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Observação preliminar

Os trechos em bold no texto enfatizam
aspectos essenciais da mensagem que
os Irmãos Basilio e Henri nos transmitem
para o hoje da vida do Instituto
a partir de seus compromissos de ontem.
Ao navegar sobre eles,
o leitor apressado vai ter um resumo
que lhe permitirá descobrir
um pouco da essência
de uma amizade recíproca
e de uma vida espiritual que
se avolumou ao longo dos anos
em que ela floresceu e nas circunstâncias
que bem conhecemos.

Uma palavra

Santuário de Nossa Senhora da África, Argélia.

de introdução
Basilio e Henri são dois Irmãos Maristas que, no decorrer de anos e mediante
trocas de cartas e visitas, se uniram numa amizade profunda. Tanto um como outro
podem ser considerados como modelos de fraternidade, de diálogo, de santidade.
Basilio é mais conhecido. A Providência o havia preparado para ser um homem
universal e para ocupar funções de destaque. Será primeiro um grande colaborador do padre Lombardi, fundador do Mundo Melhor. Responsável por esse
movimento no Equador, ele vai percorrer a América Central durante três anos,
proferindo palestras e pregando retiros aos mais variados públicos, desde bispos até operários. Em seguida, será por dezoito anos Superior Geral dos Irmãos
Maristas. Seu estilo de governar o levará a infindas viagens nas encruzilhadas
do mundo para encontrar-se com seus Irmãos. Ele se caracteriza por uma clara
visão da vida religiosa pós-Vaticano II. Seus textos são lidos e estudados por
muitas congregações. É conhecido principalmente por seu coração atento que
sabe descobrir o que há de melhor em seu interlocutor.
Depois de sua morte, em 21 de janeiro de 1996, entre os que prestam testemunho, muitos afirmam rezar fazendo-lhe pedidos diariamente; outros têm a
certeza de que agora têm um intercessor a mais no céu. A grande afeição de
que Basilio fruía em vida transformou-se em fama de santidade. Em vista disso,
o Conselho Geral decidiu, em 5 de junho de 2002, dar início a sua causa de
canonização.
Henri, seu amigo, teria passado entre nós como um Irmão entre muitos outros, se
uma morte violenta, em 8 de maio de 1994, não viesse atrair a atenção sobre
ele e sobre sua espiritualidade. De fato, sua espiritualidade nos revela um campeão do diálogo, do respeito, da abertura ao mundo do Islã e, acima de tudo,
a seus irmãos argelinos e à Argélia, país onde repousa e cuja nacionalidade assumiu. Abertura e respeito que ele extraiu da oração, numa intimidade profunda
e permanente com o Senhor e num apego heroico ao Instituto Marista e à Igreja.
O Conselho Geral decidiu de imediato introduzir a causa desse nosso humilde
Irmãozinho, ao lado da de outras testemunhas da fé na Argélia, entre 8 de maio
de 1994 e 1º de agosto de 1996, de acordo com a vontade do arcebispo de
Argel. Essa decisão foi tomada em 19 de setembro de 2000.
Basílio e Henri, dois Irmãos, dois amigos, dois modelos para nós. São um pouco
como a luz e a sombra, nos dando a certeza de que a santidade está presente
em nossa família religiosa no seguimento de São Marcelino e de seus primeiros
Irmãos. A leitura da correspondência que eles mantiveram nos confirmará esse
fato e será um estímulo em nosso compromisso marista, onde quer que estejamos, na Igreja e para o mundo de hoje.
Roma 24 de Junho de 2002

Irmão Seán Sammon,
Superior Geral

B

asilio Rueda Guzmán nasceu em
Acatlán de Juarez, no México, em
14 de outubro de 1924. Quarto filho da família, recebe no batismo os prenomes de José, Basilio. Perde sua mãe
aos quatro anos.
Entra para o juvenato dos Irmãos Maristas em Tlalpán, aos 18 anos. Termina o
noviciado em 8 de dezembro de 1944.
Sua carreira apostólica começa de 1947.
Participa nos grupos de ação católica,
de animação da catequese nos bairros
populares, enquanto dá sequência aos
estudos de filosofia até o doutorado. Defende sua tese em 17 de dezembro de
1961, sobre o tema “Ser e valor”. Nesse
período, professa seus votos perpétuos
em 1º de janeiro de 1950.
De 1961 a 1965, torna-se membro da
equipe do Padre Ricardo Lombardi, fundador do movimento Mundo Melhor.
Será seu principal responsável no Equador. Seus retiros e conferências são muito apreciados nos mais diversificados
auditórios: operários, políticos, pessoas
da Igreja e pessoas consagradas.

Irmão

Basilio
RUEDA
(1924 – 1996)

Nomeado diretor do Segundo Noviciado em Sigüenza, Espanha, em 1966,
transforma profundamente os cursos, ao
colocar a centralidade destes no Evangelho, além de uma atenção aos apelos do
Concílio Vaticano II e aos problemas do
mundo atual. Os participantes se entusiasmam com a visão humanista, a abertura e a simplicidade de seu diretor. Sua
Província de origem o elege delegado
ao Capítulo Geral de 1967.
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Em 24 de setembro de 1967, é eleito Superior Geral, para surpresa de muitos Irmãos anglófonos e francófonos que nem
o conheciam. Irmão Basilio tem então 43
anos.
Começa então para ele uma vida extremamente ativa. Visita o mundo marista,
para tomar contato com os Irmãos e as
comunidades, deixando a administração
rotineira nas mãos do Vigário Geral, Irmão Quentin Duffy, australiano.
O período pós-Vaticano II é penoso.
Irmão Basilio leva luz aos espíritos e
aquece os corações por meio de Circulares ricas de doutrina e totalmente
abertas ao sopro do Espírito: Um Capítulo para o mundo de hoje, Os apelos
da Igreja e do Fundador, Uma conversa
sobre a oração, A Vida Comunitária, A
Obediência, para citar as principais no
decorrer do primeiro mandato. Esses textos possuem tal qualidade que a maior
parte deles é solicitada e traduzida por
editores para serem difundidos além do
mundo marista.

ta mil cartas! Publica outras três Circulares: Um novo espaço para Maria,
A Oração e A Fidelidade. Esta última,
composta por testemunhos espontâneos
de centenas de Irmãos do mundo todo,
é prova do amor imenso e da confiança filial que o Irmão Basilio despertou
no coração dos Irmãos por seu modo
de ser e de governar. O longo texto —
mais de seiscentas páginas — é tesouro
único para a história do Instituto.

No Capítulo Geral de 1976, quando sonhava retornar à terra natal, após nove
anos à frente do Instituto, Irmão Basilio
é reeleito com tão grande maioria, que
o impede de recusar-se a corresponder
à confiança dos Irmãos, mesmo com
sacrifício para sua saúde. Retoma seu
bastão de peregrino, sempre secundado por seu excelente Vigário. Continua
o trabalho de animação por meio de
retiros e sessões, e de enorme correspondência, que exige o apoio de vários secretários. No final de seus dois
mandatos, terá escrito mais de cinquen-

Em 1985, depois de dezoito anos no
exercício do serviço da autoridade, ele
dispõe finalmente de um ano sabático
para descansar fisicamente, renovar-se
pelos exercícios espirituais e descobrir a
Terra Santa. Na sequência, é nomeado
mestre dos noviços da Província do México Central.
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Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

Irmão Charles Howard, Superior Geral,
pede ao Irmão Basilio, em 1990, para
assumir a direção do curso de formação
de futuros mestres de noviços. Volta à
Itália, a Oasi, perto de Castelgandolfo.
No final desse curso, que dura dezoito
meses, ele retoma o papel de formador
junto aos noviços das duas províncias
mexicanas.
Ele sabe ganhar o coração dos jovens
que admiram nele a bondade, o humor,
a vida espiritual ao mesmo tempo alegre
e exigente, a dedicação ilimitada na simplicidade, o amor ao Instituto e ao Padre
Champagnat, o zelo apostólico e marial.
No exercício desse serviço, Irmão Basilio consome suas últimas forças. Falece
em 21 de janeiro de 1996. Seu funeral
é apoteose de gratidão e de amor.

a Igreja, a humanidade. Que Nossa Senhora de Guadalupe se sinta agradecida por tê-lo dado a todos nós!

Irmão Basilio foi um presente maravilhoso do México Marista para o Instituto,
O Irmão
Basilio Rueda,
depois de
sua eleição como
Superior Geral,
com os Irmãos
Paul Ambrose
e Hilary Mary,
Conselheiros
Gerais,
e os Irmãos
Gall Hanley,
Francis
McGovern.
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Em 5 de junho de 2002, às primeiras vésperas da
festa de nosso Fundador, o Conselho Geral decidiu
introduzir a causa do Irmão Basilio Rueda, nosso
Superior Geral de 1967 a 1985.
Nascido no México em 1924 e falecido nesse mesmo país em 1996, Basilio foi durante toda sua vida
um homem universal. Por seu modo de exercer a
autoridade num período inquietante para a Igreja,
ele é profeta e artíﬁce da vida religiosa de acordo
com o Vaticano II. De sua pessoa irradiavam o gênio da amizade, a atenção às pessoas, a generosidade, a inteligência, o otimismo e o humor. Ele é
um dos mestres espirituais mais seguros de acordo
com o Vaticano II. Conosco ele viveu as paixões de
nosso mundo em alegre intimidade com Deus. Sua
vida nos reaﬁrma que hoje amar a Cristo é possível
e apaixonante.

Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

BASILIO E SUA
CORRESPONDÊNCIA
Ao terminar o segundo
mandato como Superior
Geral, em setembro de
1985, Basilio admite ter
escrito mais de 50 mil cartas. Já em 1969, um ano
e meio como primeiro responsável pelo Instituto, ele
se desculpa diante de uma
superiora de comunidade
no Equador por lhe responder com atraso e acrescenta que já havia escrito 2.900 cartas.
Seu senso de dever e de amizade nunca lhe
permitia deixar uma carta sem resposta. É certo que dispunha de quatro ou cinco secretários.
Mas as cartas que não fossem administrativas
jorravam de seu coração, escritas por ele a
mão ou registradas de viva voz num gravador
para que os secretários as transcrevessem. Ele
escrevia em qualquer lugar, nas estações e nos
trens, nos aeroportos e nos aviões, e principalmente nas longas noites que se prolongavam
até as primeiras horas da manhã.
Tinha muitos amigos. Irmãos, é claro, mas
também leigos, famílias religiosas, sacerdotes,
crianças, jovens casais, médicos, professores,
bispos, políticos e outros superiores gerais.
Surpreende a qualidade do afeto que essas
pessoas demonstram por ele. Muitos declaram
rezar por ele todos os dias; uns gostariam de

lhe escrever diariamente; outros aguardam
com impaciência uma palavra sua. Alguns lhe
pedem apenas a amizade; outros, conselhos.
Alguns, a arbitragem num conflito; outros, pequenos serviços como o envio de bênçãos papais ou de remédios, livros ou áudios.
As respostas de Basilio expressam respeito,
amizade sem rodeios, incentivos, e sempre
grande compreensão das dificuldades ou das
fraquezas, que criam um clima de paz e lhe
valem a confiança e a amizade. Em todas as
cartas recebidas, mesmo as mais dramáticas
ou depressivas, ele consegue encontrar pontos
positivos. Mesmo as respostas em que ele deve
censurar ou recusar algo transbordam de afeto
e concluem com uma porta aberta à amizade
e à esperança.
Ele tinha centenas de amigos íntimos. E, ele
próprio reconhece, longe de enfraquecer sua
capacidade afetiva, todas essas amizades o
ajudavam a crescer e o fortaleciam. As convergências que este livro apresenta situam-se
nesse espírito.
As cartas eram para ele instrumento de apostolado, forma de se manter próximo e de se encontrar com os Irmãos e com as pessoas. Elas
constituíam outro modo de ser Superior Geral.
Seu trabalho a serviço da autoridade estava
sempre imbuído de amizade, iluminado por
um sorriso. Ele sabia que as cartas recheadas
com o amor penetravam de cheio no seu modo
de ser totalmente entregue ao Cristo. Amar as
pessoas, animá-las, iluminá-las, tornar-se amigo de cada um, essa foi sua caminhada para
a santidade.

N.B. Os que quiserem conhecer mais profundamente a vida e a obra do Irmão Basilio podem ler
Síntese Biográfica. Ir. Basilio Rueda Guzmán, traduzido para o português pelos Irmãos Aristides Zanela e
Salvador Durante, a partir do original Quemar la vida, escrito pelo Irmão José Flores Chepo, em 1997.
Outro livro que ajuda a compreender a personalidade de Basilio é Basilio Rueda, outro Champagnat.
Este livro de 110 páginas alterna testemunhos sobre o Irmão Basilio com trechos de seus escritos. Ele é
encontrado no mesmo endereço acima.
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Oração
Oración

Deus, nosso Pai,
tu
deste
a nosso
Irmão Basilio
Dios,
nuestro
Padre
coração
co, Hermano Basilio
has dadomagnífi
a nuestro
inteligência
un corazónpenetrante
magnífico, una inteligencia penetrante
ey grande
paixão
por
teutureino.
una gran
pasión
por
reino.
Seu
coraçãoha
foisido
fontefuente
generosa
de amizade,
Su corazón
generosa
de amistad,
sua
inteligênciasabía
sabiaresolver
resolvernuestros
nossos problemas,
su inteligencia
problemas,
sua
paixãopor
portuteu
reino
nossa
família
marista.
su pasión
reino
harenovou
renovado
nuestra
familia
marista.
Nós
te damos
graças,
nosso
Pai,
Te damos
gracias,
DiosDeus
nuestro
Padre,
por
dom
precioso
que
Basilio
por este
el don
precioso
que
fuefoiBasilio
para
e parayseus
para alaIgreja,
Iglesia,para
paranós
nosotros
sus numerosos amigos.
Permite-nos
Permítenos,
pedir
a eleenque
venhaayuda
em nosso auxílio
invocarle
nuestra
quando
surgir em
nossa caminhada
cuando aladúvida
duda planee
en nuestras
vidas,
quando
o cansaço
ou os
anos
cuando aladoença,
enfermedad,
la fatiga
o los
años nos angustien.
nos
Queangustiarem.
a su ejemplo, vivamos por completo a tu servicio,
Que
a seucada
exemplo,
nos coloquemos
totalmente
abriendo
día nuevo
espacio para
María, a teu serviço,
abrindo
a cada
diade
umtunovo
a Virgem Maria,
gracias al
Espíritu
Hijo, espaço
nuestro para
Señor.
graças
teu Filho,
Padre, ao
queEspírito
nuestrade
plegaria
te nosso Senhor.
Pai,
que
nossa oração te glorifique.
glorifi
que.
Nós
pedimospor
pelo
Cristo,
teu tu
Filho,
Te lotepedimos
Jesús
Cristo,
Hijo,
nosso
Mestre
e Salvador.
nuestro
Maestro
y Salvador.
Amém.
Amén.
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O caro
Irmão Henri
e a admirável
Irmã Paul-Hélène
foram autênticas
testemunhas
do amor de Cristo,
do absoluto
desinteresse da Igreja
e da fidelidade
ao povo argelino1.

