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MORTOS EM MISSÃO
Muitas vezes perguntam-nos por que motivo 
foram os nossos quatro Irmãos mortos em Bugobe, 
no Congo, ou ainda se a Postulação acompanha o caso
do Irmão Chris Mannion e do Irmão Joseph Rushigajiki,
que o acompanhou, ou do Irmão Etienne Rwesa. 
Isso mostra a estima para com esses Irmãos. Embora,
neste momento, nenhuma causa esteja encaminhada, 
eles são com certeza, entre nós, Irmãos dignos de serem
conhecidos e invocados. É a razão deste livrinho. 
Ficar um momento em companhia desses Irmãos 
só nos pode fazer bem.





OS MORTOS DE 1994

Os Irmãos Chris Mannion e Joseph Rushigajiki encon-
traram a morte, no contexto da guerra civil do Ruanda, em
1994. Foram mortos em Save, Ruanda, no começo da tar-
de do dia 1 ° de julho de1994.

O Irmão Chris Mannion encontrava-se lá, enviado em
missão pelo Irmão Benito Arbués, Superior Geral : seu ob-
jetivo era colocar em segurança os Irmãos Tutsi que se
achavam em Save. O Irmão Joseph era seu. Ruandês da
tribo dos Hutus, oferecera-se para conduzir o Irmão Chris
Mannion e fazer-lhe companhia num terreno que ele bem
conhecia, mas que se tinha tornado extremamente perigo-
so, em conseqüência da guerra civil. Para salvar os seus
Irmãos puseram em jogo as suas vidas e perderam-nas.

Três Irmãos são mortos no decorrer do que
chamam o genocídio do Ruanda. São os
Irmãos:

Fabien Bisengimana, 45 anos, de quem
dizem que era acolhedor e que tinha o
coração na mão. Este Irmão já estava fora de
perigo, mas voltou  atrás para tentar salvar o
Ir. Gaspard e o Ir. Canisius. Este gesto de
amor e de coragem custou-lhe a vida.

Gaspard Gatali, 42 anos. Animador de
vocações, oferecia a todos um grande
sorriso, seu bom humor e sua
disponibilidade.

Canisius Nyilinkindi, de 36 anos. Educador
eficaz e generoso. Sabia conquistar a estima
das pessoas, mesmo das mais exigentes. 

O Irmão Etienne Rwesa encontrará a morte também
nestes dias convulsionados pela guerra. Falaremos dele,
mais adiante.
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1. O Irmão Chris Mannion

«Estou cada vez mais
convencido de que o
que importa não é o
número de anos da
nossa vida, mas sim a
paixão e o empenho
com que a vivemos. Es-
ta vida é um dom que
temos que saborear, vi-
ver em plenitude, justa-
mente porque termi-
nará com a morte (com
a MINHA MORTE), no
dia em que menos pen-
so... É no momento
presente que devo viver

esse dom da vida, sem preocupar-me com o que virá de-
pois. Se ajo desse modo, que sentido tem a Encarnação?»

(Chris Mannion, 12 de Maio de 1994).

«…Sua morte imprevista foi para todos nós a ocasião
de nos perguntarmos quem era Chris para nós e o que si-
gnificava, em nossas vidas. No breve espaço de tempo em
que trabalhamos juntos, na Administração geral, o meu
afecto por ele foi crescendo e pude apreciar seu amor e
carinho para com os Irmãos, sua sagacidade e sua capaci-
dade de trabalho. Chris era um homem apaixonado e en-
tusiasta, valente e profundamente espiritual »

(Ir. Benito Arbués, Superior general, fms).
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1 As notas são tiradas do opúsculo Once Only, publicado pelos
Irmãos Maristas; apresenta sua vida, alguns de seus poemas, reflexões
que escrevia e testemunhos. O livrinho, editado em setembro de
1994, acaba de ser reeditado em outubro de 2004.



Chris Mannion era Conselheiro geral, quando foi mor-
to no Ruanda, no 1 ° de julho de 1994. Tinha 43 anos. Sua
vida fora marcada por seu amor pelos esportes e pela
história, pela dignidade da sua família, sua grande afeição
pelos Irmãos, por sua missão nos Camarões, pelos Auás,
família que tinha adotado em Bamenda, os seus inumerá-
veis amigos – sim, era um homem que sabia amar facil-
mente e muitas vezes.

Nascido no dia 15 de maio de 1951 em Thornaby, no
Yorkshire, tomou o caminho da vida marista, em 1962. Fez
o postulado em Habay, na Bélgica, boa ocasião para se tor-
nar excelente em francês. Continuou sua formação em Du-
blin, fazendo aí o noviciado, em 1971, e terminando-a, em
parte, por um bem sucedido exame de História, na univer-
sidade de Londres, onde obteve brilhantemente o B A.

(Bachelor of Arts).

Abre-se então a fase missionária de 10 anos, nos Ca-
marões, em Bamenda. Guardará sempre muito entusias-
mo e amor por sua missão; por toda a vida permanecerá
missionário seu coração. Foi chamado de Bamenda, em
1985, para ser mestre de noviços; porém, em 1991, pe-
dem-lhe que venha servir os seus Irmãos como Provincial.
A esse título participa do Capítulo Geral de 1993, em que
é eleito Conselheiro geral.

Quando explode a guerra no Ruanda, abril de 1994,
em que os Irmãos Tutsi são ameaçados de extermínio, re-
cebe do Irmão Benito a missão de salvar esses Irmãos. Via-
ja para o Ruanda, em junho de 1994. É nesta missão, de
salvar a vida dos outros, que Chris perde a sua. É morto
por facções em luta pela conquista da cidade de Save, a
uns poucos metros da casa em que os Irmãos esperavam
por ele.
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Alguns dos seus Pensamentos

É preciso desintoxicar-se da droga da certeza.

maio de 1994

“Ontem, durante a meditação, num breve momento, e
pela primeira vez, desde há muito tempo, tive a
sensação da presença de Cristo, do Senhor, falando
comigo, insistindo para « eu permanecer no seu amor 
e guardar os seus Mandamentos ». Eu sentia 
fortemente o desejo de responder ao apelo à
conversão. Tenho necessidade e quero ficar mais
perto de Cristo. Sem isso, esta vida não tem sentido e
ela não é senão uma proteção estéril do mundo. Para
viver a vida plenamente, Jesus deve estar no centro. 
Se não, ...por que ser FMS?” 

6 de maio de 1994

Arranja tempo para rezar, para descansar, para seres
tu mesmo. Não fiques sério demais, Chris.

6 de maio de 1994

Tenho intuições, momentos de felicidade, de alegria,
no desenrolar da vida presente. Estes oito anos vão
ser muito ricos, haja o que houver. Dúvidas e pesares
ficarão sempre em mim, misturados com alegrias e
esperanças. Muitas coisas em mim ficarão sem
resposta. Pois bem! Seja lá o que o futuro me reservar,
respiro muito bem e tenho tido uma vida cumulada
de experiências e de riquezas.

12 de maio de 1994



Depois da partida de futebol, desta tarde, senti-me
bem forte e vigoroso. Voltei absolutamente cansado e
desidratado; sentindo-me, no entanto, vigoroso e
forte. A pura alegria do movimento físico, e de ser
capaz de correr, de saltar, de puxar. Que presente!

4 de junho de 1994

Dennis Potter morreu ontem de câncer. Sua convicção
final era: « o agora de tudo é extraordinário»; é
mesmo verdadeiro! Deus está no presente. Quando
eu tiver morrido, o Senhor me perguntará: 
« E tu usufruíste da minha criação, Chris? » 
Desejo ser capaz de lhe responder honestamente 
SIM e de ter VIVIDO plenamente, antes de morrer. 

8 de junho de 1994
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Os livros 
de oração de Chris,
manchados 
de seu sangue.



Alguns testemunhos

« Chris era um excepcional. Era brilhante, inteligente
e afetuoso; pródigo de seu tempo e de seus
pensamentos. Cada pessoa que encontrasse, tratava-a
como se fosse única para ele e para Deus. Certa vez,
confiou-me uma coisa que aprendera em sua vida 
de Irmão: para amar o mundo, é preciso amar as
pessoas, uma por uma. Outra coisa que aprendera 
é que o mal existe verdadeiramente. 
Parece-me que a sua morte lhe deu razão sobre 
as duas vertentes: O seu amor incitou-o a ir 
ao Ruanda, apesar do horror que lá dominava. »

Carta da sua prima Louise,
de 25 de agosto de 1994

“...Um elo especial e bem profundo unia o Irmão
Chris e a Igreja de Bamenda. Era muito conhecido e
muito estimado por todos: os pais dos jovens que
freqüentavam o Colégio do Sagrado Coração, os
antigos alunos e a grande comunidade dos cristãos...”

