikina, região metropolitana de Manila, nas Filipinas.
Destas duas casas de formação, posso falar unicamente do Centro marista
da Ásia (MAC), que mais tarde tornou-se o Centro marista da Ásia Pacífico (MAPAC).
Eu fui diretor da escola marista de Marikina de 1988 até 2003. Nos primeiros anos deste período à frente da escola, fui testemunha das visitas
de irmãos da Administração geral, inclusive acolhendo o Ir. Charles quan-

do veio a Manila. Não sabia muito bem o que acontecia na ocasião, até que fomos informados que procurássemos uma casa localizada fora do campus da escola,
porque a residência dos irmãos se transformaria em casa de formação para os irmãos que estavam terminando o noviciado em Tamontaka, cidade de Cotabato.
Naquele tempo, havia irmãos procedentes da Índia
e do Sri Lanka que faziam sua formação do noviciado nas Filipinas. Alguns anos depois, vieram também
irmãos do Paquistão, da Malásia e da Coréia do Sul.
Em 1994, depois que foram concluídas as instalações
atuais, os superiores da região Pacífico ou Ocenia decidiram enviar os jovens irmãos de Pápua Nova Guiné, das Ilhas Salomão, do Kiribati, de Samoa, de Fiji, de Tonga e de Vanuatu.
Atualmente, o MAPAC abriu suas portas a outras
congregações religiosas para que façam ali sua formação, inclusive irmãs vindas do Vietnã. Neste momento, um irmão vindo da China continental, pertencente à província Ásia Leste, está completando
seu terceiro ano de estudos escolásticos. Dentro de
dois anos, os irmãos do setor da Missão Ad Gentes estarão vindo ao MAPAC para a sua formação de pósnoviciado.
Para garantir uma efetiva e eficiente realização dos
programas do centro, o Conselho Diretor do MAPAC,
composto dos superiores das províncias e distritos
e do vigário geral, representando a Administração geral, está autorizada a supervisionar e monitorar diretamente as atividades do centro. Duas vezes por
ano, todo o conselho e a direção se encontram em
Manila. Durante estes encontros, os programas são
avaliados e os membros da equipe de formadores e
os estudantes são consultados a respeito de assuntos de caráter imediato ou a longo termo.
O Ir. Wenceslao Calimpon foi convidado pessoalmente
pelo Ir. Charles para voltar às Filipinas e se tornar o
primeiro reitor do centro, depois de ter passado três
anos em trabalho missionário em Pápua Nova Guiné. Ele teve a assistência do Ir. Alfredo Herrera, do
distrito da Coréia, enquanto o Ir. Columbanus Pratt,
companheiro do Ir. Charles, ficou com a responsabilidade pela construção do prédio.
Dentre os irmãos que prestaram serviço como reitor estão: Ir. Wenceslao Calimpon, Ir. Alfredo Herrera, Ir. Carl
Tapp, Ir. Paterno Corpus, Ir. Jeff Crowe e Ir. Desmond
Howard. Atualmente, o reitor é o Ir. Peter Rodney.
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Depois de mais de 20 anos de existência,
o MAC ou MAPAC formou irmãos que atualmente ocupam funções importantes em diversas províncias e
distritos. Durante dois períodos, dois de seus diplomados prestaram serviços no centro fazendo
parte da equipe de formação. São eles os irmãos
John Hazelman e Roshan Silva, um deles sendo substituído pelo Ir. Simon Serero, de Pápua Nova Guiné.
O atual diretor dos noviços nas Filipinas é o Ir. Lindley Sionosa, que também teve a sua formação no
MAPAC.
O Ir. Charles não apenas deixou um marco na instalação do MAPAC, mas antes que o centro existisse ele
viajou à China para se encontrar com nossos irmãos,
que se sentiram reforçados em sua fé e lealdade à
congregação e à Igreja, apesar das dificuldades devidas ao isolamento e à perseguição pelo regime comunista. Ele tentou até atrair um candidato, que entrou
no noviciado, mas deixou.
O Ir. Charles pode ter partido, mas sua memória
está viva. Ele será sempre lembrado. Seu legado
nas mentes e nos corações das pessoas, cujas vidas foram tocadas por ele, nos inspira a fazer
nossa parte, fazendo a diferença, seja ela grande
ou pequena.
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5.Álbum de fotos
S
Painel da Família
Marista
na Casa Geral.
Pintado por Goyo.
Detalhe:
Ir. Charles Howard,
Ir. Francisco e
Marcelino