E

ssas palavras do Cardeal Duval,
pronunciadas com voz forte no final da missa da quinta-feira, 12 de
maio de 1994, festa da Ascensão, diante
dos caixões dos dois mártires, na Basílica de Notre-Dame d´Afrique, em Alger,
certificam a qualidade de vida de nosso
Irmão.

Irmão

Henri
VERGÈS
(1930 – 1994)

Essa vida, brutalmente interrompida em
8 de maio, domingo, no início da tarde,
no escritório de trabalho de Henri, à rua
Cheneb, bairro Casbah, em Argel, teve
início em 15 de julho de 1930, em Matemale, pequena aldeia do Capcir, no Alto
Vale do Aude, departamento dos Pireneus
Orientais, na França.
Henri era o primeiro de seis filhos do
casal Joseph Vergès e Mathilde Bournet,
modestos camponeses que trabalhavam
1

Palavras do Cardeal Duval, por ocasião
dos funerais, em 12 de maio de 1994
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arduamente para educar os filhos. De
suas raízes humanas, nosso Irmão herdou
o amor ao trabalho e à natureza, a simplicidade de vida, a retidão, o senso da
partilha no dia a dia e uma fé profunda.
Aos 12 anos, deixa os seus para dar início a um aprendizado da vida religiosa
marista, em Saint Paul-Trois-Châteaux,
no departamento do Drôme, na Provence. Em 1952, ele assume o compromisso
definitivo como membro da Instituto dos
Irmãos de Maria. Exerce a função de educador e professor em várias escolas antes
de se tornar, por oito anos, vice mestre
dos noviços. Nessas funções ele se revela
homem austero, mas justo e ponderado,
preocupado com a igualdade e com o
bem dos jovens. Eis o testemunho de um
de seus ex-alunos no noviciado:
Irmão Henri Vergès me ensinou o rigor, a
vontade, a dedicação (e de acréscimo o
espanhol) e sua fé contagiante, e um toque de ascetismo de tal modo arraigado
e alicerçado nos meus 17 anos que me
deu a certeza definitiva de que Deus existe e de que nós o encontramos em cada
pessoa.
Depois do Capítulo Geral de 19671968, do qual participou como delegado
de sua Província de origem, seu superior
lhe propõe partir para a Argélia. Henri
aceita de bom grado: fazia muito tempo
que alimentava o desejo de partir para
as missões. Começa decididamente a
estudar o árabe nas férias de verão em
família e parte para Argel em 6 de agos-

Autor:
Lucas Sambudio,
Brasil
Centro-Norte.

to de 1969. Seu esforço para se “arabizar” o perseguirá ao longo de seus vinte
e cinco anos de presença em terras da
Argélia. Diretor da Escola São Boaventura, ele consegue que todos os membros
da comunidade educadora participem da
elaboração do Projeto Pedagógico. Está
sempre próximo de todos: alunos, professores, pais, funcionários. Como os alunos são muçulmanos, Henri faz de tudo
para que as linhas orientadoras do Projeto mantenham os valores do Islã mais
ameaçados pela civilização atual.
A nacionalização das escolas particulares, em 1976, retira Irmão Henri de sua
responsabilidade como diretor do estabelecimento. Ele opta por ficar a serviço da
juventude argelina aceitando o emprego
de professor no liceu de Sour-el-Ghozlane,
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Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

O Irmão
Henri Vergès
com seus
pais, no dia
da tomada
de hábito.

situado a 120 quilômetros ao sul de Argel. Cuida dos alunos com atraso escolar.
Totalmente feliz em sua função, escreve:
“Agradeço a Deus de me ter escolhido
para ser educador dos jovens. Isso exige renúncia e disponibilidade”. Depois
de doze anos, seu contrato anual de trabalho não é renovado, e ele volta para
Argel, na casa Ben Cheneb. Ele a reforma com bom gosto para acolher jovens,
rapazes e moças à procura de recursos
de trabalho e de tranquilidade para preparar seus exames. Em 1994, havia lá
1.200 inscritos na biblioteca.
Homem de diálogo, Henri participou
ativamente, pouco depois de sua fundação, do grupo islâmico-cristão chamado Rikbat, que se reunia duas vezes por
ano na Trapa de Tibhirine. O prior desse
mosteiro, Christian de Chergé, era amigo
de Henri e vai ser assassinado com seis

de seus irmãos em maio de 1996. No dia
seguinte à morte de Henri, ele tinha cuidadosamente reunido todas as intervenções
de nosso Irmão, a quem havia confiado
a edição do Boletim do Rikbat. É assim
que ficamos sabendo que, por ocasião
do encontro de 31 de outubro a 2 de novembro de 1984, Henri disse o seguinte:
“Cristo deve irradiar através de nós. O
quinto evangelho que todo mundo pode
ler é o de nossa própria vida”. Com a
anuência dos superiores, ele tinha pedido
a nacionalidade argelina em 1983. Esta
nunca lhe será concedida, mas sua morte
brutal foi sentida como uma ferida profunda por seus inúmeros amigos argelinos.
Seus restos mortais repousam em terra argelina, no cemitério El Harrach.
Teria ele tido algum pressentimento de que
seria assassinado? O certo é que ele se havia preparado para a morte: seu último testamento traz a data 22 de abril de 1994!
Mas isso não o impedia de viver em paz no
dia a dia, totalmente entregue à vontade do
Pai. Em 1989, ao concluir um texto sobre
sua experiência espiritual, escreve:
Em resumo, é meu engajamento marista
que me permitiu, apesar de meus limites,
aderir harmoniosamente à cultura muçulmana, e minha vida nesse contexto, por
sua vez, fez com que me realizasse mais
profundamente na condição de cristão
marista. Deus seja louvado! (Argel, Natal
de 1989)

N.B. Quem desejar conhecer melhor a vida e a obra do Irmão Henri Vergès pode consultar a obra Du
Capcir à la Casbah, vie donnée, sang versé [Do Capcir a Casbah: vida entregue, sangue derramado]. O
livro pode ser solicitado seja à Casa Geral de Roma, Fratelli Maristi, C.P. 10250 - 2 Piazzale Marcelino
Champagnat, - 00144 Roma (Itália).
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Oração
Deus nosso Pai,
Teu servo Henri Vergès,
verdadeiro Pequeno Irmão de Maria,
“foi testemunha autêntica do amor de Cristo,
do desinteresse absoluto da Igreja
e da fidelidade ao povo argelino”.
Envia sobre nós teu Espírito,
a fim de que, a seu exemplo,
“em nossas relações cotidianas,
tomemos abertamente o partido
do amor, do perdão, da comunhão
contra o ódio, a vingança, a violência”.
Isso nós te pedimos pela intercessão de Maria,
A ti, Pai, que vives e reinas com Jesus, teu Filho,
na unidade do Espírito,
pelos séculos dos séculos.
Amém.

Cerâmica clássica da biblioteca da rua Ben-Cheneb.

Naissance
d’une
amitié
Nasce
uma AMIZADE

O

primeiro conhecimento mútuo
de nossos dois Irmãos começa
no decorrer do Capítulo Geral
de 1967/1968, que dura perto de seis
meses, em duas sessões. Mas o grande
número de delegados — mais de 150 —
e a intensidade do trabalho capitular não
permitiram uma aproximação íntima entre os dois, pois um deles estava extremamente atarefado pela função de Superior
Geral de um Instituto que contava então
com mais de nove mil Irmãos.
Estamos no verão de 1971. Irmão Basilio
prega o retiro para os Irmãos da Província
do Sudeste (Saint Paul-Trois-Châteaux),
na Trapa de Notre-Dame des Neiges. Foi
nessa época que ele pediu aos Irmãos
para responder a perguntas que lhe permitiriam conhecê-los melhor, a fim de ajudá-los de modo mais eficaz na vivência
de sua vocação à vida consagrada. Ele
se encontra pessoalmente com cada retirante. Nessa ocasião, Irmão Henri Vergès
lhe escreveu, em 4 de outubro de 1971,
da Trapa de Notre-Dame des Neiges:
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Caro Irmão Superior,

Hoje de manhã, senti-me bastante confuso, durante minha entrevista com você, no que diz respeito a nossa presença marista na
Argélia. Antes de fazer qualquer coisa no sentido que me indicou,
decidi falar sobre isso com alguns coirmãos, e depois com o Irmão
Provincial, que o informou sobre nosso ponto de vista. Você o
aprovou e lhe sou grato por isso.
Se não tomei medidas para ir revê-lo — algo a que me levaria
meu sentimento natural — foi apenas para preservar seu tempo
tão precioso para a Província e para vários Irmãos que desejam
conversar com você.
Aliás, percebo melhor agora que esse problema não é só meu.
É, sobretudo, uma questão da Província, que deverá debatê-lo no
momento oportuno, depois de ter acompanhado a experiência
iniciada dois anos atrás, por ocasião do Capítulo Provincial.
Se você tiver a oportunidade de descobrir algum Irmão que queira
fazer uma experiência na Argélia, com a anuência de seus superiores, disponho-me a acolhê-lo.
Dizendo de minha gratidão pelo interesse atencioso que você quis
dar a esse problema e que continua a demonstrar, e desculpandome pelo que poderia tê-lo desagradado no meu modo de agir,
Eu me mantenho, Caro Irmão Superior Geral, seu humilde e totalmente dedicado,
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Irmão Henri chega à Argélia em 6 de
agosto de 1969, festa da Transfiguração.
A partir de setembro de 1970, fica responsável pela Escola São Boaventura localizada em plena Argel e frequentada
unicamente por jovens muçulmanos. Irmão
Henri vai mobilizar toda a comunidade
educativa a serviço desses jovens. Consulta todas as partes integrantes da escola para elaborar um projeto pedagógico
de grande simplicidade, mas que visasse
salvaguardar os valores do Islã. Ele o redige em francês e em árabe. Henri mantém
seu esforço pessoal de arabização, convencido de que sua ação como educador
deve salvaguardar os valores da cultura
em que ela é exercida. É, portanto, imperativo conhecer essa cultura. Henri nunca
vai reduzir seus esforços nesse sentido. Em
1993, ele participa em Granada de uma
reunião sobre o tema: “Cristãos e Muçulmanos, convívio e colaboração.”
Sem dúvida, ele insistiu junto ao Irmão
Basilio para receber apoio externo ao da
Província. Esta, com efeito, mesmo concordando com a orientação dada por Henri à

escola São Boaventura, tem plena consciência de como será difícil encontrar entre seus
Irmãos alguns que se prestem a se arabizar para ir colaborar com Henri. Será que
ele foi insistente demais? (Conferir o final
de sua carta). Não sabemos exatamente a
razão do sentimento expresso na primeira
frase: “... senti-me bastante confuso...”
O que podemos assegurar é que essa breve carta reflete claramente o homem e o
religioso. O primeiro sabe o que quer e a
razão pela qual aceitou ir para a Argélia;
o segundo se entrega à vontade do Senhor
manifestada pelos superiores, aos quais
ele se abriu. Ao longo de toda a sua vida
essas duas atitudes fundamentais vão aparecer no comportamento de nosso Irmão:
fidelidade ao que o Instituto quer dentro
das orientações do Capítulo Provincial e
abandono ao que Deus quer para ele no
seio dos acontecimentos.
Em 8 de setembro daquele mesmo ano,
Henri escreve um artigo para o Boletim
Marista Missionário, no qual ele retoma
com força e clareza os objetivos da comunidade marista na Argélia:

Santuário de
Nossa Senhora
da África, maio
de 1986.
O Irmão Henri e
o Cardeal Duval
fazem companhia
ao Irmão
Pierre Rousset,
Provincial, em
visita à Argélia.
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Boletim marista Misionero
Irmãos Maristas em Argel... Fato
banal, mas que, se levarmos em
conta a origem das condições nas
quais se desenvolve sua atividade,
merece que lhe seja dada alguma
atenção pelos leitores do Boletim.
Quem sabe se, por causa destas
linhas, o apelo providencial não
será feito a um ou outro dentre
eles com a finalidade de garantir a
esta obra uma abrangência mais
evangélica...
Trata-se de uma escola com 750
alunos (500 no ensino primário e
250 no primeiro ciclo do ensino
secundário), tudo bem organizado, bem concentrado no coração
da capital argelina. Sem dúvida
que toda essa juventude é argelina e muçulmana de nível social
diversificado: a maior parte classe média, com abertura cada vez
mais acentuada para os menos
favorecidos. Desse modo, a escola
europeia que fomos alguns anos
atrás, transformou-se numa escola
africana.
Uma equipe docente de mais ou
menos trinta pessoas se dedica a
servir a essa juventude. A equipe,
animada por uma comunidade de
Irmãos, é composta por argelinos
e argelinas, colaboradores franceses, palestinos e sírios...: alguns
são cristãos, outros muçulmanos;
alguns lecionam em árabe (língua
nacional), outros em francês (bilinguismo real). Um ambiente sonhado em vista de unir as pessoas!
De que maneira nossa comunidade se situa nesse contexto?

No momento, somos responsáveis
por essa escola e podemos, por
conseguinte, imprimir-lhe espírito próprio. Esse é o aspecto mais
visível de nossa ação: no seio de
um povo que assumiu séria opção
pelo desenvolvimento, contribuímos com tudo o que está a nosso
alcance para o sucesso total desse
empreendimento num setor de capital importância para o futuro do
país, no qual grande proporção
da infância e da juventude ainda
não tem acesso à escolarização.
Por outro lado, podemos contribuir, e nos preocupamos com
isso, para que esse povo em plena
expansão industrial não venha a
perder, nesse clima, o melhor de
sua alma. [...]
Enfim, a Argélia é certamente um
dos lugares privilegiados para o
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encontro das duas civilizações, a
oriental e a ocidental. Contribuímos também com nossa pequena
parcela nessa obra de unidade,
neste país em que a Providência
quis que vivêssemos.
Entretanto, nossa atividade verdadeira é ainda mais profunda. A
Igreja quer estar presente na Argélia do mesmo modo como quer
estar presente em todas as nações,
de acordo com a missão que ela
recebeu de Cristo. Essa presença
é exercida por meio de todos os
seus filhos que aqui atuam e, de
modo muito especial, de seus religiosos. Não é a vida religiosa
o sinal evangélico por excelência
que atua no coração de todos os
povos?
Esta é nossa verdadeira missão:
que por meio de nós o povo da

Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

Argélia possa encontrar o verdadeiro rosto do Cristo, possa dialogar com a Igreja, e isso em total
respeito e dedicação. Aqui nos
sentimos num posto privilegiado.
O que os séculos acumularam de
incompreensão, de divisão e de
ódio deve aos poucos ceder espaço
à invasão do amor humilde e paciente. E tudo isso exige a prática
dos valores essenciais do cristianismo aos quais o Islã é tão sensível:
vida interior para o louvor do único
Deus, espírito de comunidade que
a todos acolhe e que serve os pobres... E quanto a nós, a quem o
Padre Champagnat deu essa característica própria de humildade,
não é bom que alguns dentre nós
vivamos essa forma apagada de
apostolado, com a condição de
que seja autêntica?