O Arcebispo de Bamenda,
23 de agosto de 1994

« Que vida jovem, vigorosa, séria e generosa!
Perdemos um amigo; vós, um irmão e um amigo; 
e a Igreja e o mundo, uma alma verdadeiramente
humana e em busca, comprometida 
com sua família Marista e com a vinda do Reino. » 

Maurice McGill,
Superior geral 
dos Mill Hill Missionaries,
23 de agosto de 1994
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« Chris estava presente na reunião que tínhamos
organizado em abril, para discutir a situação do
Ruanda. Estava entre os que insistiram que algo fosse
feito, em favor do povo do Ruanda, no momento.
Chris aceitou arriscar a vida para ajudar alguns dos
seus Irmãos no Ruanda. Corajosamente para lá foi,
consciente dos riscos. Chris faz parte das centenas de
religiosos que foram mortos, nestes últimos meses no
Ruanda. Quando muitos dentre eles foram apanhados
nessa situação e outros escolheram permanecer com
os seus, Chris foi mais longe; escolheu ir para esse
país e tentar fazer o que fosse possível. 
Para todos nós, é um exemplo de amor 
desinteressado por seus Irmãos.”

Rev. Claude Grou CSC,
Comissão de Justiça e Paz
União dos Superiores
Maiores, Roma

“Como descrevestes, era um homem de fogo!”

Ir. Richard Dunleavy,
30 de agosto de 1994
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2. Irmão Joseph Rushigajiki

O Ir. José Rushigajiki, nasceu a
2 de maio de 1953. Foi morto em
Save, em 1 ° de julho de 1994.
Tinha apenas 41 anos. Depois do
noviciado, completou os estudos
secundários na Escola de Nyan-
gezi, onde estava nosso Escolasti-
cado. Lecionou vários anos, indo
depois cursar o Instituto Superior
de Desenvolvimento Rural, de
Bukavu. Ele, ainda mais do que
Chris, estava consciente do pe-

rigo; era daquele país e sabia que o serviço de guia, que
prestava ao Irmão Chris, estava cheio de riscos. Pôs a sua
vida em jogo, para ajudar seu superior em missão e cuidar
de salvar seus Irmãos Tutsi, ele que era Hutu. Aqui, a vida
é verdadeiramente doada por seus Irmãos. José e Chris for-
mam um todo, no dom, na audácia e na morte.

É preciso acrescentar que, de manhã, o Irmão José ti-
nha também arriscado salvar uma religiosa, ameaçada nas
garras da morte, conduzindo-a para um  lugar seguro.
Apenas tinha terminado isso, voltou pelas quinze horas,
com o Irmão Chris, para a sua aventura ditada pelo amor.

FMS -Mensagem, de outubro de 1994, p. 11, apresenta
este testemunho: “Muito prático e de notável capacidade
de trabalho, o Ir. José sempre foi um coirmão serviçal. Solí-
cito para com os fracos e os pequenos, um homem para
missões difíceis... Desde setembro de 1993, estava em Rwa-
buye, onde pôs seus numerosos talentos a serviço do Cen-
tro de Formação Profissional dos jovens. Vítima das violên-
cias que fizeram de nosso país um imenso cemitério, Joseph
morreu tragicamente na entrada de Save, depois de per-
correr mais de 160 km de caminho semeado de obstáculos,
em companhia do Ir. Chris Mannion, que de Roma viera
para socorrer coirmãos mantidos como reféns, em Save.”
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3. Irmão Etienne Rwesa

O Irmão Étienne Rwesa
simboliza o carisma marista
fortemente enraizado na
África2. 

O Irmão Etienne era um
homem humilde, incansá-
vel, sempre vigilante, ocu-
pado em perscrutar os si-
nais dos tempos. Tinha um
coração sensível à miséria
dos jovens e dos pobres3...
O Irmão Etienne edificava
as pessoas pela autenticida-
de da sua vida. Não usava

máscaras.... Sua personalidade testemunhava sólidos va-
lores humanos e convicções religiosas4.

3.1. Uma carreira brilhante

O Irmão Etienne Rwesa nasceu no dia 11 de março de
1942, em Giseke, na região de Nyaruguru, Ruanda. Seu
pai era poeta de renome e dele herdará Etienne a inteli-
gência e a palavra fácil.

Como Irmão Marista, fez estudos brilhantes na univer-
sidade nacional do Zaire (R.D.C.), donde saiu com o grau
de engenheiro agrônomo, em 1973.
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2 Notas extraídas do livrinho Um homem de visão e de ação, do
Ir. Nteziyaremye - Jean Pierre, fms, Ruanda, 2003.

3 Ibid, p. 5.
4 Ibid, 4ª pág. da capa.



Rapidamente, vão-lhe ser confiadas responsabilidades:

– Diretor do Escolasticado, em Nyangezi, 1973-1976;
– Mestre dos noviços, 1978-1980;
– Provincial do Zaire-Ruanda, de 1980 a 1985;
– Responsável dos Pré-Postulantes em Save, 1988-

1990;
– Vice-Mestre do segundo Noviciado em Roma,

1990-1992;
– Membro da comissão preparatória do XIX Capítulo

Geral, 1992-1993;
– Diretor do grupo escolar de Save, 1993-1994.

Foi vítima do genocídio de 1994; morto no Burundi, lo-
go depois da fronteira com o Ruanda, em 21 ou 22 de
abril, quando tentava salvar um grupo de religiosas e se-
minaristas, que foram massacrados com ele5.

3.2. Uma personalidade excepcional

3.2.1. Amigo dos pobres6

O Irmão Etienne era de grande estatura, magro, figura de
asceta, severo para consigo mesmo e exigente também para
com os outros, quanto ao trabalho. Escondia, no entanto,
um coração sensível à miséria dos jovens e dos pobres.

Tomava tempo, sobretudo após o almoço do meio-dia,
para escutar os pobres. Gostava de dizer que escutar os
pobres era ser evangelizado por eles.... Para ele era um
verdadeiro encontro com Cristo. Por vezes, ele mesmo le-
vava alimento aos pobres, que esperavam à porta do no-
viciado, mostrando-lhes sempre um coração compassivo.

Um dia encontrou um pobre chamado Michel, que an-
dava atacado por bichos- de-pé, todo sujo e sem poder ca-
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.
5 Ibid, p. 17.
6 Ibid, pp. 29-31.



minhar. O Irmão Etienne foi tocado por este estado de mi-
séria extrema. Lavou-o, penteou-o, tirou-lhe os bichos-de-
pé, limpou-o de muitos piolhos que tinha no cabelo, pôs-
lhe roupa limpa e levou-o ao dispensário. Durante algu-
mas semanas, todos os dias, Miguel tinha que ser levado
num carrinho de mão ao noviciado, para ser lavado, cui-
dado e alimentado. Quando Miguel ficou bom, cheio de
saúde, independente, o Irmão Etienne exultava de alegria,
perante essa ressurreição de um homem.

O Irmão Etienne também arranjava tempo para construir
casinhas para famílias pobres. Para isso pedia ajuda aos
postulantes. Dois outros pobres tornaram-se profundamen-
te amigos do Etienne: a velha Cecília, que não tinha como
companheiro senão o seu rosário e um rapaz com dificul-
dades de dicção e de lógica, na fala. O Irmão Etienne escu-
tava-o com paciência e comprava roupa e sapatos para ele.

3.2.2. Um homem de vasta cultura7

O Irmão Etienne gostava de se cultivar, tinha aprendido
a aprender, era um homem estudioso. Engenheiro agrôno-
mo de formação, tornara-se, por suas leituras, muitas
vezes noturnas, teólogo e biblista. Lia Karl Rahner, Schil-
lebeckx, Bonhoeffer, Yves Congar; recebia como revistas
Communio e Nouvelle Revue Théologique. Simpatizava
com os movimentos de Taizé, dos Focolari, do movimen-
to Comunhão e Libertação. Achava conteúdo profético na
teologia da Libertação ou na teologia africana. Na sua res-
ponsabilidade de superior, teve sempre o cuidado de
transmitir aos Irmãos esse amor à cultura.

Por vezes, neste domínio, mostrava seus pontos fracos
perante a lentidão de alguns; sobretudo levantava o tom
quase de maneira intolerante diante daqueles que procla-
mavam valores que não viviam. 
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7 Ibid, pp. 31-32.



Por causa da sua cultura e da sua experiência de supe-
rior, tinha o nome na lista dos Irmãos que poderiam ser
Conselheiro Geral para a África. A isso recusou, dizendo
que a África era muito pobre para perder homens.
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8 Ibid, pp. 35-36.