DIZ-SE
DE
CHARLES
HOWARD
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e pretendemos conhecer a personalidade
de uma pessoa, sem dúvidas pode ser útil
ver as fotografias tiradas dela ou também fazer
uma entrevista com quem tentou representá-la
num quadro.
Nesse campo, poderíamos dizer que
o nosso Ir. Charles era parecido
com São Marcelino Champagnat,
que nunca quis ser retratado.
Aqui você encontra os testemunhos
dos artistas que fizeram o seu retrato e,
em seguida, um álbum com fotografias.

A IDEIA ESSENCIAL DE FAMÍLIA MARISTA

[…]

Sinto muito o falecimento do Gregorio Domínguez
Ir. Charles Howard, com quem
(Goyo), Espanha
tive ocasião de conviver durante o mês
de estada na Casa Geral para pintar o mural da Família Marista. A iniciativa de pintar esse mural surgiu, como tantas outras relacionadas com
a imagem de Champagnat, do Ir. Agustín Carazo, naquele momento Postulador geral. Durante semanas, antes de ir a Roma , estive fazendo esboços sem conhecer exatamente o espaço real, de modo que tive de reorganizar minhas ideias e começar de novo, embora mantendo a ideia es-

HOWARD HOMENAGEM A Ir. CHAR

sencial de Família Marista, em que Marcelino nos indica o caminho, que é Maria, para chegar a Jesus e
por Jesus a todos os nossos semelhantes.
Como a grande Família Marista inclui os Irmãos
Maristas, os Padres Maristas e as Irmãs Maristas,
o Ir Agustín Carazo me pediu para incluir a foto
do Irmão Charles como representante de todos os
Irmãos nesse momento, e possivelmente, um
pouco com a ideia de prestar-lhe uma homena-

gem e proporcionar ao Irmão Charles uma surpresa. Eu pintei o quadro baseado numa foto que o
Irmão Agustín me proporcionou, e, quando achei
que estava pronto, o Irmão Agustín convidou o
Irmão Charles para vê-lo. Na verdade, sua reação
não foi aquela que nós esperávamos. Não gostou
de ver-se no mural; imagino que se deva a seu
espírito de humildade. Desse modo, o que fiz então foi esmaecer os traços para que sua imagem
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ficasse velada ou apenas vislumbrada. Penso que o Irmão Agustín deve
ter-se exercitado em seus dotes diplomáticos para que, finalmente, o
Ir Charles aceitasse ver-se cada dia na pintura mural. Recordo com
muito carinho aquele mês e a ajuda que a comunidade dos Irmãos estudantes me proporcionou para a colocação do mural. Meus detalhes
preferidos nessa obra são: o pequeno vaso de cristal com as violetas, a
imagem de Maria e o grupo da direita ao redor de Jesus.

ão Charles e seus
ça” - foi que o Irm
ra
“g
a
ou
e
rt
so
a
ramente como
oblema - talvez
nunca me indicou cla
ele
e
,
[...] O principal pr
o)
st
go
ra
ande
a (fer
go simbólico: uma gr
estavam em Rom
rece que queria al
Conselheiros não
Pa
a.
ist
yo
ar
Go
M
m,
lia
l. Poré
mural da Famí
realidade palpáve
a
um
é
queria essa pintura
nia
ea
Oc
que na
s Irmãos.
mos da FM, visto
nat e sua obra do
ag
mp
ha
C
de
r
do
“árvore” com 4 ra
arista”, ao re
nvida a entrar
isa por “Família M
“Marcelino” que co
s:
oa
ss
pe
entendia outra co
de
s”
leo
“núc
ho dos Irmãos na
a pintar os quatro
conhecer o trabal
e
[...] Goyo começou
lia
mí
fa
de
s
m simplicidade e
miliar - com foto
jeito de Maria - co
do
e
r
do
em um ambiente fa
re
ao
s,
joven
Jesus e
ção às crianças e
zes de anunciar a
pa
ca
m
ja
se
os
educação, a aten
ad
ns) form
ses “alunos” já (tra
na solidão)...
carinho para que es
s trevas, na dor,
na
em
viv
ue
(q
”
os
ltava com ares de
ecessitad
scia para ver, e vo
entregá-lo aos “n
de
s
rle
ha
C
ão
foto ao lado do
do em vez, o Irm
sugerido incluir sua
r
ve
ha
[...Depois] de quan
eu
r
po
do
“repintou”
me tenha questiona
Por essa razão se
l].
ua
at
o
mo
satisfação; embora
co
ral e ele
rimeiro Superior Ge
Irmão Francisco [p
ado e encontrado
aque na cor.
s está em ter busc
retirando-lhe dest
rle
ha
C
ão
Irm
do
depois transmitia
o mérito maior
de Marcelino, que
de
ida
[...] Acredito que
al
itu
pir
es
atro ramos”,
iais da pessoa e da
r “a árvore dos qu
ta
pin
de
jo
se
elementos substanc
de
to
quanto ao
tão inspirado quan
irculares. Porém,
e que não esteve
-m
ce
por meio de suas C
re
pa
a,
ist
ar
a grande Família M
ção marista..
para representar
plástico e com cora
ta
tis
ar
de
s
to
len
ta
us
o foi Goyo, com se
RAZO A.
Ir. AGUSTÍN CA
SERENA , CHILE
NDACOLLO , LA
A
E
D
.
RA
S
N.
COLEGIO