Veja que essa forma de apostolado tem suas exigências: sermos realmente testemunhas de
Deus, vivendo em profundidade
e de modo humilde e silencioso os valores do Evangelho, a
fim de que este povo, que já o
adora, possa descobrir o Cristo
em toda a sua Verdade. Apelo
constante à renovação interior
pessoal e comunitária. Há igualmente aquela inelutável exigência de se fazer um argelino com
os argelinos, de atingir essa
comunhão de alma que implica
atenção, conhecimento, disponibilidade. Vontade eficaz que
aceitará submeter-se aos sacrifícios necessários, em particular,
o aprendizado da língua árabe:
o árabe literário e o linguajar
argelino.

A comunidade atual tenta responder o melhor que pode a essas
exigências. Entretanto, ela sente
veementemente a necessidade de
um núcleo de dois ou três Irmãos
preparados e consagrados a este
país por um período bastante longo, capazes de animar e orientar o
conjunto. Atualmente, ela é constituída em grande parte por Irmãos
cooperadores “militares”, cedidos
pela Província do Sudeste: depois
de dois ou três anos de trabalho
eles são substituídos. Um único Irmão conseguiu certo domínio da
língua árabe e deseja muito poder
contar com um auxiliar. Quem fornecerá esse (ou esses dois) Irmãos?
A Província do Sudeste? Parece
que no momento ela contaria mais
facilmente com homens para outros campos de apostolado, mas
não para a Argélia. Sobram as demais Províncias francesas; restam
a Bélgica e o Canadá, com quem
a Argélia está estabelecendo excelentes relações; há outros países!!!
Essas palavras ditas com simplicidade consubstanciam uma esperança contida mas ardente!
Que Maria, presente e venerada
no coração do Islã, inspire a seus
pequenos Irmãos a melhor atitude
para com esta terra progressista
que é a Argélia.
Irmão Henri Vergès
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ALGUMAS DAS CARTAS DE HENRI
PARA O IRMÃO BASILIO
Vamos agora descobrir algumas das cartas de Henri para o Irmão Basilio com as
respostas dadas a ele. Poderemos assim
ser testemunhas das preocupações e das
esperanças de nosso Irmão, sobretudo a
partir de 1976, ano em que o Estado

argelino nacionalizou todas as escolas.
No ano anterior, no final de minha visita anual a nossos Irmãos da Argélia,
eu convidava o Irmão Basilio a visitá-los.
Em carta datada de 9 de abril de 1975
e despachada de Argel, eu lhe escrevia:

[...] Cardeal Duval me teceu os maiores elogios pelo trabalho
realizado na escola São Boaventura. Acredito plenamente nele
porque não há muitos homens que se entregam de modo tão
absoluto e tão sobrenatural como o Irmão diretor.

Será esse mesmo cardeal que, com voz nosso Irmão, em 12 de maio de 1994,
forte, dirá no final da missa fúnebre de festa da Ascensão:

O caro Irmão Henri e a admirável Irmã Paul-Hélène foram testemunhas autênticas do amor de Cristo, do absoluto desinteresse da
Igreja e da fidelidade ao povo argelino.

1971-1974
As datas 1971-1994 balizam o essencial
da travessia de Henri na terra argelina.

Graças a sua correspondência com Irmão
Basilio vamos acompanhar algumas das
etapas dessa caminhada.
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Iniciativa
do IRMÃO BASILIO...
No mês de agosto de 1974, Irmão Basilio
reuniu em Quimper mais de quatrocentos
Irmãos da França. Durante três semanas,
com uma equipe de orientadores, ele os
conduziu em sua reflexão sobre a missão
do Irmão na Igreja de nossos dias.

...e o Irmão Henri
ESTAVA PRESENTE ALI
1974

CARTAS DO Ir. HENRI
Henri, que participa desse encontro nacional, se serve dessa oportunidade para
lançar um apelo aos Irmãos da França. Eis o texto desse apelo:

[...] Como respondemos ao apelo de Cristo de evangelizar todas as
nações ou ao convite do Padre Champagnat para nos fazermos presentes em todas as dioceses do mundo?
Quando me faço testemunha da amplitude desse apelo na terra argelina
e da minúscula esmola que lhe oferece nossa comunidade marista da
França, vejo-me forçado a duvidar da vitalidade desta última! Simples
tentação talvez, porque eu sei que vocações amadurecem, que Irmãos se
preparam para essa presença... com o tempo... Mas será que ainda há
quem se questione sobre o porquê dessa presença?
• Primeiro, porque a Igreja e o Instituto devem a si mesmos estarem
presentes em todas as nações, inclusive na Argélia. Ela tem o dever de estar humildemente presente lá, cordialmente presente, para
conseguir fazer esquecer tantos séculos de relacionamentos tensos
entre a Igreja e o Islã (as Cruzadas, as colonizações, sem contar
o racismo atual...). Não conseguimos reparar em um dia chagas
abertas durante séculos... Sim, a Igreja deve estar lá com toda a sua
profunda riqueza para acolher, para compreender a riqueza espe-
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cífica do Islã, para caminhar juntos numa fé que permanece sempre
viva no único e mesmo verdadeiro Deus, que, juntos, adoramos num
diálogo aberto e paciente.
• Porque o Instituto é enviado particularmente aos jovens e aos pobres. Eles existem em grande abundância na Argélia, e os muros
de nossa pequena escola racham sob a pressão cada vez mais
insustentável e impossível de suportar: 815 alunos, este ano, em 19
classes, num espaço total de 30 por 40 metros!
• Porque a escola é campo privilegiado para o diálogo Igreja-Islã.
• Porque a França deve a si mesma apoiar a Argélia, que lhe manda
tantos braços para tarefas nas quais seria tão difícil substituí-los.
Depois de uma estada na Argélia, talvez estaríamos em condições ideais
para compreender melhor e ajudar esses jovens argelinos muitas vezes
tão pobres e tão desprezados em nosso hexágono.
Atualmente, a comunidade marista de Argel conta com dois Irmãos, sendo
que um deles pedirá logo para se aposentar, e o Irmão Provincial se questiona seriamente se ele conseguirá descobrir um terceiro que surja para reforçá-la. Quanto às exigências para tal comunidade, tudo é muito simples:
– viver em profundidade sua consagração religiosa ao Cristo, sua razão fundamental para estar naquele país do Islã;
– sob a influência desse amor total do Senhor, entregar-se
sem limites àquela juventude argelina que quer crescer,
mas que precisa ser mantida em atitude de abertura aos
valores da fé.
A descoberta progressiva do espírito específico da Argélia e mesmo o domínio de sua língua surgirão, então, como algo que se resolve naturalmente.
Não é preciso dizer que não tenho a pretensão de monopolizar todo o
esforço da França Marista!
Não peço que se dê à Argélia todo o espaço, mas apenas que lhe seja
dado todo o seu pequeno espaço.
É o que eu entrego de todo o coração e cheio de esperança à reflexão, à
oração e ao compromisso de todos vocês, Irmãos da França.
Que Nossa Senhora da África zele por essa semente e a faça crescer.
Irmão Henri Vergès,
equipe 4 — G 405
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1974

Irmão Henri
ESCREVE ao IRMÃO QUENTIN
Em 24 de novembro do mesmo ano, Henri escreve ao Irmão Quentin Duffy, Vigário
Geral, solicitando uma visita do Irmão Basilio a Argel.

Caro Irmão,
Após o encontro de Quimper, é uma alegria para mim retomar contato com
você. Trata-se da ideia de uma escala do Reverendo Irmão em Argel —
da qual nós dois já havíamos falado em Quimper — seja ao retornar da
Rodésia em abril de 1975, seja por ocasião da viagem dele aos Estados
Unidos, em junho de 1975. As informações que consegui aqui em Argel
não indicam a mínima possibilidade prática de fazer escala em nenhuma
dessas duas viagens. O mais simples, me disseram, é fazer uma viagem
de ida e volta Roma-Argel. Talvez seja pedir demais ao Reverendo Irmão!
A menos que você consiga aí mesmo em Roma informações mais precisas.
Sei que fará tudo o que for possível. Mas, sobretudo, não peça o impossível
ao Reverendo Irmão. O essencial para nós é saber que ele nos entende e
nos ama.
Nossa pequena comunidade — dois Irmãos e dois aspirantes — está bem.
Ela tenta dar um autêntico rosto cristão neste universo muçulmano que nos
acolhe. Quanto à escola, com seus 800 alunos, ela garante seu serviço
com recursos bem parcos. Apesar de tudo, ela é muito querida pelos pais.
Neste momento, desde a greve na França, vivemos bem isolados de nossas
raízes de além-mar: se isso continuar, precisaremos encontrar meio de restabelecer contato.
Cumprimente por nós todos os amigos de Roma e, de modo especial, o Reverendo Irmão. Recebemos faz poucos dias [a revista] FMS, que nos trouxe
uma coletânea de notícias da família marista.
Com meu afeto muito fraternal.
Irmão Henri Vergès
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Carta do Irmão Quentin
ao IRMÃO HENRI
De Roma, em 10 de dezembro de 1974, Irmão Quentin
responde:

Caríssimo amigo,

Muito obrigado por sua carta de 24.11.74. As notícias maristas de Argel
foram muito bem-vindas.
O Reverendo Irmão retoma sem parar seu bastão de peregrino. Já voou
para a Guatemala e para a Austrália etc. A Casa Geral só vai revê-lo no
próximo mês de maio.
Em seu itinerário marcado no momento, não está prevista nenhuma escala
em Argel: parada que parece — como você mencionou corretamente —
difícil de se realizar.
Ainda assim, o Reverendo Irmão tem outras datas e itinerários a serem
definidos, para suas visitas à África. Estudarei com ele, assim que voltar a
Roma, em qual viagem ele poderia incluir uma visita rápida a Argel. [...]
Dou-lhe a garantia de nossas orações às suas intenções, meu caríssimo
Irmão, e às intenções de todos nossos Irmãos missionários.
Todo seu em Cristo e na Virgem Maria, nossa Boa Mãe, de todo coração
lhe digo também: Feliz e Santa festa de Natal e nossos melhores votos
para 1975.

Irmão Quentin Duffy, fms,
Vigário Geral.
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Primeira
DO
Estrada no penhasco de Cabília, Argélia.
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1975

Carta do
IRMÃO HENRI
A tão desejada visita se concretiza em junho de 1975, o que nos vale a seguinte
carta de Henri, datada de Argel, em 2 de julho do mesmo ano.

Caro Irmão Superior,
Sinto muita dificuldade para expressar nossa profunda gratidão por sua
recente visita nossa minúscula comunidade...
É sinal de estima que nós apreciamos e que nos reconforta em nossa
própria missão nesta terra argelina. Tudo foi tão simples e tão rápido que
ficamos com a impressão de ter vivido um sonho, mas com excepcional
plenitude. Fazemos votos de que os frutos sejam abundantes na vida real.
Não ousamos pedir-lhe — estando a par de seu programa — que nos
mande algumas linhas para nos permitir participar de suas impressões e
de suas orientações. Como nos prometeu antes de partir, ouso fazer-lhe
esse pedido, mas sem prejudicar nossos demais Irmãos do mundo. Se
mais tarde alguma informação suplementar puder interessar-lhe, estou
pronto para fornecê-la.
Recebemos sua circular sobre a obediência: uma longa espera afinal
preenchida. Obrigado.
E agora, só nos resta aguardar por uma próxima visita sua, que lhe permitirá um encontro mais íntimo com todos. Enquanto esperamos, pedimos
ao Senhor e à Virgem Maria que o acompanhe todas as horas para levar
verdadeiramente o amor deles a cada um de nossos Irmãos.
Para terminar, meu mais sincero agradecimento aos que o ajudaram a
concretizar essa visita, em particular ao Irmão Quentin.
Com minha respeitosa e fraterna amizade assim como a de meus Irmãos
de Argel.
Irmão Henri Vergès.
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1975

Carta do
IRMÃO BASILIO
Resposta do Irmão Basilio, de Belo Horizonte, Brasil, em 19 de julho seguinte:

Meu caríssimo Irmão Vergès e muito querido amigo,
Sua carta de 2/7/75 acaba de me ser entregue de Roma, e tenho o grande prazer de, ao constatar seu conteúdo, reviver o tempo agradável que
passamos junto com você e com cada um dos membros da comunidade.
Peço que seja meu bom intérprete para saudá-los muito fraternalmente, a
cada um em particular, em meu nome. Obrigado!
Você deve ter em mãos, agora, a mensagem que lhe havia prometido. Cuido para cumprir sempre minha palavra diante do que prometo: é normal,
não acha?
Alegro-me com você ao saber que a circular sobre a obediência lhe tenha
sido, afinal, entregue.
Você faz menção a uma “próxima visita minha a Argel”. A que já fiz passou
por tantas ocorrências que provocaram sucessivos atrasos até se realizar.
Mas, como se diz comumente: Quem espera sempre alcança! Deixemos a
Providência agir, ela vê melhor que nós o que se relaciona com seus desígnios mais úteis para nosso bem e para a glória do Senhor!
Como aprecio, meu Bravo!, as últimas linhas de sua carta: “Pedimos ao
Senhor e à Virgem Maria que o acompanhem todas as horas para levar
verdadeiramente o amor deles a cada um de nossos Irmãos”.
Muita coragem!, caro Irmão Henri. Faço os mesmos votos a cada um dos
membros da comunidade e a seus colaboradores!
Que Nossa Senhora da África abençoe o apostolado realizado na escola
São Boaventura, apostolado tão valorizado pelos pais, pelo clero e por Sua
Eminência o Cardeal Duval, arcebispo de Argel.
Seu Irmão e Amigo,
Irmão Basilio Rueda G. fms,
Superior Geral
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Tibhirine,
29 de março
de 1987.
O Irmão Henri
em companhia
do Irmão
André Thizy,
do Irmão Jesús e
da família K.
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Carta do Irmão Henry
ao IRMÃO QUENTIN DUFFY
Henri, em carta datada de 1º de setembro de 1975 enviada ao Irmão Quentin
Duffy, vigário geral, informa que a men-

sagem à qual o Irmão Basilio fazia alusão em sua correspondência de 19 de
julho ainda não havia chegado a Argel.

Suponho que o Reverendo Irmão conserve uma cópia desse gênero de documentos. Se for assim, você poderia nos mandar o
texto? Do contrário, apesar de ser muito útil para nós, não imponha um incômodo suplementar a nosso venerado Superior que já
tem muito que fazer.