3.2.3. Homem de oração8

O Irmão Jean Baptiste Munyeragwe, que conheceu de perto
o Irmão Etienne, dele dá testemunho nestes termos: 
« O Irmão Etienne era homem de oração intensa e prolongada.
Dizia-nos sempre que a oração deve durar e prolongar-se na
leitura. Era um homem de grande fé e em busca de Deus ».

Dois alunos 
dos Irmãos, 
em Nyamirangwe



Responsável por formação, por comunidade, por escola
ou como Provincial, o Irmão Etienne fazia da capela o cora-
ção da casa. Dizia também aos Irmãos: « Um Irmão que
falta voluntariamente à meditação, que mensagem vai
transmitir aos seus alunos? »

As pessoas acreditavam naquilo que o Irmão Etienne
dizia, porque viam nele um homem de oração, um ho-
mem de Deus... Impressionava por suas atitudes; não ha-
via distância entre o que dizia e o que fazia.

Este dom da oração era também amor muito sincero
para com a Boa Mãe. Nesta devoção, fica perto de Mar-
celino, servindo-se das mesmas palavras para falar dela,
dos mesmos gestos. Dava cursos de mariologia centrados
no capítulo VIII da Lumen Gentium e sobre Marialis Cul-
tus, de Paulo VI.

Como Provincial, lembrava aos Irmãos que dessem à
Virgem Maria um lugar central em seu apostolado. E ele,
humildemente, lhe pedia ajuda para saber animar os ou-
tros e sustentá-los nas dificuldades, a fim de que a família
Marista se tornasse mais sólida.

Ninguém pensou em abrir a causa do Irmão Etienne
Rwesa. Mas no mundo da santidade marista ele é certa-
mente um Irmão notável, um daqueles Irmãos que nos
dão esta mensagem animadora, que a santidade vai além
das fronteiras das beatificações e das canonizações. Estas,
no entanto, propõem-nos modelos do nosso ambiente,
autênticos e enriquecedores. Tudo isso nos diz que a vo-
cação marista tem muito futuro, no rico solo africano.
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Nossos Quatro Irmãos de Bugobe

No dia 31 de outubro de 1996, quatro de nossos
Irmãos foram mortos no campo de refugiados de Bugobe.
Eram os Irmãos Servando Mayor, 44 anos, Miguel Ángel
Isla, 53 anos, Fernando de la Fuente, 53 anos e Júlio Ro-
driguez, 40 anos.

“Extraordinário foi o impacto produzido pela generosa
doação de suas vidas. O testemunho dado constitui um
dos aspectos luminosos do acontecimento. A imprensa, a
rádio e a televisão contribuíram na divulgação desse tes-
temunho e realçaram o significado profundo das vidas e
do trabalho dos missionários, presentes entre os povos
que sofrem injustiças e desamor.”

FMS-Mensagem, n°21, dezembro 1996 p.7
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O Quadro Histórico

A presença marista no campo de Nyamirangwe (Bugo-
be) data do mês de agosto de 1994, após o terrível genocí-
dio dos meses precedentes, que fez ao menos 500.000
mortos. Muitas pessoas da tribo Hutu, fugiram, sobretudo
para o Congo (Zaire) e formaram campos de refugiados. 

Seis de nossos Irmãos dessa etnia decidiram ajudar a
essa gente. Optaram pelo campo de Nyamirangwe, perto
de Bukavu, no Congo. “À medida que fui conhecendo es-
se projeto, cresceu minha admiração e amor pelos Irmãos
que o iniciaram e continuaram. Tiveram a intuição de criar
um projeto de educação, muito em sintonia com nosso
XIX Capítulo Geral.” 

Ir. Benito Arbués, Sup. Geral
FMS-Mensagem,
n° 21, pág. 5
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Esse acampamento acolhia sobretudo as pessoas da
campanha, uns 30.000, sob a administração da Cruz Ver-
melha. Os Irmãos trabalhavam no ensino, atendendo
4000 alunos, na pastoral e nos movimentos de jovens...
Esses Irmãos ruandeses viviam em precárias condições de
saúde, sob uma ameaça constante de politização; suas vi-
das estavam em perigo. 

A partir de setembro de 1995, eles foram progressivamen-
te substituídos pelos Irmãos Servando Mayor e Miguel Ángel
Isla. O Ir. Fernando de la Fuente veio do Chile, em fevereiro
de 1996. O Irmão Júlio, que já trabalhava em Goma, veio
completar essa comunidade, depois da Páscoa de 1996.

Neste campo, onde domina a miséria e a violência,
eles continuam as iniciativas dos Irmãos ruandeses, mas
também se ocupam dos anciãos, dos doentes, da alimen-
tação de 300 crianças, da remoção de doentes... e tinham
posto em funcionamento um moinho para ajudar às famí-
lias a terem farinha.

Nossos quatro Irmãos tinham dito sim a uma missão,
que eles sabiam ser difícil; e no local, eles se tornaram
ainda mais conscientes de que suas vidas estavam em pe-
rigo. “Agora estou mais consciente da situação em que me
encontro. Por momentos, um medo surdo aflora-me na
consciência, como clarões vivos e fugazes. Mas sei bem
em quem pus minha confiança e vou com alegria ao
acampamento dos refugiados... Este mundo ocidental não
é para mim; há nele muita abundância e aqui muita ne-
cessidade; mas aqui o homem é mais humano.”

Ir. Miguel Ángel,
em Hermanos 
Revista da Província 
do Chile, 1997, p. 21

Assumiram até o fim, dando tudo o que eles tinham:
coração, cultura, meios, tempo, vida.
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O Coração 
que tanto amou os homens
Ir. Albert Nzabonaliba

Nomeado responsável pela comunidade de Bugobe, em
Agosto de 1994, era preciso que eu achasse um lugar para
implantação da Comunidade que ia abrir uma missão, jun-
to ao povo Ruandês em exílio, após o genocídio de 1994. 

Seguindo certos critérios de discernimento, acabamos
por optar em favor dos refugiados que acabavam de iniciar
um projeto de ensino ao ar livre, no campo de Nyami-
rangwe, mais ou menos a 25 km da cidade de Bukavu
(RDC atual). A presença de grande número de crianças e
de pobres foi o critério fundamental. Outra coisa que le-
vou a comunidade a preferir implantar-se, mais ou menos,
a 3 km do campo de refugiados era o fato de necessitar-
mos estar um pouco fora da multidão (mais ou menos
30.000 pessoas), para rezar, para constituir comunidade,
etc. Coisa curiosa, encontramos uma capela-escola, espé-
cie de sucursal de paróquia, onde se guardava o Santíssi-
mo Sacramento... Cristo nos tinha aí precedido... Era a
nossa Galiléia, terra de missão!

A comunidade de Bugobe começou em 16 de outubro
de 1994, dia da festa de Santa Margarida Maria Alacoque,
religiosa que recebeu revelações do Sagrado Coração de
Jesus... Devo dizer que, naquele tempo, eu não tinha de-
voção especial ao Sagrado Coração de Jesus; mas um ami-
go tinha-me dado uma imagem do Sagrado Coração, re-
comendando-me de colocá-la na casa da nova fundação.
O que foi feito.

O simples fato de nossa presença atenta reconfortava
todo mundo. Estar ali significava muito para este povo em
debandada...muitos sobreviveram, humana, moral e espi-
ritualmente falando, porque era-lhes dada a ocasião de se
aproximarem de nós...
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Cristo tendo-se feito solidário, pedia-nos que apas-
centássemos o seu rebanho. O encargo não devia ser fá-
cil; assim o temos sentido em nossa carne e no fundo do
nosso coração.

Nós, Irmãos Maristas Ruandeses trabalhando neste
campo, recebemos um batismo de água e de Espírito, mas
os Irmãos missionários tiveram que passar pelo batismo
do fogo (Mt.3,11)... Seguindo este Coração que tanto
amou os homens, foi o coração de Servando, de Miguel
Ángel, de Júlio e de Fernando que não podiam abandonar
o rebanho que lhes era confiado. No dia do juízo, dirão
como seu Mestre: « Não deixamos ninguém perder-se! »
E não há nenhuma dúvida de que tenham  perdoado,  tal
era a maneira como seus corações, ardentes de amor pe-
los pobres sem defesa, vibravam no ritmo do Coração de
Jesus. (Luc. 24, 34b)

Permanecer em lugar de missão enquanto Cristo nos
convida (Const. 91) é uma prova suprema de amor! ... 
« Um profeta não deve morrer fora de Jerusalém. » (Jo 11,
7-10) ... Somente o amor terá a última palavra...
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Soube que os Irmãos passaram por um dilema... Os
agentes da ONU, as ONGs..., ao verem quanto aumenta-
va a insegurança, tinham deixado os lugares, abandonan-
do milhares de pessoas em penúria!... O martírio não é
dado a toda gente, é um dom como os outros.