82

• FMS Mensagem 42

• ÁLBUM DE FOTOS • ÁLBUM DE FOTOS • ÁLBUM DE FOTOS • ÁLBUM DE FOTOS • ÁLBUM DE FOTOS • ÁLBUM DE FOTOS • ÁLBUM D

Quadro que se encontra
na “Galeria dos Superiores”
da Casa geral

Quadro que se encontra
no Colégio S. Joseph,
Austrália

O PRIVILÉGIO DE PINTAR O RETRATO DO Ir.CHARLES HOWARD

C

omo pintor profissional, eu tive o privilégio
de pintar o retrato do Irmão Charles Howard.
Inicialmente um grande quadro, quase de corpo
inteiro, para o colégio St. Joseph, de Hunters Hill,
e em seguida, um estudo menor para a Casa geral dos maristas, em Roma. O Dr. Tony Bookallil,
um dos ex-alunos do Colégio St. Joseph, foi
quem me indicou para o primeiro trabalho, enquanto o segundo foi um pedido de Roma.
As sessões de pintura foram organizadas com quase
um ano de antecedência, porque o Ir. Charles tinha
uma agenda muito intensa. Durante o tempo que passou na Austrália, o Ir. Charles permaneceu em meu
estúdio, durante seis longos dias, com paciência e cooperação. À medida que as sessões progrediam, um

grande entendimento
Yve Close, Sydney,
nasceu entre nós, o
Austrália
que considero um elemento necessário para
poder transmitir na pintura o espírito da pessoa.
Algum tempo depois de terminado o trabalho, o
Ir. Charles aceitou, com relutância, uma cerimônia de inauguração do grande retrato no Colégio
St. Joseph, mas me confessou, com grande humildade, que gostaria de estar “50 mil milhas longe dali”. A cerimônia de apresentação do quadro
foi uma noite muito especial para todos os participantes e foi a última ocasião em que estive com
o Ir. Charles. As lembranças do meu contato pessoal
com esse homem especial são ainda muito vivas.
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[...] Fomos abençoados nos bons anos em que você
esteve entre nós. Sua presença muito nos enriqueceu,
suas ideias nos tornaram mais sábios, seu modo de viver
e de agir nos tornou mais conscientes de nossas
responsabilidades. Continue a rezar por nós,
como sempre o fez, e nunca cesse de estar conosco
de formas novas: desafiando-nos a ser melhores
do que somos, homens e mulheres generosos,
enamorados de Deus e inflamados
pela Boa-nova de Jesus Cristo.
E a nós, que somos seus Irmãos, auxilie-nos a realizar
o sonho desse simples vigário do interior, Padre
Marista e nosso Fundador: ajude-nos a fazer de modo
extraordinário as coisas ordinárias e a amar com amor
extraordinário. Sim, continue a mostrar-nos
o que significa ser Champagnat nos dias de hoje:
homens de fé, com o coração voltado para os pobres
e sempre prontos a evangelizar os jovens.
Ir. Seán Sammon