O Irmão Quentin responde de Roma, em 11 de setembro:

Caro amigo,
[...] No que se refere à “mensagem especial prometida” pelo
Reverendo Irmão, fizemos notar ao Irmão Basilio a falha ocorrida no encaminhamento do correio. Ele lhe endereçará pessoalmente nova cópia. Ficará muito alegre de encaminhar a você
na forma mais adequada com a própria assinatura
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Com efeito, Henri escreve de Argel em 19 de setembro de 1975:

Reverendo Irmão Basilio,
Fico feliz por informá-lo que, afinal, recebemos sua mensagem: uma
fotocópia com uma palavra de seu próprio punho, de Joanesburgo
28.IX.75, e um original endereçado pelo Irmão Cláudio Girardi, de
Roma, em 11.X.75. Não sei o que ocorreu com as outras remessas...
Para nós, o essencial é termos um eco de seu pensamento, um testemunho de sua profunda afeição fraterna para conosco, diretivas que nos
esforçaremos para encarnar o melhor possível neste país que soube
seduzir-nos. Muito obrigado de todo o coração por essas linhas que
fazem perdurar a ação benéfica de sua inesquecível visita.
[...] Como você espera de nós, vamos nos esforçar para sermos sempre mais as testemunhas do Cristo e de sua Igreja em diálogo com o
povo argelino, no respeito aos valores muçulmanos.
Permanecemos sempre unidos a você e a todos nossos Irmãos no mundo, na intimidade do Cristo Jesus e de sua Mãe.
Com nossa respeitosa e fraternal amizade.
Irmão Henri Vergès.
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Carta
do IRMÃO BASILIO

1975

De Roma, Irmão Basilio responde em 13 de novembro:

Bom Irmão Henri,
Tudo está bem quando termina bem. Alegro-me com você pelo fato de
a tão esperada mensagem dirigida a você e aos membros da comunidade ter, enfim, chegado a suas mãos e isso, em duas cópias.
As linhas dessa mensagem tinham o objetivo de lhe testemunhar a
grande afeição que dedico a seu apostolado e a vocês.
Fico muito contente por saber que o ano escolar de 75-76 começou
em excelentes condições e, de modo especial, por um reforço substancial no número de colaboradores.
Mando-lhe, meu caríssimo amigo, minhas melhores e mais calorosas
saudações e minhas mais vivas felicitações. Convido-o a transmiti-las
igualmente aos Irmãos da comunidade...
Muita coragem! Sucesso total em seu apostolado. Em união de oração.
Seu Irmão agradecido por todo o trabalho realizado e seu amigo fiel.
Irmão Basilio Rueda G. fms,
Superior Geral
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Carta
do IRMÃO HENRI
O ano de 1976 é crucial para a comunidade de Argel, como comprova um extrato
da carta que Henri manda ao Irmão Alain Delorme, seu superior provincial, em 9
de maio.

Mesmo sendo essa decisão normal e esperada, ela causou surpresa por suas circunstâncias e por seu caráter repentino. Para nós, é
sempre o evangelho vivido: “Se o grão de trigo jogado na terra não
morrer, ele não pode produzir fruto”. Ficamos nas mãos do Senhor
e também à disposição de nossos irmãos argelinos. Não sabemos
grande coisa da sequência dos acontecimentos, mas parece certo
que exigirão de nós o máximo para garantir uma entrega oficial nas
melhores condições. Será de acordo com nossas atitudes que poderão emitir juízo sobre a gratuidade e o desinteresse do serviço que
prestávamos. Por enquanto, ajudamos os funcionários e os pais a
acolher esse decreto com as melhores disposições, ao mesmo tempo
que possam proteger seus legítimos interesses...
Nada disso abalou nossa paz, nossa alegria no Senhor,
com sua Mãe. Bem ao contrário!... Que todos os nossos
Irmãos rezem por nós para que esta longa presença marista na Argélia encontre o caminho de um novo serviço
na humildade e na fidelidade, na fé de Abraão, de Maria.
E, principalmente, que ninguém se lamente de nada daquilo que tem sido feito para nós. Ao contrário, continuamos todos e sempre disponíveis. [...]

Ao terminar a circular datada de 20 de maio, na qual ele transcrevia essa carta de
Henri, Irmão provincial escrevia:
Compartilho totalmente esses votos e peço ao Bem-aventurado Padre
Champagnat, cujo aniversário é hoje, que os realize em plenitude.
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do IRMÃO BASILIO

1976

De Roma, em 12 de julho de 1976, Irmão Basílio escreve ao Irmão Henri:

Meu caríssimo amigo e bravíssimo Irmão Vergès,
Sinto-me ainda sob a influência do encantamento da visita que fiz a
Argel, no ano passado. Foi uma pausa num “lar” dos mais fraternos!
Continuo a viver esse bom ambiente muito familiar que tive a oportunidade de experimentar com a comunidade da escola São Boaventura.
Irmão Alain Delorme, na carta circular de 20 de maio, dirigida aos
Irmãos da Província, reproduziu um trecho de sua carta de 8 de maio.
Ele destaca que, cheios de confiança na divina Providência e se beneficiando da proteção maternal de nosso “RECURSO ORDINÁRIO”,
cada um dos Irmãos da comunidade garante que faz o mais que pode
em face dos acontecimentos estranhos que já fazem parte de seu dia
a dia.
Eu lhe seria sumamente agradecido, meu caríssimo Irmão Vergès, se
você pudesse ter a gentileza de me fornecer um tipo de relatório, de
exposição sobre sua vida atual e sobre seu apostolado de amanhã
diante das novas diretivas do Ministério do Ensino argelino.
O que me encaminhar será bem-vindo, e faço questão, desde já, de
lhe agradecer por isso.
Faça a gentileza de saudar por mim cada um dos Irmãos da comunidade de São Boaventura.
Boas férias para você, para cada Irmão e para os colaboradores.
Em união de oração às intenções do CAPÍTULO GERAL, das necessidades de nossas obras e missões da África.
Seu Irmão e amigo,
Irmão Basílio Rueda G. fms,
Superior Geral
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Na correspondência enviada no mesmo dia ao Irmão Alain Delorme, Irmão Basilio
lhe pedia:

Posso contar com seus bons serviços, entre os mais dedicados,
para me fornecer um relatório bastante completo, uma espécie
de prestação de contas sobre a vida atual e sobre o apostolado
futuro de nossos Irmãos ARGELINOS?
[...] Gostaria, por outro lado, de dirigir algumas linhas a nossos
bons “Irmãos argelinos”. Seu otimismo é grande apesar dos acontecimentos. Entretanto, um gesto de atenção lhes dará prazer.

Vale de
M’zab
Ghardaïa,
Argélia
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1976

Em 19 de julho de 1976, Henri escreve, de Argel, longa carta ao Irmão Superior
Geral. Seu conteúdo é uma informação detalhada dos acontecimentos.

Reverendo Irmão,
Irmão Alain Delorme acaba de me telefonar dizendo que você
aguarda impacientemente por notícias nossas. Perdoe-me tê-lo deixado na espera por tanto tempo, sabendo que nossa presença
marista na Argélia lhe é tão cara. Um pouco devido às múltiplas
dificuldades desses últimos tempos, um pouco por uma sequência
de correspondências com o Irmão provincial, fui deixando o tempo
correr... Disse ao Irmão Alain que lhe mandasse sem demora a
correspondência que enviei a ele. Além disso, vou tentar passar-lhe
um relatório sucinto de nossa situação.
Tudo começou com o decreto de 16.04.76 (Sexta-feira Santa!), publicado no Diário Oficial de 23.04.76, exigindo a integração das
escolas particulares (não apenas as diocesanas) ao ensino público.
Apesar da incerteza permanente em que vivíamos desde muitos
anos, o caráter repentino da notícia não deixou de nos surpreender
a todos, colaboradores e pais. A exigência é que a transferência
esteja concluída no início de setembro de 76.
E logo, como sempre é o caso aqui na Argélia, passamos à execução. Foi nomeado um diretor interino para cada escola, a fim
de resolver os problemas da transferência e de transmitir a nova
diretoria uma situação clara, enquanto a antiga direção garantiria
sem impedimentos seu serviço normal até 30 de junho de 76.
Em geral, podemos dizer que, em todos os níveis da execução, essa
passagem se realizou nas melhores condições de compreensão recíproca e de delicadeza. Precisava ser assim, porque a complexidade
da operação ultrapassou em dificuldades todas as previsões...
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Em princípio, os alunos das escolas particulares permanecerão nelas, a menos que a escola ou uma de suas sessões seja suprimida.
Quanto aos contratados, eles poderão solicitar sua integração:
o conjunto das pessoas argelinas concordou com esses termos.
Quanto aos estrangeiros, condições de qualificação ou outras são
exigidas: o Irmão Y e eu mesmo fomos integrados. Mas, até o
momento, estamos aguardando a designação de nosso cargo. Rezemos a fim de que para todos, alunos e funcionários, essa passagem ocorra nas melhores condições.
Quanto à escola São Boaventura, ela se tornará escola primária.
Os alunos do ensino médio, cerca de 250, serão transferidos para
os prédios das Irmãs de São Vicente de Paulo, nossas vizinhas,
uma vez que a escola delas será um CEM. O diretor interino é
homem notável, que tentou fazer o possível para facilitar as coisas.
Infelizmente, ele sofreu, faz três semanas, uma crise cardíaca, de
que está se recuperando lentamente. Até o dia 25, continuo aqui
para facilitar as coisas: espero, então, assinar o ato de transferência nos próximos dias.
Passemos para o essencial, que é nossa presença de Igreja na
Argélia. Será sob uma forma mais humilde, mais apagada, numa
insegurança ainda quase total: fermento na massa... Mais que
nunca, será preciso que ele seja bom! Nas condições de vida
que tínhamos até agora, éramos ameaçados pelo ativismo: temos
agora a oportunidade de permanecermos mais atentos a Deus e a
nossos irmãos argelinos ou outros.
No que nos concerne, Irmãos Maristas, pedimos que pudéssemos
ficar juntos na mesma localidade: o diretor da educação me respondeu que não havia problema quanto a isso, sobretudo se aceitássemos ser nomeados fora de Argel. No próximo ano letivo,
parece que não poderemos ser mais de dois, uma vez que dois
outros voluntários... não virão. É uma experiência a ser feita: vou
mantê-lo a par de nosso processo. Espero que possamos assim
marcar presença no serviço, na simplicidade, no acolhimento,
como a Virgem Maria.
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Você deve ter sido informado do assassinato de Dom Jacquier, auxiliar do Cardeal Duval, por um desequilibrado: nova provação
para ele e para toda a comunidade cristã da Argélia e para muitos
argelinos. Apesar de tudo, mantemo-nos na fé, na esperança e no
amor.
Neste verão, vou participar da Conferência Nacional. Passarei
também alguns dias em Saint Paul, depois na casa de meus pais
nos Pireneus. Programei voltar a Argel no final de agosto. Meu endereço provisório será: 5, Rue des Glycines, Argel.
Com toda a minha amizade para com todos, sobretudo ao Irmão
Gabriel Michel, cuja situação assume novos rumos em relação aos
projetos dele. Escreverei a ele assim que souber mais.
Mais uma vez, muito obrigado por sua amizade tão cordial. Estamos unidos em Jesus e Maria.
Mui respeitosa e afetuosamente
Irmão Henri Vergès.

Ghardaïa
(Argelia).
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É o Irmão Quentin Duffy, Vigário Geral, que, de Roma, responde a Henri, em 1º de
agosto de 1976.

Caro amigo,
Como o Reverendo Irmão está ausente, é em nome dele que tenho o
prazer de acusar o recebimento de sua carta de 19/07/76. As linhas
recebidas nos fornecem uma cesta cheia de informações relativas ao
estado atual de nossa comunidade de Argel.
Mando-lhe um agradecimento muito cordial por esse relatório de três
páginas muito explícitas e cheias de interesse.
O texto será encaminhado ao Reverendo Irmão, assim que ele voltar a Roma,
e, por sua vez, Irmão Michel terá a possibilidade de se informar de tudo.
Fique certo desde já de nossa oração e da de cada um dos Irmãos Capitulares por suas intenções.
Muito obrigado e muito fraternalmente seu no Cristo e em Nossa Senhora.
Irmão Quentin Duffy, fms,
Vigário Geral.

Roma, 1967. El
H. Basilio
es recibido
en audiencia
por el Papa
San Pablo VI.
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De Argel
PARA

Sour-El-Ghozlane. Argélia.
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1976

Carta
do IRMÃO HENRI
De Argel, em 9 de setembro, Henri escreve ao Irmão Alain Delorme, seu superior
provincial. Alguns trechos dessa carta esclarecem sua situação:

Caro Alain,
Acabamos de receber de Roma sua gentil carta, que nos traz as primeiras
notícias do Capítulo. Irmão Y e eu estamos unidos de coração com vocês:
seria aliás interessante poder compartilhar com você nossa experiência destes
dias e dos que vamos viver. Vamos torcer para que uns e outros respondamos
plenamente ao apelo do Senhor no seio de nossa querida Família Marista...
Se demorei para lhe escrever, é porque queria lhe dar uma visão “definitiva” de
nossa situação. Como ainda sobra uma incerteza, não vou esperar mais. Cheguei de volta a Argel na manhã de 31 de agosto. Em 1º de setembro, terminei a
mudança. No dia 4, Irmão Y se juntou a mim no Centro Diocesano, mas ainda
estávamos sem notícias sobre nossa nomeação. Afinal, na tarde do dia 6, Irmão
Y recebeu a dele: devia apresentar-se no dia 8 no Liceu de Sour-El-Ghozlane
(Ex-Aumale) para a reunião de professores do início do ano letivo. [...]
No Liceu nos encontramos com padre Peuvergne, SJ, professor no mesmo
Liceu, com residência em Aïn-Bessem, a 20 quilômetros, e que nos acolheu
fraternalmente. [...]
Sour-El-Ghozlane (em português: Muralha das Gazelas) fica a 120 quilômetros de Argel (Sudeste), região das Terras Altas, que é bela, mas bastante
austera e inóspita, sobretudo no inverno. O Liceu misto tem 1.800 alunos,
dos quais 500 internos. A população da cidade é de 15 mil habitantes, 30
mil com os arredores, ao que parece.
No que nos diz respeito, a solução não é tão simples. Passei todo o dia 7
de setembro entre o Ministério da Educação e a Academia de Argel para ter
notícias de minha documentação. No final, ela foi encontrada no Ministério
onde estava perdida entre dois departamentos, porque provavelmente serei
efetivado num CEM (1º ciclo) de Sour-El-Ghozlane ou na redondeza... Em
princípio, não deve haver dificuldade para que Irmão Y e eu possamos ficar
juntos no mesmo local.
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Ficam pequenos problemas a serem resolvidos, em especial, o da moradia.
[...] Finalmente, ficamos ambos muito felizes pelo rumo
que os acontecimentos estão tomando em relação a nós.
Temos consciência de que é a qualidade de nossa vida
interior e de nossa abertura em relação ao que o Senhor
coloca em nosso caminho — definitivamente os mais pobres — que imporão sua orientação nesta nova etapa.
Esforçamo-nos por ficar atentos e sempre disponíveis. Sei
que você pensa em nós e que nos recomenda às orações
de nossos Irmãos.
Cumprimente principalmente Irmão Basilio e mantenha-o a par de
tudo. Obrigado.
Mui fraternalmente
Irmão Henri Vergès.