No que diz respeito a nossos Irmãos, ter-lhes-íamos da-
do razão, se tivessem desertado de sua missão? Pensar que
nossos Irmãos não tinham medido o risco, é subestimar
sua capacidade de reflexão; é injusto. Os Irmãos devem
ter feito esta reflexão: partir como os outros, deixar todo
esse rebanho que nos estava confiado.... devemos agir por
medo ou testemunhar a coragem cristã ?...  Esse dilema,
ou melhor, esse discernimento que eles faziam, pode ter
sido reforçado pelo fato de que os refugiados, eles mes-
mos, lhes terem perguntado, se também eles (os Irmãos)
queriam abandoná-los? » ...  “Também vós quereis partir?”
(Jo 6, 657)

Nairobi,
20 de setembro de 2002
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substituindo 
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Um Apelo em 30 de Outubro de 1996

Esta mensagem reproduz uma parte da entrevista radio-
fônica de 30 de outubro de 1996, na véspera do assassi-
nato dos Irmãos. É o jornalista Antonio Herrero que inter-
roga o Ir. Servando.

O chamado radiofônico a Sua Santidade, o Papa João
Paulo II, e a Sua Excelência, o Alto Comissário para os re-
fugiados, foi o seguinte:

« Vossa Santidade, João Paulo II, e Vossa Excelência,  Al-
to Comissário: Os sobreviventes dos refugiados ruandeses
da região do Sud-Kivu, no Zaire, enviam este S.O.S. para
solicitar o apoio da autoridade moral de Vossas Excelên-
cias, para que se ponha fim à perseguição e ao desapare-
cimento lento, mas implacável, deles. Com efeito, a guer-
ra que continua no Sud-Kivu, é apresentada, de uma ma-
neira oficial, como oposição dos « banyamulengues » às
forças governamentais do Zaire, o que não deveria referir-
se de maneira tão direta aos refugiados, que são obrigados
a abandonar o campo, em debandada, sob o fogo das ar-
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mas. É claro, há os que querem atingi-los e até eliminá-los
totalmente, seja por meio de balas, fome, frio, doenças, ou
por todos esses elementos juntos. Os refugiados e, em pri-
meiro lugar, os  mais  vulneráveis: crianças,  mulheres grá-
vidas e pessoas idosas, estão a ponto de morrer, nas estra-
das e nas colinas, debaixo de chuva torrencial.

Nessas circunstâncias, os refugiados do Sud-Kivu soli-
citam instantemente a Vossa  Santidade e a Vossa Excelên-
cia, Alto Comissário dos refugiados, que se sirvam da
grande autoridade moral para obter uma intervenção hu-
manitária rápida e livre de condições, em favor desses re-
fugiados que estão completamente desesperados. »

Hermanos, Província do Chile,
1997, p. 71-72
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Reflexão do Ir. Benito,
Superior Geral

O Ir.Benito Arbués era Superior
Geral, quando se deram esses
acontecimentos. Diante destas
mortes violentas, eis alguns de
seus pensamentos. Citando um
pensamento de Mons. Romero
diz: «Seria mau sinal se não mor-
resse nenhum sacerdote, nenhum
religioso, nenhuma religiosa, em
tempos em que tanta gente do po-
vo é assassinada ». 

“Uma vez mais o Senhor bateu à nossa porta e o fez
por meio da morte violenta dos Irmãos Servando, Miguel
Ángel, Fernando e Júlio. A partir dos acontecimentos de
Ruanda e Argélia, em abril 1994, me pergunto muitas
vezes : « Por que essas mortes de nossos Irmãos? Como ler
tais acontecimentos?» 

FMS-Mensagem, n°21
Dezembro 1996, p. 2

“Diariamente, desde 23 de outubro, o Ir. Jeff e eu lhes
telefonávamos. Hoje lastimamos não termos gravado as
conversas com Servando: serenas, de fé, claras na decisão
que tomavam e nos riscos que corriam... Diante do meu
insistente convite a se retirarem do lugar, sua resposta era
a mesma: “Não podemos abandonar os que já estão aban-
donados por todos. Se o senhor estivesse aqui, faria o
mesmo. Nossa decisão é de permanecer, se nos deixar.”

FMS-Mensajem, n°21,
1996, p. 6
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“Como Superior Geral, aceitei a decisão de ficarem e,
com vocês, assumi os riscos que poderiam correr, mas ao
receber a notícia de suas mortes , senti pesar, por esse fi-
nal doloroso; pesar por suas famílias e pelo dano que os
assassinos causaram a si mesmos. Estou convencido do
perdão de vocês, porque eles nem sabiam o que estavam
fazendo; nós, maristas, os perdoamos e rezamos por eles.
Não posso esconder que, junto com o sofrimento desses
dias, sinto admiração por cada um de vocês e felicidade
interna, porque foram testemunhas de Jesus de Nazaré, ar-
riscando a vida até à morte violenta. Permaneceram em
Bugobe por amor a Deus e aos refugiados. Obrigado por
sua generosidade e por sua fé!”

FMS-Mensagem, n°21,
dezembro 1996, p. 6
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Um olhar para dentro 1 

Fernando escreve ao Ir. Provincial, Mariano Varona, e
mostra disponibilidade de ir ao Ruanda: “Ao mesmo
tempo que te envio minhas saudações, é para mim uma
alegria  informar-te que, a partir deste momento em que
nos mostraste o pedido do Superior Geral, pedindo
colaboração para o Ruanda, a idéia de me oferecer
surgiu em mim, espontaneamente... Ofereço-me
portanto, e estou disposto a ir ao Ruanda, pelo tempo
que julgues necessário e oportuno ».

Carta de 25 de fevereiro 
de 1995, Hermanos,
Província do Chile,
1997, p.64

« Sinto prazer em conhecer as realidades impressionantes
e novas, entre as quais vivo, para admirar a Deus que as
criou e unir-me a Ele ainda mais, livre de tudo . É por
isso que gosto da pobreza, em que vivemos, porque ela
me ajuda a não viver senão para Ele. »

Kinshasa, 15-2-1991
Ir. Julio, en 
« El Silencio de Dios, 
Santiago Martin, p. 223

Servando, no seu esforço de discernimento para tomar a
decisão de ir ao campo dos refugiados, escreve: 
“Penso que, se é verdadeira a frase:Os pobres vos
evangelizarão, viver um ano com os pobres poderá ser
uma boa peregrinação de solidariedade e o meu melhor
curso de espiritualidade ... Com Isaías quero dizer: 
“Eis-me aqui, Senhor, envia-me!”
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“A segurança, com efeito, muda a cada segundo. 
De um momento a outro, nós não sabemos o que pode
acontecer. É assim. Afinal, estamos nas mãos de Deus. »

Hermanos
Província do Chile 
1997, p. 70

“Que a razão do amor, Senhor, seja mais forte e decisiva
do que a da eficácia Tu tinhas todo o poder de Deus 
e te deixaste matar. Faze que, ainda que de longe, 
nos pareçamos contigo, Jesus. Mãe, olha com olhos
de mãe bondosa este povo faminto e enfermo.
Permaneço em tuas mãos. Exausto.”

Miguel Ángel,
alguns dias 
antes do martírio
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Experiência de Deus 1
Ir. Miguel Ángel Isla

“Eis-me aqui, Senhor. Há dois
meses que, noite e dia, quer no
trabalho, quer no repouso, eu
me esforço para afastar de mim
tua presença que me “per-
segue”. Não tens o direito! É um
verdadeiro assalto. O que é que
tu queres de mim, Senhor? Não
te iludas, Senhor. O material que
usas é muito fraco e frágil... Não
valho grande coisa, sou pobre; mas eu sei que és Tu quem
me dá, e eu apenas distribuo. Não estou vazio.  Tu és tão
grande que não consegues entrar em mim; transbordas por
todos os lados. Tu me envolves e persegues, em tudo e por
toda parte: no trabalho, no repouso, nas relações, no meu
sono, em TUDO, em tudo...Estás presente, vivo, poderoso
em tudo, em todos... Percebo, até física e psicologicamen-
te, que me possuis e faço a experiência do despojamento,
diante de meus próprios olhos, pasmado e como que abo-
bado, sem compreender, sem capacidade de reação... Adi-
vinho que Tu me queres conduzir aonde eu não quero ir e,
de maneira surpreendente, caminho com alegria, na calma
e na paz; na tua alegria, na tua serenidade, na tua paz.”