Outra carta ao mesmo destinatário avalia a situação em 17 de setembro.

Caro Alain,
A cada semana que passa, nossa situação na Argélia se elucida mais
rapidamente do que poderíamos pensar no início... De minha parte,
depois de intermináveis tratativas, o Ministério me entregou a programação de meu trabalho. Devia, então, apresentar-me à direção da
Educação de Bouïra, nossa nova prefeitura (wilaya), para ser nomeado a um cargo do CEM de Sour-El-Ghozlane. Na tarde do mesmo dia,
13 de setembro, eu me instalei na nossa nova localidade. O diretor
me acolheu gentilmente, mas logo se levantou a questão da moradia.
Ele me permitiu — contrariando os regulamentos — depositar toda
a bagagem que trazia no carro e ocupar um leito na enfermaria de
seu CEM, de onde lhe escrevo ainda neste momento. Estava cansado
—acrescido de uma indisposição intestinal — mas, no fundo, plena-

49

1976

Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

mente feliz nos imprevistos caminhos da Providência. Fui nomeado
professor de matemática no 2AM (quinto ano) e no 4AM (terceiro
ano): 20 horas de aula em 4 classes, cuja média de alunos parece
dever ultrapassar 40 alunos. No dia 15, tomei contato com os que
estavam presentes: 35 nos dois 4AM e 41 nos dois 2AM. Há uma
perspectiva de muito trabalho dado o fraco nível registrado por meus
testes iniciais. Sinto-me muito à vontade, a serviço dos mais pobres,
como Padre Champagnat queria.
O CEM é totalmente novo: está no seu terceiro ano de existência. Há
cerca de mil alunos, dos quais 250 são internos. É assim que podemos
medir o prodigioso esforço do país no campo da educação. Quanto
ao corpo docente, são todos argelinos, exceto um sírio e eu mesmo.
Sinto-me totalmente integrado no ambiente. É uma enorme vantagem.
No momento, nossa vida nos impõe grande dose de improvisação, um
pouco em todos os domínios, incluindo o emprego (por exemplo, o Irmão Y e eu ainda não temos manuais escolares, nem para nós, nem
para os alunos!...) Quanto à vida comunitária, nosso maior problema,
no momento, é a moradia. O Irmão Y conseguiu no Liceu um quarto de
professor do internato que o aliviou no primeiro momento: é nesse lugar
apertado e de higiene duvidosa que ele mora no meio de suas coisas
e onde fazemos nossa pequena cozinha num fogão de acampamento. Minha “enfermaria” fica longe de lá uma meia-hora de caminhada.
Quando estou com pressa e também para não perder tempo demais em
idas e vindas, faço o trajeto de carro. Tenho a impressão de que, semana que vem (isto é, a partir de amanhã, sábado), esse problema estará
resolvido: meu diretor pressionou as autoridades locais nesse sentido.
Como é natural, pedimos esse alojamento para ficarmos juntos.
Enquanto esperamos, fazemos o melhor possível para nossos diversos
encontros e para nossa oração comunitária: ora em um de nossos
quartos, ora na natureza que é tão bela, ou ainda na casa do padre
Peuvergne, em Aïn-Bessem. Quando estivermos instalados será mais
fácil para ele, entre seus cursos, vir celebrar a Eucaristia em nossa
casa, e veremos mesmo como será possível conservá-la conosco.
O que podemos dizer é que, se nossos encontros com o Senhor, juntos, são mais raros, eles têm, em compensação, intensidade única.
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Mais que nunca nos damos conta de que só nele nossas vidas podem
ter algum sentido para nós próprios e para os outros.
Sentimos, Y e eu, que teríamos uma riqueza de comunicações a fazer
para nosso Capítulo Geral, que sempre ocupa nosso pensamento. Mas
seria preciso amadurecer isso, e nossas atuais condições de vida, você
o sabe, não favorecem de modo algum essa reflexão. Entretanto, seria
interessante pensar nessas pequenas comunidades semelhantes à nossa,
com estruturas mais leves, com inserções mais enraizadas na realidade
humana, onde o espírito de Nazaré tem muita chance de crescimento.
Falaremos sobre isso de viva voz. Sem dúvida, ficamos a seu dispor
para as perguntas mais detalhadas que quiser nos fazer. [...]
Está aí um pouco do que eu queria lhe explicar melhor. Conosco você poderá dar graças ao Senhor e à Virgem Maria por sua bondade para conosco.
Muito cordialmente
Irmão Henri Vergès.

Três meses mais tarde, em 24 de dezembro de 1976, Henri escreve ao superior
geral:

Caro Irmão Superior,
Faz já muito tempo que tenho a intenção de lhe escrever!
Durante as sessões do Capítulo, pensei que Irmão Alain Delorme o mantinha a par, ao longo das semanas, de nossa vida na Argélia e, sobretudo, dos sentimentos de particular afeto que temos um pelo outro.
Inútil dizer-lhe que a notícia de sua reeleição, que achamos absolutamente normal, nos encheu de alegria! Muito obrigado por tê-la aceito
— mas teria condições de recusá-la? —, por retomar o pesado fardo
para o bem de seus Irmãos. Mas, como me dizia às vezes meu secretário no São Boaventura me vendo trabalhar: “Está procurando sarna
para se coçar”! Sim, há o Espírito, o Amor, a Fé e tudo. [...] Que a
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Virgem Maria, que você nos ajuda a melhor descobrir em sua última
mensagem, o acompanhe todo o tempo nessa nova etapa.
Aguardamos os documentos do Capítulo, que não vão demorar a
chegar até nós. Eles nos permitirão atualizar em particular a mensagem do Capítulo Especial anterior, que ainda não foi suficientemente
explorada. Quanto a nós, também ficamos felizes com a reeleição do
Irmão Alain Delorme como provincial: será para nós um estímulo neste
período de renovação marista.
No que diz respeito a nossa situação na Argélia em sua
amizade fraternal — digamos mesmo em sua preocupação
como pai — você tem acompanhado a evolução com particular interesse. Aqui nos encontramos, mais ainda que no
passado, numa situação de humilde serviço, testemunhando com simplicidade através de nossa vida no dia a dia,
nosso amor a Deus e a nossos irmãos, no meio dos quais
marcamos presença. É bem a vida de Nazaré com seu trabalho, seus humildes cuidados cotidianos para preparar a
comida, fazer a faxina, estabelecer seus contatos variados
com pessoas humildes, e também seus momentos de silêncio e de intimidade com o Senhor. [...] Estou tentando contar
um pouco tudo isso para nossos Irmãos do Capítulo Provincial num texto, do qual lhe mando aqui uma cópia.
Penso que é uma graça de Deus que vivamos este momento, incentivados vivamente pelos responsáveis pela Igreja
na Argélia, em particular pelo Cardeal Duval, que até nos
prometeu uma visita para breve, e que pode igualmente ser
sinal providencial para nosso Instituto, ainda mais quando
condições de vida similares às nossas devam ser vividas
por vários Irmãos nossos em escala mundial.
O que podemos desejar é que uma ou mais comunidades como a
nossa possam ser implantadas na Argélia. Um compartilhamento mais
amplo de nossa vida seria muito enriquecedor. É o que constatei em
particular com nossas Irmãs SMSM [Missionárias da Sociedade de
Maria], que têm três comunidades em três diferentes lugares da Argélia.
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Não ouso propor-lhe que venha nos ver. É tudo tão pequeno e fica
num canto perdido em que não chega avião. Mas nunca se sabe. O
essencial para nós é ter a certeza de que nos carrega em seu coração. Você nos disse isso com palavras e atos que não se esquecem.
Neste momento, ficamos muito simplesmente à espera de suas ideias e
de suas orientações a partir do que consegue saber a nosso respeito.
[...] Desculpe-me pelos minutos preciosos que lhe roubo, mas sei que
é uma alegria para você. Termino apresentando-lhe meus melhores
votos, nesta festa de Natal, e no Ano Novo. Que seja realmente para
todos nós, para o Instituto, para a Igreja, para o mundo um ano de
renovação no Senhor.
Com meu afeto muito fraternal e respeitoso.
Irmão Henri Vergès.

De Roma, em 14 de janeiro de 1977, o Irmão Basilio responde:

Caros Irmãos,
É com grande alegria que recebi notícias suas na carta de 24 de
dezembro. Gostaria que, sempre que dispuser de algum tempo,
me mandasse notícias, porque me apego muito a seu testemunho
argelino que me proporciona grande satisfação.
Interesso-me mais ainda por suas notícias, porque gostaria de poder utilizá-las em uma ou outra de minhas conferências e também
para publicar um artigo em uma das próximas edições de FMS, a
fim de compartilhar seu admirável testemunho com os Irmãos.
A propósito, tem recebido FMS e as demais publicações maristas?
Já chegou a vocês a circular Um novo espaço para Maria?
Aqui na Casa Geral, o novo Conselho Geral se organiza. Os conselheiros foram todos em busca de seus pertences e começam a trabalhar. É uma equipe muito simpática e cheia de entusiasmo. [...]
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Termino esta cartinha desejando-lhe sucesso em seu emprego e
peço ao Senhor que abençoe seu trabalho.
A você, caro Irmão Henri, e ao Irmão Y, meu mais fraternal afeto
em J.M.J. Bdo.Ch. [Jesus, Maria e José, e o Bem-aventurado Champagnat].
Irmão Basilio Rueda, S.G.
P.S. Se a ocasião se apresentar e se o tempo me permitir, ficarei
feliz em visitar vocês.

1977

Henri escreve de Sour-El-Ghozlane, em 20 de abril de 1977.

Caro Irmão Basilio,
Não gostaria de abusar de seu tempo, mas não resisto à alegria de lhe
dar notícias nossas, uma vez que você mesmo me pedia que o fizesse
em sua recente carta de 14 de janeiro.
É também oportunidade para o colocar a par, com total prioridade, do
texto que mandamos à redação de Étincelles [Centelhas] para o próximo número, que sairá em junho. Isso nada acrescenta de substancial
ao que tínhamos escrito antes, mas interessará você mesmo assim.
Sem dúvida, recebemos regularmente as publicações maristas. Ficamos reconfortados pelo interesse que você manifesta no último número
de FMS sobre a situação que vivemos aqui. Muito obrigado.
Obrigado também por sua circular Um novo espaço para Maria, que
certamente reanimou em nós a chama marial, como no coração de muitos de nossos Irmãos. De minha parte, sinto não lhe ter comunicado meu
próprio testemunho — havia tanto a ser feito por aqui na época! —Fica
para mais tarde, se assim o desejar. A pesquisa continua. Mas penso
que, como está, ela já representa bem a fisionomia de nosso Instituto.
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Lemos com interesse os relatórios sobre a renovação da atividade da
administração geral. Que o impulso de sua disponibilidade no Amor
possa suscitar a de todos os nossos Irmãos no Instituto.
Por aqui, continuamos a viver nossa vida bem simples a
serviço do Senhor e dos irmãos que ele nos deu. Chegamos a nos dedicar um pouco mais à oração pessoal e comunitária, mesmo sem termos as vantagens do “serviço
religioso”. Todas as terças-feiras, ao meio-dia, temos em
casa a celebração eucarística presidida pelo padre Peuvergne, SJ, nosso “pároco” de Aïn-Bessem, a 20 quilômetros daqui. As “provisões” que ele nos deixa nos permitem comungar várias vezes por semana. Sábado à noite,
em Aïn-Bessem, há a celebração dominical para a pequena assembleia cristã da região: ao todo umas quinze pessoas, duas religiosas de Bouïra e três jovens casais de
colaboradores. É a oportunidade para compartilhar uma
fé muito simples, mas igualmente muito fecunda.
Por enquanto, dedicamos o essencial de nosso tempo a nossos alunos.
Depois de dez anos de interrupção, preciso me readaptar ao ensino
e, como os alunos são numerosos e geralmente fracos, devo dedicar
muito tempo às correções e à preparação das aulas. Creio que é por
aí que devo começar o serviço. [...] Isso não nos impede de ter já alguns contatos interessantes com os habitantes, sobretudo com nossos
colegas professores.
Mais uma vez, obrigado por sua fraternal e reconfortante amizade.
Queira transmitir lembranças minhas a seus colaboradores, sobretudo
os Irmãos Quentin, Sester e Thouilleux. Daqui você recebe uma saudação amiga do Cardeal Duval, que guarda a melhor lembrança de seu
encontro de junho de 75.
Muito respeitosa e cordialmente
Irmão Henri Vergès
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Em 4 de maio de 1977, de Roma, Irmão Basilio responde:

Caro amigo,
Sua carta de 20 de abril acaba de chegar às minhas mãos e você
adivinha sem dúvida com quanto interesse eu percorri suas linhas.
Sou-lhe imensamente grato por me ter comunicado com
prioridade o texto que destinou a Étincelles. Acho que ele
é claro e preciso e será, sem dúvida, objeto de trocas de
ideias entre os Irmãos. Com efeito, vocês são de algum
modo precursores. Sua experiência e o gênero de vida
que levam atualmente são um testemunho tanto para
a população que os rodeia como para os Irmãos que
acompanham essa experiência com simpatia e muito interesse. Quanto a mim, meu caro Irmão Henri, felicito-o
por sua coragem e dedicação junto à juventude desse
país.
Falando da circular marial, você me diz, como muitos outros Irmãos, sentir por não me ter mandado seu testemunho. Talvez um
dia ache tempo para mandá-lo por sua vez como eles. Esses testemunhos são igualmente úteis para mim, tanto quanto os primeiros,
porque em diversas circunstâncias eles me servem para ilustrar minhas conferências ou reavivar a devoção à Santíssima Virgem em
meus interlocutores ao longo de certos encontros. [...]
Quando tiver oportunidade, agradeça a sua Eminência o Cardeal
Duval por sua boa lembrança e saudação amiga, além de apresentar-lhe meus respeitos.
Em união de oração, fico com grande afeto, seu totalmente dedicado em J.M.J.Bdo.Ch.
Irmão Basilio Rueda, S.G.
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A

solidão de Henri vai durar de setembro de 1978 a setembro de 1983: cinco anos durante os quais o Irmão Basilio Rueda multiplicará contatos e diligências para encontrar um companheiro para ele. Seus esforços têm
sucesso, afinal, na pessoa do Irmão Jesús Marcos Ayuso, missionário no Peru.
De Pau, onde os Irmãos da França estão reunidos, nas férias de verão, para dar prosseguimento ao encontro de 1974, em Quimper, Irmão Henri escreve ao Irmão Basilio,
em 7 de agosto de 1979, num cartão postal em que aparecem crianças argelinas:

Ruínas romanas
de Djemila
na Província de
Sétif, Argélia.
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Irmão Henri Vergès.
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1979

Irmão Basilio responde em 4 de setembro de 1979.