“Sinto isso como terrivelmente estranho e como certa-
mente teu. Sinto, toco, vejo com meus olhos a tua força,
tua ação, teu poder - com uma nitidez terrivelmente clara
– a morte que queres realizar em mim,... Experimento es-
sa morte-despojamento como a maior sorte de toda a mi-
nha existência, a alegria mais profunda e mais palpável de
toda a minha vida... É inefável. É a alegria da posse, que
sempre esperei; é a posse de ti... Em ti sinto-me ressusci-
tado, e não posso deixar de dizê-lo... Sinto necessidade de
partilhá-lo com todos os Irmãos e, sobretudo, meus
Irmãos de Comunidade.”

(Continua)
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Um olhar para dentro 2

« Minha vida aqui é sempre a mesma. Vivo com as
pessoas, partilhando sua sorte e trabalhando para elas.
Evidentemente que sou nutrido por um certo ritmo de
oração e de fidelidade à vontade daquele por quem eu
estou aqui. Se não fosse por Ele, eu não estaria aqui.
Mas, para Ele e com Ele, é possível viver aqui, na
alegria, na paz e na plenitude. »

Ir. Julho
O silêncio de Deus p 226
Kinshasa, 15-2-1991

“Estou plenamente consciente de que minha vida é um
presente de Deus. Desde pequeno, eu me senti acolhido
em casa. Aprendi a amar e a ser responsável. 

Em casa, com meus irmãos, vivi a experiência da
generosidade, sinceridade e entrega, que eram parte de
minha vida e expressões de um verdadeiro amor.

Cresci em uma atmosfera de simplicidade e
hospitalidade, e isso me ajudou a valorizar o espírito de
família. A austeridade de vida e a partilha me ensinaram
a cuidar das coisas e a usá-las com simplicidade. 

Quando partilhamos, sempre há algo para todos e ao
mesmo tempo, sobra: isso é um puro milagre de Deus. 

Obrigado, Senhor, pelo presente da minha vida.
Reconheço que os dons, que procuro partilhar com os
demais, não são fruto do meu esforço pessoal, mas uma
herança que recebi. Obrigado, Senhor!”

Ir. Servando
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«Sempre
reconhecido, e muita
coragem! Porque
andamos na
esperança, para o
Senhor... ‘O que
embeleza o deserto,
diz O Pequeno
Príncipe, é o fato de
ele esconder um poço
em algum lugar’»

Conclusão duma
carta de Fernando,
Hermanos, Província 
do Chile, 1997, p. 15

“Mas, no epicentro da aridez, do abandono e do
menosprezo daquele que abandonou a sombra da morte,
reluz o brilho da vida que mantém a esperança, neste
terrível deserto.”

Ir. Fernando

“Estou muito bem, trabalhando com muito entusiasmo e
satisfação, entre essa gente. A mim coube a sorte 
de viver com eles e a alegria de descobrir, cada dia,
sobretudo nas crianças, a presença de Deus. Cada
domingo, pela tarde, organizo jogos com as crianças. 
É uma alegria para eles e para mim, e mesmo para 
os adultos que se aproximam para nos verem jogar.”

Carta do Ir. Julio
15 de julho de 1996
em “El Silencio de Diós”, 
p. 232-233
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VIDAS CURTAS, MAS DENSAS

Servando Mayor García

Nasceu a 20 de julho de
1952, em Hormillos del Ca-
mino (Burgos – Espanha).

Ingressou no noviciado
de Maimón (Córdoba), em
29 de junho de 1970. Fez
a primeira profissão, em
Villalba, em 21 de junho
de 1971. 

Dedicou-se ao ensino e
à formação da juventude,
em vários colégios da
Província, como professor
e diretor. 

Foi superior da comunidade de Granada, de 1985 a
1988. De 1992 a 1995, foi o responsável pela equipe de
Pastoral da Província e conselheiro provincial.

Em 1995, ofereceu-se para ser missionário em Ruanda,
formando comunidade com os Irmãos ruandeses. 

Desde julho, foi superior da Comunidade formada pe-
los Irmãos Miguel Ángel, Júlio, Fernando e ele mesmo. 

Foi assassinado no dia 31 de outubro. Tinha 44 anos de
idade.

Dois de seus irmãos, Serafim e Fernando, são Irmãos
Maristas.
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Servando visto pelo Ir. Jeff Crowe

« Presença que impressiona: 
olhos claros, rosto nobre.
Chefe natural, inteligente, penetrante, resoluto.
Coração grande, abrigando a dor 
de tanta pobreza material, afetiva e espiritual, 
sem solução...
Criativo, quando era necessário colocar projetos 
em andamento. 
Audacioso, ao denunciar uma injustiça flagrante.
Homem de oração e, para os outros, 
rosto de Champagnat. 
Vivia o seu espírito. »

“O campo de refugiados tem umas quatro mil crian-
ças. Milhares vestidas, ou melhor dizendo, cobertas com
trapos e todas descalças. Constitui um espetáculo, para
nós, inimaginável. E como compreender a dor que se es-
conde nesses dois milhões de refugiados que não têm na-
da mais do que a recordação da terra e da casa perdidas,
e da perda de um milhão de pessoas? Como curar a feri-
da do ódio e da vingança, depois de terem vivido tanta
violência e morte? Não sei. Porém, o que é certo, é que
a presença de um Irmão marista, no acampamento, é
uma luz de esperança.”

Carta do Ir. Servando 
aos Irmãos de Bética,
2 de julho de 1995
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Julio Rodríguez Jorge

O Ir. Julio Rodriguez
Jorge nasceu a 20 de ou-
tubro de 1956, em Piñel
de Arriba (Valladolid - Es-
panha).

Fez seus primeiros es-
tudos nos seminários ma-
ristas de Villalba (Madrid)
e Sigüenza (Guadalajara). 

Ingressou no novicia-
do de Maimón (Córdoba)
a 9 de setembro de 1975,
fazendo aí a primeira
profissão religiosa, a 8 de
setembro de 1976, e a Profissão Perpétua, em Madrid, no
Colégio San José del Parque, a 27 de setembro de 1981. 

Depois de breve estada nos colégios dessa Província
marista, foi para a cidade de Kisangani, no Congo (Zaire),
em agosto de 1982.

Encontrava-se na missão de Goma, quando se ofereceu
para ajudar os Irmãos nos campos de refugiados. 

Seu gesto foi aceito e incorporou-se, em 12 de junho
de 1996, no acampamento de Nyamirangwe. 

Encontrou a morte, com seus coirmãos, a 31 de outu-
bro de 1996.
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Julio visto pelo Ir. Jeff Crowe

Energia juvenil em um corpo de atleta;
Aquele que desce os caminhos tortuosos 
a grandes passos; 
Cheio de vida com todos e entusiasta pelos jogos;
Dotado para as línguas: kiswahili, lingala, 
de conversa agradável nos entretenimentos;
Negociador com as autoridades civis e militares, 
sabendo surpreendê-los em suas próprias línguas;
Missionário há longos anos; 
aqui ele atingiu o ápice do que tinha vivido; 
nesse caminho novo renovara 
a dimensão de sua vocação; 
Solitário sobre as colinas de Bugobe: 
tranqüilos momentos para si e para Deus.

“Não sou um herói, mas sinto que tenho que ser
conseqüente com o que Deus me pede neste momento...
Meu coração está na África; a vida, aqui na Espanha,
não me satisfaz...Quando a gente é suficientemente hu-
milde, as dificuldades da vida... é o deserto que purifica
os profetas...”

Carta do 12-4-1989
Kinshasa
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Fernando de la Fuente de la Fuente

Nasceu a 16 de de-
zembro de 1943, em
Burgos – Espanha.

Em setembro de
1956, ingressou no se-
minário marista de Val-
ladolid. Fez o noviciado
em Liérganes-Espanha,
em 1960.

Professou como reli-
gioso, a 2 de julho de
1962. Continuou sua
formação no Chile, on-
de de 1982 a 1995, de-
senvolveu fecundo apostolado educacional e catequético,
como professor e diretor em vários Colégios maristas des-
se país andino e como conselheiro provincial.

Dotado para a pintura e a poesia, tinha uma alma mui-
to sensível. Depois de 23 anos de missão, no Chile, dian-
te de um pedido do Ir. Benito Arbués, Superior Geral, o Ir.
Fernando ofereceu-se para participar desse gesto de soli-
dariedade missionária. 