Querido e grande amigo,
Recebi com grande alegria seu belo cartão postal tão
simbólico com todas aquelas mãos estendidas. Seu belo
gesto me tocou direto no coração. Você sabe melhor que
ninguém que não recuso nunca a mão estendida. Espero que logo encontrará o companheiro que você deseja
tanto receber para colaborar em seu belo trabalho a
serviço de tantas pessoas dignas que vivem a seu redor.
Sei o quanto você ama esse povo querido que conquistou seu coração.
Congratulo-me com você por todos os esforços que faz para servir
sempre melhor. É para mim uma enorme alegria como foi beneficiado pelo intercâmbio com seus coirmãos da França, e de modo
especial com Irmão Jean Thouilleux.
Que o Senhor o abençoe e que Nossa Senhora o guarde sob sua
maternal proteção.
Continuo fraternalmente seu em J.M.J.Bdo.Ch.
Irmão Basilio Rueda, fms,
Superior Geral
P.S. Suponho que depois da permanência aí do Irmão E., você
poderá me contar, de comum acordo com ele, se o ambiente apostólico lhe convém ou não.

Na carta seguinte, Henri põe o Irmão Basilio a par de seus sentimentos e impressões
depois da estada do Irmão E. na Argélia.
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1979
Sour-El-Ghozlane, 29 de setembro de 1979.
Caro Irmão Basilio,
Grato por sua carta — elogiosa demais para mim — recebida recentemente. É realmente necessário que o Superior encorage seus
Irmãos!
[...] Antes da partida do Irmão E. para Roma, escrevo algumas
observações rápidas — falta-me tempo —, que não prejulgam a
decisão que deverá tomar com ele de modo totalmente livre.
Primeiro, o Irmão E. me parece amar a Argélia na proporção em
que pode descobri-la ao longo destas poucas semanas e me parece
estar disposto a fazer o esforço necessário para adaptar-se melhor
a este país. Além disso, ele possui o mínimo requerido de qualidades— e mais que isso — para tornar-se útil aqui.
Aliás, ele me parece compreender o significado de nossa presença neste país muçulmano: preparar os caminhos do Senhor pelo
testemunho silencioso de uma vida entregue a Deus num diálogo
amoroso com os irmãos crentes e humilde dedicação a seu serviço.
Quanto ao que se refere a sua adaptação à vida religiosa e comunitária como é possível vivê-la aqui, ele mesmo lhe dirá o que
pensa.
Resta o problema profissional:
– no campo do ensino, o espanhol oferece pouquíssimas
oportunidades de colocação. Ele tem a possibilidade de
obter diplomas em ciências naturais, e mesmo em física e
química. Seria bom providenciar isso para ele.
– No campo dos deficientes, é igualmente necessário debater isso. Conversamos muito sobre tudo isso com o Irmão
E. Ele poderá completar a brevidade destas linhas.
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1979
Irmão Pierre Rousset lhe falará também do pedido feito pelo Irmão
Jean Garcin, da comunidade de Saint Paul, sobre juntar-se a mim.
Anteriormente, ele comentara isso com Irmão E. Escrevi sobre o
assunto ao Irmão Pierre Rousset. Ele conhece esse Irmão melhor do
que eu: veja com ele. O melhor talvez seja que Irmão Jean Garcin
venha antes passar algumas semanas em Sour: em seguida, ficará
mais fácil julgar se a experiência deve prosseguir ou não. De minha parte, nem insisto nem me oponho, mas o acolheria de bom
grado.
[...] Sei que E. e Pierre Rousset completarão essas informações.
Quanto a mim, minha mais fervorosa oração acompanhará sua
reflexão por esses dias. Muito obrigado mais uma vez por tanto
interesse que tem demonstrado por nossa humilde presença marista
aqui.
Padre René Peuvergne, SJ, ficou muito sensibilizado pela cordial e
atenciosa acolhida que você lhe proporcionou em Roma.
Fiquei feliz por ele ter podido conversar com você, porque é um
homem experiente e com muito bom senso.
Permaneço seu humilde e dedicado, mas afetuoso Irmão
Henri Vergès.
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Irmão Basilio responde de Roma, em 18 de outubro de 1979.

Caro Irmão Henri,
Por ocasião da Conferência dos Irmãos Provinciais, tivemos uma
reunião de discernimento especialmente profunda entre o provincial do Irmão E., Irmão Pierre Rousset, e eu próprio, com a assistência de vários Conselheiros Gerais. No curso dessa reunião, percebemos que o Irmão E. não estava ainda suficientemente preparado
para enfrentar o gênero de vida que o aguardaria na Argélia se
devesse viver lá. Acabamos concordando enviá-lo à Costa do Marfim, pelo menos num primeiro momento.
Temos confiança de lhe encontrar logo um companheiro, em condições de partilhar com você as exigências da vida na Argélia.
Pedindo-lhe que creia na grande preocupação que temos em nossa busca, renovo a certeza de meus sentimentos fraternais em
J.M.J.Bdo.Ch.
Irmão Basilio Rueda, fms,
Superior Geral
P.S. Muito obrigado pelo presente.

Casbah
(Argel).
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Em 27 de novembro de 1979, Henri escreve de Sour-El-Ghozlane.

Caro Irmão Basilio,
Recebi carta do Irmão Alain Delorme, que me informou sobre a grave
doença de seu irmão. Desde então, como ele vai? De todo coração,
uno-me a seu sofrimento e ao de sua família e, acima de tudo, participo da oração de todos para o restabelecimento dele.
Irmão Pierre Rousset me escreveu também que uma visita de “alguém
de Roma” até aqui, prevista para dezembro, seria postergada. Como
não havia recebido nada de oficial sobre esse assunto, minha decepção não é tão grande. Ele prevê vir pessoalmente em março ou abril.
Além disso, falou que você espera três fotos minhas de identidade:
elas seguem com esta carta.
Minha vida permanece na situação que você conhece.
Com você, mantenho minha confiança no futuro, em grande paz nas mãos do Senhor e de Nossa Senhora.
Desde que foi para Roma, o Irmão E. não me escreveu. Mas sei que
está comigo de coração nesta terra da África.
Com minha gratidão, renovo-lhe minha muito fraternal afeição.
Irmão Henri Vergès.
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De Roma, ele recebe esta resposta, datada de 10 de dezembro de 1979.

Caro Irmão Henri,
Recebi de fato sua carta de 27 de novembro, bem a tempo de
confirmar a recepção e de lhe agradecer pelo interesse que manifestou ao pedir notícias sobre a saúde de meu irmão. Quando me
despedi dele no final de novembro, sua saúde havia melhorado
levemente, mas não se encontra fora de risco. Agradeço-lhe pelas
orações que faz para seu restabelecimento.
As fotos também chegaram, eu as entreguei ao Irmão Ismael, responsável pelo controle. Você foi mais rápido que muitos outros.
Alguns devem ter dificuldade para encontrar um fotógrafo.
Como você gostaria de ter notícias do Irmão E., eu me permito
mandar-lhe uma fotocópia de sua carta. Penso que ele não vai demorar em reatar contato com você. No momento ele está na Costa
do Marfim.
Daqui poucas horas, pegarei um voo para a Austrália, por isso lhe escrevo apressadamente não querendo deixar sua carta sem resposta.
Deixo-o agora nos corações de Jesus e de Maria e lhe renovo meus
sentimentos de fraternal afeto.
Com meus melhores votos de Feliz Natal e Bom, Santo e Feliz Ano
Novo.
Seu amigo, que o traz em seu coração.
Irmão Basilio Rueda, fms,
Superior Geral
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Passam-se seis meses antes que Henri mande outra carta ao Irmão Basilio. Escrita em
Sour-El Ghozlane, é datada de 9 de junho de 1980.

Caro Irmão Basilio,
Desde nosso encontro em 6 de agosto de 1978, eu teria muitas coisas a lhe dizer para fornecer-lhe mais detalhes sobre
minha vida aqui na Argélia.
Com o tempo, as dificuldades bem como o valor de
nossa presença marista neste país são vistas por
mim com maior clareza.
Aliás, surgem novas possibilidades de inserção oferecidas em
particular pelas dioceses: isso tinha sido tratado com o Irmão
E. No momento, é um apelo pela animação cristã das comunidades internacionais mais ou menos numerosas de colaboradores em serviço na Argélia. Mas isso corresponde a nossa
vocação aqui? [...]
Parece-me ter chegado o momento de fazer o balanço da situação com você antes mesmo de envolver outros Irmãos. Por
enquanto, estou em contato com dois sérios candidatos para
setembro de 81, ambos da Província de Saint Genis-Laval.
Você acha que seria útil um encontro comigo durante as próximas férias escolares de julho-agosto? Se for o caso, você programou alguma viagem à França nesse período? Ou então,
pensa que devo fazer um esforço para me encontrar com você
em Roma ou em outro lugar? [...]
Uma resposta bem rápida facilitaria meus projetos de férias
caso nosso encontro deva concretizar-se. Do contrário, não
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se preocupe com nada muito imediato: bastaria uma palavra sua
mandada para Saint Paul-Trois-Châteaux em julho.
Desculpe-me, mais uma vez, por abusar de seu precioso tempo.
Na intimidade de Jesus e Maria, fico numa cordial amizade com
você e com todos os Irmãos que você traz em seu coração.
Irmão Henri Vergès
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A resposta de Roma não demorou muito. Sua data é 25 de junho de 1980.

Meu caríssimo Irmão,
Acabo de tomar conhecimento de sua carta de 09.06.80. Faço questão
de agradecer a você todas as informações que me dá...
Em relação à nova situação na Argélia, você precisa ser muito realista
e franco sem se sentir entusiasmado [sic] e mais tarde desanimado [sic].
Duvido muito conseguir algo de concreto de modo imediato, mas precisamos limpar o terreno para o ano letivo de 81-82, se a Providência
o permitir. Então, um encontro nos permitiria falar dos dois candidatos.
Enquanto esperamos, caro Irmão, continue seu belo trabalho apostólico.
Reze para discernir sempre bem a melhor escolha a ser tomada em
qualquer decisão.
Que Jesus, Maria e nosso Bem-aventurado acompanhem você em tudo
o que faz.
Continuemos unidos na oração e na caridade. Aceite minhas calorosas
saudações e transmita minha profunda amizade aos Irmãos.
Irmão Basilio Rueda, fms,
Superior Geral

M’zab Ghardaïa
(Argélia).
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Henri responde de Saint Paul-Trois-Châteaux em 11 de agosto de 1980.

Caríssimo Irmão Basilio,
Grato por sua carta de 25.06.80, recebida em Saint Paul-Trois-Châteaux em 09.08.80, depois de ter transitado pela Argélia. Entretanto,
não encontrei no envelope o itinerário datado de suas viagens que
devia anexar. Só me resta um meio de contato: uma carta via Suíça.
Estando mais livre de “possíveis controles” do que na Argélia, aproveito para fazer um levantamento da situação atual. Quanto a nosso
encontro, poderemos transferi-lo para o mês de março do próximo ano,
durante sua visita à Província, seja você indo ver tudo in loco na Argélia, seja eu vindo à França (quando, por exemplo, você passar por
Marseille). Irmão Pierre Rousset decidirá sobre tudo isso com você.
A vida da Igreja na Argélia parece cada dia mais precária. Depois
das nacionalizações das escolas diocesanas, os sacerdotes e religiosas que permaneceram aqui se viram dispersos por todo o país, de
acordo com as mobilizações do ministério da educação, ilhotas de
presença cristã e evangélica um pouco por toda parte. Como é rica
essa presença, mas também como é frágil. Nossos contratos com o
Estado são apenas anuais (mas renováveis). Ora, este ano, vários padres ou religiosas não obtiveram sua permanência. Daí o problema,
insolúvel para muitos, de saber como se manter junto à população
muçulmana sem um emprego que justifique essa presença.
Além disso, a arabização progressiva do ensino limita ainda mais
nossas possibilidades. Da mesma forma, a vontade do país de dispensar cada vez mais a ajuda estrangeira.
Isso é a essência do que eu queria debater com você em nosso encontro. Talvez outros elementos surgirão num encontro de cem sacerdotes, de que irei participar de 1º a 8 de setembro: encontro programado pelos bispos para enfrentar as dificuldades que encontramos
e que, frequentemente, não podemos expor senão de viva voz, sem
escrevê-las, uma vez que as coisas mais inocentes podem ser mal
interpretadas no meio muçulmano.
Que possibilidades haveria fora do ensino?
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• Os deﬁcientes: a situação social dos organismos que têm essa
função é muito ambígua, a ponto de o Cardeal Duval nem sequer nos incentivar a tomar essa direção. (Aliás, o Cardeal está
a par de nossa busca e a acompanha.)
• Um desejo dos bispos de Constantine e de Oran: participar
da animação cristã dos milhares de colaboradores de todos os
países presentes mais ou menos provisoriamente no solo argelino. Isso estaria dentro do significado de nossa presença na
Argélia? Poderemos tratar disso.
• Talvez a capelania de um ou outro liceu europeu. Mas parece
que não faltam padres para esse serviço.
De qualquer modo, exige-se muita renúncia a um Irmão chamado para servir este país. Mas não devemos ousar e viver
pelo tempo que Deus quiser? De minha parte, essa é minha
crença. Estou atualmente em contato com dois Irmãos de
Saint Genis que manifestaram a intenção de se juntar a mim
em setembro de 1981. [...]
Talvez você tenha a oportunidade de conversar sobre o projeto deles
em sua visita de outubro. Pierre Rousset está a par de tudo.
Aí está uma rápida visão, que lhe peço não publicar. É para preparar
nosso encontro de março 81, se julgar que é oportuno.
Deixo uma cópia para Irmão Pierre Rousset do que acabo de escrever.
Tento me conformar o mais possível com suas sábias diretivas
e lhe agradeço mais uma vez por esse incentivo que me dá
da parte do Senhor.
[...] Não vou mais abusar de seu tempo.
Fico com você na intimidade de Jesus Cristo Nosso Senhor com a
Virgem Maria que celebramos neste 15 de agosto.
Seu todo dedicado
Irmão Henri Vergès

Henri mantém contato constante com Irmão Pierre Rousset, seu superior provincial.
Escreve-lhe em 21 de novembro de 1980.
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Meu caro Pierre,
Sua recente carta me trouxe muita alegria por compartilhar comigo felizes acontecimentos em nossa família marista, mas também certa decepção pelo fato de o Irmão Basilio estar impedido de vir à Argélia e, sobretudo, por... [um Irmão como qual ele contava]. Esperemos contra toda
esperança, a menos que seja o sinal de que é preciso mudar o rumo?
Quanto ao Reverendo Irmão, vou dizer o que pensava: como ele não
pode vir pessoalmente, não seria bom que um membro da Administração Geral viesse em seu lugar, por exemplo, durante o próximo feriado
de inverno [Natal]? No limite, se nenhum Irmão estiver disponível, outro
Irmão como... Ele poderia constatar a situação in loco, ter encontros
com os responsáveis (Cardeal Duval e o núncio Dom Montalvo, ambos
desejariam muito conversar com o Irmão Basilio...). Haveria assim um
ponto de vista suplementar ao seu e ao meu que, me parece, enriqueceria nossos entendimentos de março com o Reverendo Irmão. É só uma
ideia: faça como preferir. Suponho que você projete, pelo menos, vir
pessoalmente antes de março. [...]
Quanto às datas de um encontro na França, o melhor para mim seria o
período de visita a Marseille, de 20 a 22, mas eu não gostaria de ser
um fardo muito pesado para o Irmão Basilio assim como para a comunidade de São José. Do contrário, estou disponível para ir até Bourg-de-Péage. Diga-me o que pensa disso.
Irmão Henri Vergès.