Foi aceito e dirigiu-se ao Zaire para trabalhar no cam-
po de refugiados de Nyamirangwe (Bugobe), em fevereiro
de 1996, formando comunidade com Servando, Miguel
Ángel e Júlio e sendo com eles assassinado, em 31 de ou-
tubro de 1996.
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Fernando visto pelo Ir. Jeff Crowe

Pessoa serena, gestos calmos, organizado, amável; 
mesmo quando as crianças e as mulheres 
lhe preparavam surpresas na rouparia...
Sua inteligência, um tesouro de intuições: 
as experiências da vida eram retomadas
por suas mãos de artista;
Amigo de passeios ao luar, o dia terminado: 
Tempo de novos poemas e novas orações, 
em seu coração de poeta.

« Crianças, jovens, analfabetos... eles terminaram o
que chamam de ano escolar; fragmentado, desordenado,
dado em lugares deslocados e incômodos, impróprios pa-
ra oferecer o pão da cultura; dele todos têm o direito de
se nutrir, no templo do saber que é a Escola. Ela, aqui, foi
fechada por disposições vindas do alto. »

Hermanos
Provícia do Chile 
1997, p.78
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Miguel Ángel Isla Lucio

Nasceu em 8 de março
de 1943, em Villalaín
(Burgos-Espanha).

Ingressou no juvenato
hispano-americano de
Valladolid, a 3 de setem-
bro de 1955. 

Fez o noviciado em
Liérganes, em 1960; de-
pois do noviciado foi para
a Argentina, onde perma-
neceu até 1973.

Passou um tempo em Roma e, em agosto de 1974, pe-
diu para ir às missões maristas da África, na Costa do Mar-
fim, onde permaneceu até 1995. Foi catequista, professor
e diretor em Dimbokro e Korhogo e Superior do Distrito.

Em 1995, respondendo a um apelo do Ir. Superior Ge-
ral, ofereceu-se para trabalhar nos campos de refugiados
do Zaire. 

Formou comunidade com Irmãos ruandeses e, mais tar-
de, com Servando, Julio e Fernando. 

Foi assassinado com os três coirmãos, em 31 de outu-
bro de 1996.

Um de seus irmãos, Agustín, é Irmão Marista e trabalha
na Argentina.
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Miguel Ángel visto pelo Ir. Jeff Crowe

Homem entre os homens;
Barbudo, “aquele da barba”; 
rosto meio encoberto;
Força na expressão, reflexo de honestidade 
e de compaixão; 
Ocupava-se das flores, sensível às cores;
Fotógrafo capaz de colher a beleza nessa terra 
de desolação; 
Firme em suas convicções, íntegro...
Gravou seu espírito nas páginas de seu diário pessoal,
abrindo amplamente sua  consciência 
e citando os místicos espanhóis; 
Preocupado com os pobres, afável com as crianças,
profundo na partilha, na oração.

“Houve momentos em que senti vergonha de ser ho-
mem, de pertencer à raça humana. Deixei, sem querer,
que se apoderasse de mim uma sensação de consternação
por ser homem, ao ver o que os meus semelhantes faziam
com seus irmãos. Não posso contar fatos. Transmito-te
minhas impressões ao ver e tocar os fatos. Existem como
que montanhas de dor acumuladas nas costas de milhares
(talvez milhões) de inocentes.”

Ir. Miguel Ángel Isla
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Experiência de Deus 2
Ir. Miguel Ángel Isla

Não posso fazer gesto maior de amor do que compar-
tilhar convosco este trabalho que o Senhor está realizan-
do em mim e nos outros... Quisera gritar a todos: Irmãos,
Cristo está vivo, admiravelmente vivo. Em todos vós, Ele
me grita para que me entregue sem limites...

Sinto-me forçado, orientado, dirigido, conduzido por
Ele, Irmãos; por vós que O representais e que me chamais
com grito poderoso, mas sem voz, para alguma coisa
quase impossível: sempre amar e servir, ser dom de modo
permanente.

Tu me fazes ver que ninguém pode resistir ao amor. O
amor e só o amor, como dom total, é o meio para trans-
formar o outro; mas, o teu amor, até ao fim.

E agora, tu não me poupas nem o sono! Exageras! Tenho
a impressão, Senhor, que neste ano, abusas verdadeira-
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mente de nós. E, além disso, sinto-me profundamente leva-
do a dar-te graças por essa alegria, por essa felicidade, que,
às vezes, chega a  manifestar-se em lágrimas impossíveis
de conter... E sinto-me tentado a dizer que nada, nem nin-
guém, poderá separar-me do teu amor. (cf.Rm 8,35-39)

Um olhar para dentro 3

“...Essa estratégia perversa acrescenta peso e mais
peso nas cabeças esmagadas e  obriga-as a uma
subsistência forçada. Ela impede que os olhos vejam
com limpidez a linha do horizonte, as manifestações
do céu cheio de estrelas.” 

Fernando, em Hermanos
Prov. Chile, 1997, p. 78

“Senhor, eu te ofereço a minha vida: ela é tua!
Tu sabes quanto sou fraco e frágil.

Toma minha argila e modela-me a teu gosto,
sob a inspiração de teu Espírito. 

Faze de mim, como de Maria, um vaso cheio de
amor,
amor que transborde e dê vida àqueles que procuram
um sentido para suas existências.

Torna sólida minha argila
que facilmente se rompe e fica vazia.

Sabes, ando cheio de mil coisas que não me dão
felicidade, e das quais não consigo desvencilhar-me. 

Senhor, tenho medo de cair no vazio:
Sinto vertigens, quando não vejo mais nada.
Sustenta-me, Senhor!
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Vejo que não é fácil seguir tuas pegadas,
Mas, com tua força serei fiel.

Inunda o deserto de meu coração 
com a água viva que brota do teu. 
Então meu deserto florirá.” 

Ir. Servando

« A tensão é muito grande por aqui, 
e não nos resta senão rezar pela paz, 
nesta região dos Grandes Lagos, e pelo retorno 
a uma vida normal, neste país de milhares 
de refugiados. 
Que a paz e a justiça voltem para essas pessoas 
que sofrem tanto! » 

Ir. Júlio
Carta de 10 de outubro de 1996
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Experiência de Deus 3
Ir. Miguel Ángel Isla

“Irmãos, Cristo ressuscitou, vive em nós e em mim! Ele
se comprometeu, - e em que medida! - a construir o amor
em nós e por nós. Sou testemunha de que Ele vai fazê-lo,
pouco a pouco, lentamente, porém, sem parar. Gostaria de
proclamar essa feliz realidade, aos gritos, para que todos
me ouvissem, e quisera que vocês pudessem gritar comigo.
Também gostaria de partilhar com vocês a coisa mais bela
que tenho: a presença de Cristo, viva e ativa, no meio de
nós. Não tenho nem terei nada melhor para lhes oferecer.
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Pensar que posso esconder ou matar progressivamente
essa presença, em minha vida, essa “realidade” de que o
Senhor hoje está em nós, deixa-me doente... 

Continuam  ainda algumas reservas em mim, poucas e
agonizantes. Tira-as, uma por uma, Senhor. Peço-te de
nunca tornar-me uma alma HABITUADA.

Perdoa-me o que digo: Prefiro ser um renegado, a ser
um medíocre, Senhor. Entendes-me, de verdade? Um re-
negado, antes que um medíocre!...

E obrigado, por tua escolha caprichosa.”  

Xotobí, 27 de abril de 1977
Miguel Ángel tem outras páginas,
igualmente impressionantes.

“Livra-me deste corpo de morte. Abre-me a teu amor,
ao serviço, ao sacrifício real e efetivo de meus irmãos.” 

Miguel Ángel,
em ‘Amaron hasta el final,
2006, p. 10
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A simpatia de seus Irmãos

1. Ir. Jeff Crowe

Desde meados do ano de 1995 até final de outubro de
1996, coube-me a missão de ser a pessoa de contato entre
os Irmãos de Bugobe e a Administração geral. Como tal,
visitei a comunidade e o campo de refugiados, cada três
meses. 

Nunca vivi nada semelhante, nem creio que volte a vi-
vê-lo: não era somente a intensidade com que transcorria
cada dia; nem sequer essa sensação constante de estar
“no limite da tragédia”, mas a experiência de encontrar-
me, face à face, com esses seres extraordinários, homens
apaixonados, homens cheios de fé. Considero um privilé-
gio ter podido percorrer uma parte do caminho junto
com eles. 

Porém, tinham motivações mais profundas. Os Irmãos
tinham vivido tão perto daquela gente, ‘nossa nova famí-
lia’, e tinham-se identificado tão estreitamente com ela,
ocorresse o que ocorresse, que, qualquer sugestão para
afastar-se, não somente era respondida com uma negativa,
senão quase tomada como uma ofensa. Para eles era uma
questão de fidelidade ao povo que tinham chegado a
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amar, de fidelidade a uma missão que consideravam um pri-
vilégio que lhes fora concedido (‘o melhor dos presentes’,
nas palavras de Fernando), questão de fidelidade à sua voca-
ção de Irmãos, que seguem Jesus até à cruz. Em sua oração
comunitária essas idéias surgiam constantemente. 