De Saint Paul-Trois-Châteaux, Irmão Pierre Rousset envia a carta de Henri ao Irmão
Basilio, em 2 de dezembro de 1980, acrescentando:

Peço-lhe que não responda por enquanto a essa carta. Em Roma, você verá
a resposta que poderá dar ao Irmão Henri Vergès. De minha parte, sinto-me
por demais envolvido com ele para conseguir ser objetivo numa decisão a
ser tomada, caso seja necessário. Acabo de receber a autorização para que
o Irmão Henri Vergès se ausente no ano letivo 1980-1981.
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Em 30 de dezembro de 1980, Henri escreve para o Irmão Basilio.

30 de dezembro de 1980

Meu caríssimo Irmão Basilio,
Acabo de receber sua carta “pessoal” antes do Natal. Fico muito
agradecido de todo coração por esse sinal suplementar — como se
ele fosse necessário!... — do afeto fraternal muito especial que tem
para comigo. Em minha solidão, é conforto muito significativo.
Sem dúvida, assim como você, desejo ardentemente a vinda do Senhor em mim mesmo, em você e em todos nossos Irmãos e no mundo todo, e, em particular, na Argélia, que está passando por tantas
dificuldades e provações — inclusive o terremoto do El-Asnam que
precedeu um pouco o da Itália — e aspira, em sua Carta Nacional, a
um ser humano mais fraterno e mais responsável pelo destino de seus
irmãos. E me encontro aqui no coração do desejo dos povos em vias
de libertação por mais justiça e paz. Vem, Senhor Jesus!
Mas — e minhas condições me forçam a ter uma consciência ainda
mais viva — é pela ação do Espírito no coração de cada um, no meu
em primeiro lugar, que essa vinda do Senhor pode se concretizar,
esse Espírito de Amor impetuoso que deve nos sacudir, nos despertar.
Sim, que Maria faça de mim esse “ser permanentemente alerta” que
você sugere, palavras que me tocaram muito em sua carta.
Na alegria do Natal, fico feliz por lhe oferecer igualmente meus melhores votos para o Ano Novo e, mais que isso, que seja cada vez
mais um grande líder junto a todos os seus Irmãos e, por meio deles,
no mundo todo, uma disponibilidade total diante do Filho que nos foi
dado pela Virgem Maria.
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Vamos aguardar a alegria de um próximo encontro — projeto que
Irmão Pierre Rousset está estudando com você. Enquanto espero, continuo a apresentar minha pequena oferta para todas as suas intenções.
Permaneço seu humilde e dedicado Irmão
Henri Vergès.

Cerâmicas
clássicas
da biblioteca
da rua
Ben-Cheneb.
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1980

Segue o texto da carta “pessoal” que o Irmão Basilio tinha endereçado a seus amigos
mais íntimos, à qual Henri fez alusão.

Natal de 1980
Caríssimo Irmão,
Uma vez mais as festas de Natal e do Ano Novo se aproximam,
estando eu fora de Roma, sem meus habituais secretários e em visita
à Província de Saint Genis-Laval. Ora, é um período que implica
obrigações do coração, da amizade, da gratidão, e nos leva a expressar votos. Como responsável pela Congregação, devo escrever a
cada uma de nossas casas, a numerosos bispos e membros da Igreja
dos locais em que trabalhamos e, afinal, a um sem-número de outras
pessoas às quais nos ligam relações mais ou menos estreitas. Minha
situação este ano me obriga a delegar esse papel aos Irmãos do
Conselho Geral presentes em Roma. Mas há amigos íntimos, aqueles
com os quais o Senhor me concede partilhar uma afeição no Cristo
e relacionamentos num nível profundo e permanente. É seu caso, e,
a amigos como você, me obrigo a enviar uma carta pessoal, para
expressar meus sentimentos e meus votos. Gostaria que você relesse,
se tiver recebido e conservado, minha carta do Natal de 1979. Ela o
fará recordar os sentimentos que conservo no fundo de meu coração
em relação a sua pessoa.
Esta carta pessoal, faz já alguns anos, se converteu numa pequena
circular, mas faço questão de chamá-la mesmo assim pessoal, porque
o Senhor sabe que, agindo assim, penso em você, penso em cada um
dos destinatários pessoalmente, e o carrego numa recordação viva e
numa amizade calorosa.
Redijo estas linhas no começo do Advento, na esperança de que elas
cheguem a você em tempo para o Natal. Neste período do Advento,
sinto em mim o desejo e a urgente necessidade da vinda do Senhor
sobre mim mesmo, sobre vocês meus amigos, sobre o Instituto e so-
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bre o mundo. Este mundo que, particularmente neste momento, me
preocupa e pelo qual meu coração sofre no Senhor e na fé diante
das ameaças que pesam sobre a Polônia, as consequências dos tremores de terra na Itália e as guerras que surgem continuamente entre
homens que não querem viver como irmãos, mas se dilaceram como
lobos. É por isso, creio, que devemos rezar com ardor pela vinda do
Senhor sobre o mundo, a vinda de sua Redenção.
Neste ano, meu pensamento vai até essa obra do espírito que se
opera em Maria à sombra do Espírito Santo e ao nome de Jesus
Salvador. Os dons de Deus desconhecem o arrependimento, e Jesus
continua a nascer de Maria no mistério do Espírito. Peço vivamente
para você, meu caro Amigo, que uma consciência cada vez maior
do apelo a se tornar “Jesus” se realize em seu coração e que o Senhor lhe dê a graça que em você se forme Aquele que diz “Eis que
venho”, imitando Aquela que disse “Eis a Serva do Senhor” enquanto
n’Ela Ele se forma. Peço ao Senhor de fazê-lo participar desse dueto
inspirando-lhe uma confiança total no espírito de amor e de fortaleza.
De todo coração, formulo o voto de que se coloque à disposição do
Espírito neste momento em que seu sopro permeia tão poderosamente
a Igreja, que ele o leve por Maria a ser o filho que sabe que Deus o
ama com amor terno, com amor maternal, e que isso faça de você um
ser em permanente estado de alerta.
Conte com minha oração para que essa graça lhe seja concedida.
Irmão Basilio Rueda fms,
Superior Geral.

Não sabemos se Henri recebeu a carta do Natal de 1979, à qual o Irmão Basilio faz
alusão na carta anterior, mas parece que é importante transcrevê-la como reveladora
do coração do Irmão Basilio. É a que segue.
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1979
15 de dezembro de 1979
Meu caríssimo Irmão e meu mui grande amigo,
É seu amigo que lhe escreve por ocasião do Natal e se serve de um
meio ao mesmo tempo coletivo e decididamente pessoal.
A forma é coletiva, e sofro que tenha de ser assim para nossa amizade, mas ouso mesmo assim falar de carta pessoal, porque a envio
exclusivamente aos que são meus maiores amigos.
O Senhor me concedeu essa alegria de estar em contato com milhares
de pessoas, não exagero provavelmente dizendo umas dez mil, para
falar apenas daquelas com as quais tive algum contato verdadeiro
nesta ou naquela oportunidade.
Existe, com certeza, um amor cristão que nos coloca num relacionamento de simpatia e de caridade com todo o mundo conhecido e também com o mundo desconhecido que nos é apresentado pelos meios
de comunicação de massa e pela imaginação. Dele pode nascer em
mim como em cada pessoa uma solidariedade de fé cristã e uma solidariedade humana. O Senhor me presenteou também com amizades e
relacionamentos mais pessoais mediante encontros, cartas ocasionais
ou mesmo votos de Natal que podiam atingir este ou aquele amigo
dentro de um grupo ou de uma comunidade.
Mas há um círculo mais íntimo ainda, e se esse número de membros é
grande, o Senhor me permitiu sentir mais próximos todos os que o compõem: eles são como filhos de minha própria mãe, e você é um desses
e não imagina a permanência e a força crescente de minha amizade.
A alguns desse grupo eu escrevo de vez em quando. A outros, quase
nunca. Mas quando uma circunstância da vida ou alguma viagem permitem de me encontrar com um deles, creio que, mesmo após cinco
ou dez anos, a afeição continuou tão viva, senão mais, do que no
primeiro momento.
Não há nenhum mérito nem seu nem meu. É o desígnio de Deus e também o fruto natural da caridade cristã, da amizade espiritual e, diria
também, do amor consagrado pela virgindade.
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Quando penso em minha primeira juventude, jamais poderia imaginar
esta experiência, entretanto agora evidente em minha vida que o coração possa amar tantas pessoas como se cada uma fosse única, como
se eu tivesse para com cada uma a amizade profunda e permanente
que se pode ter por um amigo íntimo. Finalmente, o que constato é
que, em vez de reduzir ou de dividir a força do amor, o número de
pessoas a purifica e a torna mais generosa e mais estável.
Então, por que quero agora lhe expressar sentimentos que saem do
fundo de meu coração, que, aliás você conhece e aos quais corresponde? É porque a festa do Natal que se aproxima é o momento mais
propício para dizer com simplicidade e sem falso pudor o que Deus fez
germinar no que há de melhor de nós mesmos.
O Natal é a festa da solidariedade universal que rejuvenesce os sentimentos pelo contato com as fontes. O presépio nos diz: o amor inefável
e inacessível de Deus pela humanidade se tornou tangível naquela
criancinha. Ela é o beijo de amor histórico que o Pai dá aos homens
e, por esse gesto, ele faz com que nos tornemos filhos no Filho, irmãos
em nosso Irmão.
Podemos lembrar com São Paulo: “a insondável riqueza de Cristo,
esse mistério escondido desde séculos em Deus, para que agora seja
a Igreja quem o revela aos Principados e às Potestades” (Ef 3,9-10).
Sim, é o momento de viver num encantamento contemplativo
essa espera amorosa que nos põe de joelhos: “na presença
do Pai de quem toda paternidade tira seu nome” (Ef 3,14)
e que nos mantém na esperança, “aguardando na reserva
a justiça e a piedade, a aparição da glória de nosso grande
Deus e Salvador, o Cristo Jesus” (Tit 2,12-13).
Sim, somos sacramentos e proclamação dessa boa nova que
foi, que é e que vem, e que aguarda a hora de sua plenitude,
para nossa alegria e a do mundo todo.
É à luz ardente do Cristo que o trarei agora, mais do que
nunca, em minhas orações tão pobres quanto sinceras, para
louvar com você, adorar com você, agradecer com você e
abençoar com você. Para você e com você pedirei o que o Es-
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pírito Santo inspirará a nosso coração de discípulos de Jesus
e de servidores do Evangelho, para implorarmos para nós
mesmos e para a humanidade, cujas alegrias e sofrimentos,
angústias e expectativas nós carregamos.
Neste momento, permita-me dar-lhe algumas notícias de seu amigo.
Durante a Conferência dos Provinciais e nos dias subsequentes, a correspondência, as entrevistas, as publicações e as tarefas administrativas criaram tal volume de trabalho que reduzia minhas horas de sono
ao estrito indispensável.
Precisei, em seguida, desfazer uma série de compromissos correspondentes ao mês de novembro para partir às pressas junto ao leito de
meu irmão, cujo estado de saúde era gravemente desesperador. Depois de um mês, não só ele está fora de perigo, mas se restabeleceu
muito além do que podiam esperar os médicos mais otimistas. Dou-lhe
esta notícia porque sei que muitos de vocês, informados da doença
de meu irmão, nos acompanharam com suas orações, com interesse e
amizade que nunca poderei agradecer suficientemente.
Voltei a Roma por breve tempo, mas que me permitiu pregar o retiro
no Centro Champagnat e despachar um enorme atraso de correspondência. Agora, estou de partida para a Austrália, onde ajudarei a
Província de Sydney em sua busca de renovação. Visitarei também as
missões do Pacífico, aquele primeiríssimo campo de apostolado missionário que recebeu da Igreja a Sociedade de Maria e onde ela encarnou seu amor missionário e pastoral.
Voltarei a Roma para uma nova rápida permanência no final de fevereiro, e em março visitarei nossas obras do México para retornar a
Roma mais ou menos em meados de maio.
Inútil dizer-lhe que ficarei feliz ao encontrar algum eco vindo de meu
amigo, mas sobretudo conto com a permanente companhia de sua
oração e de sua amizade.
Perdoe-me por não assinar esta carta e por não acrescentar a ela duas
ou três palavras que a personalizariam ainda mais. Não disponho de
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tempo material para tanto e, além disso, é bom também fazer algumas
economias.
Abraço-o afetuosamente no Cristo e desejo para você e para mim que o
Natal nos permita crescer no conhecimento do Senhor, num amor apaixonado por ele e num compromisso total a seu serviço. Este dom sem
reserva deve ultrapassar todas as nossas fraquezas e gerar em nós um
estado interior de paz, de alegria, de esperança. Deve igualmente irradiar benevolência e ternura, abertura e acolhida, isto é, um amor profundo por todos os homens, pelo homem integral e para cada homem.
Que a doce Virgem Maria, que acolheu e embalou a Palavra de Deus, que
cobriu Jesus com sua ternura, presida nossas festas de Natal. Pensando
nela, queria repetir esta palavra de um de vocês contemplando o Divino
Menino: “Feliz criança com a presença e os carinhos de uma tal Mãe.”
Todo seu n’Ele que nos ama,
Basilio Rueda, fms

Páscoa de 1992.
O Irmão Henri
com os Irmãos
Michel Voute
e Jesús.
No centro,
a mãe
do Irmão Jesús
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1981

O Conselho Geral, de Roma, manda a Henri uma carta com a data de 2 de fevereiro de 1981.