Ir. Jeff Crowe
A tribute to commitment,
maio 2002, p. 7

2. Ir. Spiridion

O Distrito Marista do Ruanda vive sob o impacto dos fa-
tos acontecidos em Bugobe, em 31 de outubro de 1996.
Como entender que, a uma caridade sem fronteira e sem
medida, se responda com um ódio igualmente sem frontei-
ra e sem medida? Nossos quatro corajosos Irmãos teste-
munharam uma caridade sem fronteira e sem medida, de-
votando-se inteiramente à causa dos refugiados ruandeses,
que não são espanhóis, nem brancos, nem europeus. Trans-
puseram todas essas barreiras, levantadas entre os homens,
escutaram o grito do pobre, decidiram ser solidários. 

Carta do Ir. Spiridion Ndanga,
Superior do Distrito de Ruanda
FMS-Mensagem, n°21, pág. 9

3. Ir. José Martín Descarga

Deixando voluntariamente a sua pátria e o seu trabalho
(Chile, Espanha, Costa de Marfim, Zaire), os irmãos Fer-
nando, Servando, Miguel Ángel e Júlio formaram a comu-
nidade de Bugobe, sem se conhecerem e sem se esco-
lherem.  A sua missão era a educação e a ajuda social, no
campo de Nyamirangwe. Organizaram as seguintes esco-
las: jardins-de-infância para 1000 crianças; primárias, pa-
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ra 3000 alunos; secundárias, para 800. A sua acção esten-
dia-se a uma infinidade de grupos: fóruns de discussão, al-
fabetização, costura, desportos, cantinas para os órfãos,
transporte dos doentes.

Trabalhavam para e com os “malditos da terra” do nos-
so tempo, os refugiados, desprezados e explorados. Para os
que não têm direitos, nem trabalho, nem parcela de terra a
cultivar; os que não podem nem mesmo criar algumas ga-
linhas… Para os que esperam tudo das ONGs: alimento,
água, lenha para aquecer-se, tendas, medicamentos… tudo.

Os nossos Irmãos foram uma luz neste mundo de sofri-
mento e de desespero, o sorriso de Deus para com os mais
pobres. Mais ainda: fizeram deles seus irmãos, sua família,
que nunca quiseram deixar, mesmo correndo risco de vida.

A sua vida era simples, frugal, despojada do desne-
cessário: casa de tábuas, paredes de plástico, sem eletri-
cidade nem água. Mas era uma comunidade de vida, de
oração, de trabalho, onde cada um traz a sua contribui-
ção. Comunidade aberta, feliz e acolhedora, bem ao esti-
lo de Champagnat e dos primeiros Irmãos. Belo exemplo
neste tempo de renovação. 

O Ir. José Martín Descarga residia em Nyangezi, próxi-
mo de Bugobe. Visitou muitas vezes os Irmãos no campo
de Nyamirangwe. Foi ele quem encontrou os corpos e
providenciou  o  enterro, em Nyangezi.

4. Ir. Lluis Serra

Quando relembro o martírio desses quatro maristas,
encontro-me frente ao essencial. Suas biografias eram cor-
riqueiras, a tal ponto que nenhum escritor teria encontra-
do elementos para escrever um livro. Quando se arrisca,
quando se põe em jogo a vida ou a morte, não existe sub-
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terfúgio possível. Eles fizeram assim. O sofrimento huma-
no e sua fé profunda explicam suas decisões. Isto é uma
lição para o nosso cristianismo de quatro paredes, não
comprometido, visto que muitas discussões de Igreja são
puros artifícios. Eles, e pessoas como eles, são o rosto ge-
nuíno da Igreja. 

Ir. Lluis Serra
Catalunya Cristiana,
2 de novembro 2006

5. Fr. José Maria Ferre

“Quatro Irmãos Maristas foram assassinados...Não se
trata de quatro indivíduos isolados, surpreendidos por um
mesmo destino. Era uma comunidade religiosa, uma co-
munidade de consagrados, com tudo o que ela implica...
Juntos, no campo de Bugobe, viviam a profecia da comu-
nidade...As personalidades, os caracteres e o passado eram
diferentes, mas eles ouviram o chamado para formar uma
Comunidade. Tiveram que dialogar muito... discernir jun-
tos a evolução dos acontecimentos. Optaram por perma-
necer, atentos ao que o Espírito dizia a seu coração. Nessa
perspectiva de Comunidade, o exemplo é mais rico.”

Fr. J. M. Ferre
Carta de 20/9/2006

– 46 –

O Ir. Miguel
Ángel, 
em vida, 
e o encontro
do corpo



Extraordinários!... mas, Mártires?

No dia 31 de outubro de 2006, celebramos o décimo
aniversário da morte violenta de nossos quatro Irmãos de
Bugobe: Servando, Miguel Ángel, Fernando e Julio. Em
muitas Províncias, comunidades e colégios este foi um
momento de intensa oração, de emoção e admiração,
sentimentos manifestados diante de grandes modelos, de
pessoas que viveram uma fé profunda.

1. A fama de santidade 

A fama de santidade é justamente essa realidade que
emerge espontaneamente e de múltiplas maneiras, que se
expressa através de sentimentos de emoção, de admira-
ção, de confiança, ou através de orações, reflexões, ação-
de-graças a Deus e pedidos de intercessão. A fama de san-
tidade atrai a atenção de um grande número de fiéis e cria
neles o desejo de louvar a Deus e de servi-lo com a audá-
cia dos servidores que os inspiram. É o que encontramos,
quando ficamos atentos ao espaço que esses quatro
Irmãos de Bugobe têm nos corações, na oração e na ge-
nerosidade, espaço inspirado no gesto deles. Ora, a fama
de santidade é uma das primeiras coisas que a Igreja pe-
de, quando se vai abrir uma causa: que impacto têm os
servos de Deus sobre o Povo  cristão? Que benefício ad-
virá ao Povo de Deus se esses servos forem propostos co-
mo modelos? E que espontaneidade e intensidade tem es-
sa fama? 

Mas a fama de santidade é também um sinal de Deus,
através do qual ele nos diz: “Vocês receberam um dom
excepcionalmente rico; receberam modelos de vida
cristã,  pertencentes a todo o Povo de Deus e por eles vo-
cês são responsáveis.”
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2. Missão e martírio

Estas duas realidades estiveram sempre muito interrela-
cionadas, desde os tempos de Cristo cuja missão atingiu o
ponto mais alto na cruz. João Paulo II em Redemptoris Mis-
sio diz que a “missão tem o seu ponto de chegada na cruz”.
Que um missionário numa situação difícil morra mártir é
quase uma coisa normal, o missionário sabe disso e aceita-
o. Os nossos quatro Irmãos não se estabeleceram no meio
dos refugiados de Nyamirangwe por filantropia, mas leva-
dos pela lógica da fé. Dirigiram-se a um povo mártir, em tal
grau o sofrimento era habitual para esse povo humilde. Os
nossos Irmãos viram morrer muitas pessoas e crianças, em
torno deles; viram-nas fugir, levadas pelo desespero. Parti-
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lharam a sua morte. Num povo mártir, tivemos Irmãos már-
tires. O crucifixo do seu oratório também sofreu um golpe
de violência: os braços e as pernas quebrados.

O cardeal José Saraiva Martins, Prefeito da Congrega-
ção para as Causas dos Santos, afirma que a Igreja nunca
se despojou da túnica vermelha do martírio. Tendo em
conta os tempos de hoje, escreve: “Nesses últimos anos,
tivemos conhecimento de muitas situações difíceis, onde
trabalham os missionários. Muitos Institutos masculinos e
femininos… tiveram alguns dos seus membros ameaça-
dos, raptados, feridos ou mortos.” (Cf. Andate e Annuncia-
te, p. 153… L. E. Vaticana, 2007)

3. O Assassinato 
e o Martírio deles nos surpreendeu

Foi uma coisa imprevista e súbita. Mas refletindo bem,
isso é verdade apenas em parte. Isso quer dizer que nossos
quatro Irmãos não procuraram o martírio, o qual se abateu
sobre eles contra sua vontade. Mas todos os quatro Irmãos

viveram uma longa ca-
minhada de generosi-
dade que os conduziu
ao campo de refugia-
dos de Nyamirangwe.
Quando relemos suas
notas, descobrimos
Irmãos que estavam
amplamente abertos à
vontade de Deus; eram
amigos cotidianos do
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Senhor; eles não improvisaram sua santidade quando se en-
contraram com os refugiados, ainda que se tenham sentido
chamados mais fortemente para um amor total, vivendo
com eles. Nós possuímos um texto do Ir. Miguel Ángel Isla,
A Experiência de Deus, de uma mística maravilhosa e pro-
funda; data de 1977. Muitas notas do Ir. Júlio, que falam de
sua relação com Deus e com as pessoas, encontram-se nos
cadernos que ele escrevia, nos anos de 1983 e seguintes.
Ninguém é mártir por acaso. O martírio é uma vocação que
se prepara por uma longa generosidade; é uma lógica, não
uma surpresa. O coração do mártir está pronto bem antes
que o corpo seja imolado. O martírio é o coroamento de
uma vida que tinha o hábito de se dar.

4. Eles são mártires? Em que sentido? 

Temos vontade de dizer sim, conscientes de que a Igre-
ja não se contenta com emoções, mas pede um conjunto
de provas que confirmem o martírio. Portanto, ainda que
estejamos dando os primeiros passos, sem nenhuma cau-
sa aberta, eis algumas razões que nos fazem dizer sim.
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4.1. O dom da vida

Como o Senhor, eles deram a vida; mais do que uma
perda, suas vidas foram uma oferta. Assim como aconte-
ceu com o Senhor, aqueles pelos quais eles deram a vida,
tomaram-na de maneira violenta. E a vida foi dada em sua
totalidade, sem reservas, através de gestos de amor e de
serviço sem limites, com a consciência de que, em razão
da violência e da miséria existentes no campo, a vida
deles estava em perigo.

4.2. A Kênose 

E a vida foi entregue num contexto extremamente de-
sumano, uma verdadeira kênose, assim como o foi para o
Senhor, constitui um testemunho de amor extremo. Eles
deixaram muitos amigos queridos, missões tranqüilas, pa-
ra vir para este campo de Nyamirangwe, onde domina-
vam a miséria, a dor, a violência, as privações, as injusti-
ças, a insegurança constante. Deram uma resposta à fome
de humanidade, de presença, de amor, de respeito, de
cultura, de fraternidade... 
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Ouviram o grito dos infelizes e se fizeram solidários na
partilha de tudo o que constituía o cotidiano dos refugiados. 

Estamos diante de um verdadeiro heroísmo. O heroís-
mo das fronteiras difíceis onde se corre riscos extremos.
Este heroísmo é santo porque é vivido em nome de Cristo
e em favor de uma humanidade oprimida. É um heroísmo
revestido da simplicidade e da humildade maristas. Os
nossos quatro irmãos achavam que era natural fazer o que
estavam a fazer e diziam que outros fariam o mesmo, se
estivessem em seu lugar. Talvez tenhamos que aprender a
considerar de novo a santidade em termos de heroísmo.
As pessoas foram sobretudo sensíveis a esse aspecto, que
não devemos negligenciar.

4.3. O seu único caixão

Quando os seus corpos foram encontrados, foram co-
locados em sacos de plástico azul do alto-comissariado
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da ONU para os Refugiados. Foi o seu único caixão: ex-
trema pobreza e glória inesperada, pois foi a ONU que os
acolheu e a humanidade inteira os abraçou. Mortos, eis
que se tornam homens universais, como se estivessem en-
volvidos na bandeira dos refugiados, dos quais tinham
plenamente assumido  a identidade e o destino. Mortos,
envolvidos de azul, como se a Santíssima Virgem os aco-
lhesse no seu manto materno, para um repouso merecido.
A morte proclamava o seu heroísmo, dizia que tinham
cruzado pelo caminho de Jesus, o Irmão Universal. 

É o martírio da caridade.

4.4. A mesma paixão

O crucifixo do oratório também foi massacrado: os bra-
ços e as pernas foram quebrados. Exerceu-se contra Deus,
o Deus inocente, a mesma violência que fora exercida
sobre os Irmãos. Partilharam a mesma paixão: Ele mutila-
do, atirado por terra; eles, depois de terem sido assassina-
dos, foram lançados numa fossa séptica. Se considerarmos
a globalidade do que aconteceu, Cristo foi novamente tor-
turado e morto nos Irmãos: “Os seus corações vibravam
no mesmo ritmo do coração de Cristo”, escreveu o Ir. Al-
bert. Unidade no amor, unidade na morte. 

É o martírio clássico.

4.5. O Perdão

O Irmão Benito, Superior geral, que conhecia o grande
amor que eles tinham pelos refugiados - “nossa verdadei-
ra família”, como escreviam com freqüência a seus pa-
rentes - não duvida do perdão deles para com os assassi-
nos, e ele mesmo, como superior de todos os Irmãos, per-
doa e reza por eles. O Irmão Albert Nzabonaliba, ruandês
e que os tinha precedido no campo, como responsável da
comunidade dos Irmãos, não duvida do perdão deles,
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pois ele diz: “o coração deles vibrava em uníssono com o
de Cristo...” O perdão é um elemento do martírio; o már-
tir é um homem de reconciliação. Através da sua morte,
ele refaz a unidade da humanidade, proclama que, mes-
mo quem mata, continua seu irmão. Em todo mártir se re-
nova a epifania da cruz: o Cristo é novamente submetido
à morte; ele perdoa sobre a cruz, torna-se o Salvador e
derruba o muro do ódio.

Os Irmãos Servando Mayor, Júlio Rodriguez, Fernando
de la Fuente e Miguel Ángel Isla são, certamente, mode-
los e podem ser considerados como pioneiros do que vi-
vemos hoje no Instituto, a “Missão ad Gentes”. 

Poderíamos dizer que eles são  intercessores em favor
do novo esforço missionário que vivemos?
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Três pontos permanecem seguros e fortes:

1. Eles disseram sim a uma missão difícil;

2. Eles amaram os refugiados sem limite, ao ponto de
eles se tornarem “sua família”;

3. Nesse sim, nesse amor, eles encontraram uma morte
violenta. 

Três dons aqui se encontraram: 
– a vontade que disse sim,
– o coração que amou, 
– a vida que foi ofertada.

Com certeza, são modelos que nosso mundo procura, hoje.
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LADAINHA DOS MÁRTIRES

1. Pela vida doada aos pobres, pela vida
arrancada com violência, a vida de nossos 

Irs. Servando, Miguel Ángel, Fernando e Júlio, 
– Senhor, nós te louvamos.

2. Pela vida do Ir. Mannion, 
do Ir. José Rushigajiki, 

do Ir. Estêvão Rwesa, mortos em missão, 
e dos Irs. Gaspar, Fabiano e Canísio, 
vítimas inocentes; 
– Senhor, nós te bendizemos!

3. Pela vida límpida do Ir. Henri Vergès,
morto enquanto oferecia a mão da

amizade e da acolhida, arrancado com
violência dos jovens a quem servia; 
– Senhor, nós te glorificamos!

4. Por nossos maravilhosos Irmãos 
da China, que sofreram toda sorte 

de privações, a prisão, os campos 
de trabalho, os tribunais populares e a morte;
– Senhor, nós te damos graças!

5.Pelo grande número de nossos Irmãos
mártires na Espanha, homens humildes e

extraordinários, artistas, músicos, poetas, 
líderes ou simples trabalhadores, 
170 Irmãos da mesma província, 
que caminharam para o martírio; 
– Senhor, nós te louvamos e  bendizemos!

6.E, por nossos primeiros missionários
da Oceania, pelos nossos primeiros

mártires, para que a fé cresça sólida; 
– Senhor, nós te louvamos  e bendizemos!
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7. Com todos os Irmãos de coração simples 
e generoso, apaixonados pelos jovens

e apaixonados por Ti; com aqueles que nos
precederam no caminho do amor e da humildade; 
– Senhor, nós te louvamos, bendizemos 

e glorificamos;
damos graças e te adoramos!

8. Com Marcelino, Francisco 
e os primeiros Irmãos, 

na vivência do nosso carisma marista,
com as crianças que freqüentaram 
nossas primeiras escolinhas;
– Senhor, nós te louvamos, bendizemos 

e glorificamos;
agradecemos e adoramos!

9. Com Maria, a Boa Mãe, 
a cujo amor nos confiaste e que tudo fêz

entre nós, guiou nossos mártires, nossos santos 
e todos os nossos Irmãos;
– Senhor, nós te louvamos, bendizemos 

e glorificamos; agradecemos e adoramos!

10. Senhor, damos-te graças 
por todos esses irmãos, 

nossos intercessores! 
Eles nos revelam o teu amor, 
o amor que nos acompanha, 
passo a passo, nas sendas da vida 
e na aventura da missão; 
teu amor também nos faça santos!
– Senhor nós te louvamos, bendizemos 

e glorificamos;
agradecemos e adoramos!
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