Caro Coirmão Henri Vergès,
Na festa da Apresentação do Senhor nos dirigimos a você. Esperamos
que esta carta o encontre com boa saúde e feliz em seu apostolado
marista...
Estamos em reuniões plenárias desde 8 de janeiro. Estas sessões se
prolongarão até o dia 12 e depois nos dispersaremos novamente.
De 25 a 31 de janeiro fizemos nosso retiro comunitário numa casa de
oração em Roma, nas Irmãs de Nossa Senhora do Cenáculo. É exatamente no final deste retiro que nos dirigimos a você para lhe dizer
que o estimamos, admiramos sua dedicação marista e permanecemos
muito unidos a você no pensamento e na oração.
Sua presença entre os muçulmanos está plenamente de acordo com nossas Constituições. Basta ler o artigo 43, que fala
de nosso fim entre os não cristãos, para nos darmos conta
disso.
Apesar de, no momento, você estar sozinho na Argélia, você
sabe perfeitamente que o apostolado marista é eminentemente comunitário. Fique, pois, certo de nossa presença fraterna — invisível, sem dúvida, mas muito real.
Gostaríamos muito de encontrar-lhe um ou dois coirmãos, a
fim de que possa se beneficiar também da presença física da
comunidade.
Reze por nós, como faremos por você, e confie em nossa estima, em
nossa fraternidade, em Jesus, Maria e o Padre Champagnat.
Seus Coirmãos
do Conselho Geral.
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Henri lhes responde de Sour El-Ghozlane, em 7 de fevereiro de 1981.

Irmãos,
Hoje chegou sua carta: espero que minha carta chegue a vocês antes
da dispersão do dia 12...
Dou graças ao Senhor por essa maravilha que os Irmãos responsáveis, em conjunto, pensem num pobre irmãozinho perdido
nos altos planaltos argelinos! Cada vez mais acredito na comunidade marista em sua realidade profunda. As circunstâncias podem nos dispersar pelo mundo, nosso afeto fraternal em Jesus
com Maria só se torna mais realista! Não está aí o coração da
vida comunitária? E esse afeto, alegro-me por saber que vocês o
têm por cada um de seus Irmãos, em particular pelos mais isolados, mesmo no seio de uma comunidade física e bem visível!...
“Vejam como eles se amam!...” Padre Champagnat, também
ele deve se alegrar.
Esta carta me chega no dia seguinte a uma visita que fiz a Dom
Henri Teissier, que, nesse mesmo 2 de fevereiro, foi instalado
como bispo coadjutor de Argel. Ele reagiu vigorosamente quando lhe disse que minha presença não era vital para a Igreja na
Argélia!... “Nem a minha tampouco, então”— respondeu-me.
Eis-me aqui com a firme convicção de que essa presença é totalmente marista. Os responsáveis pela Igreja e pela comunidade
marista se unem para me confirmar nessa vocação!
Muito obrigado por rezarem para que eu seja fiel a esse dom de Deus,
que estou feliz de viver no impulso dado pelo 16º Capítulo Geral e
reavivado pelo 17º. Esperando por outros Irmãos...
Por minha vez, obrigo-me a rezar por vocês e para todos os Irmãos que
vocês levam em suas preocupações cotidianas.
Com meu afeto fraterno e agradecido a todos vocês.
Irmão Henri Vergès,
63 Cité du 20 Août, Sour El Ghozlane
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IRMÃO

Pátio interno da casa da Casbah,
n. 49 da rua Cheneb.
Um lugar em que tudo se destinava
à acolhida de jovens à biblioteca
e onde reinava uma atmosfera
de trabalho e de paz.
Nesse local o Irmão Henri e
a Irmã Paul-Hélène foram assassinados
em 8 de maio de 1994,
ambos como faces do amor
para com os outros.
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De Saint Paul-Trois-Châteaux, em 19 de maio de 1981, Irmão Pierre Rousset escreve
ao Irmão Basilio para detalhar o uso de seu tempo quanto for visitar a Argélia.

[...] Como previsto, “nós” o esperaremos no aeroporto de Argel na
segunda-feira, 1º de junho, por volta das 12 horas. Iremos então para
a casa das Irmãs Maristas, em Meftah (Argel). Lá poderemos nos encontrar, após as 16 horas, com Dom Henri Teissier, bispo de Oran e futuro sucessor do Cardeal Duval. De lá iremos à casa do Irmão Vergès,
em Sour-El-Ghozlane. Na terça-feira e na quarta, Irmão Vergès terá seu
trabalho habitual. Na quinta-feira, 4 de junho, pela manhã, partiremos
para Argel, onde teremos um encontro, às 10 horas, na casa do Núncio, Dom Montalvo.
De lá, iremos ter com o Cardeal Duval, que nos receberá em sua mesa.
Passaremos a noite da Casa Diocesana em Argel. Na sexta-feira, 5
de junho, pegaremos o avião, como previsto, às 7:45h, no voo 1820
Y. Irmão Vergès me confirma que o risco de greve, na sexta-feira, dia
5, é praticamente inexistente. Estaremos em Marignane por volta das
10 horas. Irmão Edmond Malclès nos levará então a Saint Paul para a
refeição. À tarde, iremos a Notre Dame de l’Hermitage.
Confiamos essa viagem a Nossa Senhora da África e ao Padre Champagnat, que festejaremos juntos. Tenho certeza de que tudo correrá
bem. [...]

E o Irmão Pierre Rousset acrescenta, escrito a mão: “Se quiser agradar Irmão Vergès, não esqueça uma garrafa de Alpestre. Obrigado!”.
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A visita programada aconteceu como previsto e, em 14 de junho de 1981, Irmão
Henri escreveu:

Caro Irmão Basilio,
De todo coração queria lhe dizer obrigado por sua visita que fez
com tanto afeto fraternal. Você conseguiu tomar o pulso da situação e me incentivar, apesar das inevitáveis dificuldades, a da
solidão em particular. Grato especialmente pelo anúncio dos Irmãos. Os que tiveram a oportunidade de se encontrar com você
guardam uma lembrança inesquecível de sua atenção a eles
e de sua fraternal simplicidade. Que a Virgem Maria cuide do
crescimento do grão semeado nesses poucos dias de bênção.
Quanto aos encontros previstos para este verão, em particular com os
bispos Henri Teissier e Pierre Claverie, conforme prometido lhe escreverei para detalhar as datas exatas de sua hospedagem em Roma.
Anexo a esta carta algumas indicações de documentos ou endereços
sobre os quais conversamos de viva voz (eles estão numa folha à parte).
Agradeço igualmente por ter-me enviado “Cartas aos Provinciais”, que
acaba de chegar. Nestes dias terei um pouco mais de tempo para refletir sobre elas.
Muito unido a você em sua preocupação com todos os Irmãos no Senhor, renovo-lhe meu fraterno afeto cheio de gratidão.
Irmão Henri Vergès

1

– I.P.E.A.I. (Institut Pontifical d’Études Arabes et Islamiques); Piazza San Appolinare, 49; 00186
– Roma (Sede da revista Islamo-Christiana)
– Orientations pour un dialogue entre Chrétiens e Musulmans (Secretariado para os não
cristãos) Nova edição: Le Seuil
– Documentos dos Bispos do Maghreb:
a) “Réflexions des Évêques d’Afrique du Nord sur les situations nouvelles dans leurs
Églises 11.06.77”. Documentation Catholique, 17 de julho de 1977.
b) “Chrétiens au Maghreb. Le sens de nos rencontres”. Documentation Catholique, 2 de
dezembro de 1979.
– Algérie 1980. Église en terre d’Islam. Pro Mundi Vita Dossiers, março de 1980, Bruxelas.
– Entrevista com Dom Berlier, bispo de Niamey. ICI n. 559, 15 de fevereiro de 1981, p.8-9.
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Irmão Basilio em busca
DE UM COMPANHEIRO PARA HENRI
1981

Irmão Basilio responde, de Roma, em 15 de junho de 1981:

Caro amigo,
De volta da Escócia tive o prazer de ler sua carta de 14 de junho.
Agradeço-lhe de todo o coração. Mesmo se sua carta não precisa de resposta, não posso me impedir de aproveitar a ocasião
para lhe dirigir uma palavrinha antes de partir, amanhã, para o
Equador.
Do Equador devo ir até a França para a reunião dos Conselhos
Provinciais. Se, por acaso, você estivesse na França na época,
ficaria muito feliz que viesse me encontrar, a fim de podermos
conversar sobre o plano imediato e sobre os Irmãos Ayuso e Valentino.
Mil agradecimentos pelas preciosas informações que me passou.
Até o prazer de revê-lo.
Continuo unido pela oração. Desculpando-me por não poder lhe
escrever mais demoradamente por falta de tempo — minha viagem é iminente —, envio-lhe de Roma minhas mais cordiais saudações.
Fraternalmente em J.M.J.Bdo.Ch.
Irmão Basilio Rueda, fms,
Superior Geral.

De Matemale, sua terra natal, nos Pireneus Orientais, onde passa alguns dias de
férias, Henri escreve em 18 de agosto de 1981:
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O Irmão Basilio Rueda
com o Papa
São João Paulo II.

101

Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

1981
Caro Irmão Basilio,
Aqui estou eu com meus velhos pais depois do retiro em Notre-Dame des
Neiges. Eles estão fisicamente bem, mas a memória deles está sumindo!...
Graças a Deus, eles são bem assistidos por meus irmãos e irmãs.
Agradeço por sua chamada telefônica no início de agosto. Você pode se
informar sobre minha passagem por Roma, porque ainda não me encontrei com o Irmão Valentino em Saint Paul, quando voltei de Nossa Senhora
das Neves... Conversei longamente com o Irmão Terradillos.
Irmão Pierre Rousset me informou sobre sua correspondência com Irmão Jesús
Marcos Ayuso: a fotocópia era de má qualidade, mas pude adivinhar o essencial. A respeito da primeira ida dele à Argélia, parece-me oportuno que
vá logo que puder após seu retorno do Peru, antes mesmo dos cursos de oração, de formação ou dos encontros que você lhe propôs para melhor motivar
sua escolha e sua preparação. Isso não ficou explicitado em sua resposta.
Que pensa sobre essa sugestão? Como me pediu, vou lhe telefonar de Saint
Paul no final deste mês antes de voltar para a Argélia.
Enquanto espero, continuo a rezar por você e por todos nossos Irmãos no
Instituto.
Com meu grande afeto cordial,
Irmão Henri Vergès

Vista parcial
de Ghardaïa,
Argélia.
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O Irmão Basilio Rueda,
rodeado
por seus Irmãos,
celebra o reencontro
com as particularidades
folclóricas
de sua terra natal.

Irmão Basilio responde em 25 de agosto de 1981.

Caríssimo Irmão Henri,
Acabo de receber a carta que me escreveu durante a visita a sua família e fiquei contente de saber que, mesmo seu papai e sua mamãe
perdendo um pouco da memória, se acham bem assistidos.
Minha carta será breve, porque é o Irmão Valentino que vai entregá-la
a você e ele lhe dará notícias minhas. Vou, então, ao essencial, mas
tenha certeza de todo meu afeto e de minha preocupação com sua
solidão.
1. Quanto ao Irmão Jesús Marcos Ayuso, seu futuro companheiro, concordo plenamente, em primeiro lugar que evite a visita programada
a diferentes países da África e que, portanto, ele vá encontrá-lo em
seu local antes de se preparar na Europa.
Mas esse primeiro contato não deve ser muito longo. Não é preciso
deixar que se acumulem sobre ele todas as dificuldades no primeiro
momento: distanciamento de seu ambiente em que ele fazia um trabalho maravilhoso, a solidão, o aprendizado do árabe e, enfim, seu
aperfeiçoamento na língua francesa.
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Parece-me que um primeiro contato com o ambiente e as orientações
que lhe dará numa curta estada serão boas e nada mais. Como tinha
uma vida muito ativa, é preciso que ele se revigore espiritualmente e
que a oração o revista com as forças do Alto.
Aliás, quando ele chegar, estaremos em pleno inverno e você sabe
melhor que eu a impressão que o inverno provoca em sua terra.
Depois da sessão de orações e de seu aperfeiçoamento no francês, ele
iria até a Argélia, seja para começar a dar aulas em língua francesa,
seja para mergulhar diretamente na língua e cultura árabes.
É uma opção que decidiremos mais tarde depois de um diálogo abrangente.
2. Irmão Valentino partirá definitivamente dia 28 para Saint Paul e
para a Argélia. Os médicos lhe dirão mais tarde, se ele vai precisar, sim ou não, de cirurgia de artrose.
O que é importante: se ele for para a Argélia, você precisará prever
outra casa, se possível térrea, porque é absolutamente impossível que
esse Irmão suba até o andar em que você mora. Além disso, quando o
Irmão Ayuso se juntar a vocês, serão três, e seu pequeno apartamento
será pequeno demais para três pessoas e um eventual visitante.
Fique certo, Irmão, de minha estima e de minha amizade e de quanto
o guardo em meu pensamento.
Irmão Basilio Rueda, S.G.

1981

Henri responde em 24 de dezembro — detalhando a hora, 20:30 — ao Conselho
Geral que lhe desejou sucesso.

Irmãos do Conselho de Roma,
Recebi os votos assinados em nome de vocês pelo Irmão Quentin e acompanhados de uma palavra fraterna do Irmão Sester; recebi, de Lourdes, uma carta dos Irmãos Charles Howard
e Stephen Minogue; recebi uma fuga no Egito mexicano do
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Irmão Terradillos..., sem mencionar a carta do Irmão Basilio
Rueda. Que alegria e reconforto sentir-se assim revestido com
a afeição de tantos Irmãos. De todo o coração, muito obrigado. Agora mesmo na celebração da noite aqui em casa, a ser
oficiada por um sacerdote vindo de uma distância de 70 quilômetros para um pequeno punhado de cristãos daqui, estarei
particularmente unido a vocês. Que esse espírito, trazido pelo
Menino do Presépio e que nos dá sua Mãe de presente, encha
de ânimo cada dia mais profundo seus corações ao longo deste novo ano de 1982 e muito além dele!
Hoje de manhã, recebi uma palavra do Irmão Valentino, cujo joelho continua
recusando servi-lo. Parece ansioso por se juntar a mim um dia. Admiro sua
disponibilidade e chego a pensar que ele me é mais útil em sua atual condição — mistério dos caminhos divinos — do que se estivesse aqui. Entretanto,
quantas vezes neste trimestre eu me disse: “Se Valentino estivesse aqui...”.
Espero que venha a ser diferente com Irmão Jesús Marcos Ayuso. Aguardo
notícias dele para saber se virá checar o ambiente nas próximas semanas.
Na segunda-feira, 14 de dezembro, Dom Henri Teissier, coadjutor do
Cardeal Duval, foi meu hóspede por um dia e uma noite. Ele falhou em
vários encontros combinados com você, mas não se desespere, porque
um dia isso vai acontecer. Ele conta com a presença marista na Argélia.
O pastor protestante de Argel lhe falou de um marista de uma escola de
Sydney que aceitaria vir para cá, mas esse pastor — compreendemos
bem! — não soube dizer se era padre ou irmão...
Inútil dizer-lhe que permaneço unido a todos os meus Irmãos
no mundo, mas nunca rezo o suficiente para você, que carrega a preocupação com todos eles. Tentarei fazê-lo mais durante estes poucos dias de feriado escolar.
Seu Irmão que reafirma o grande afeto e gratidão que sente por você.
Irmão Henri Vergès

Passados cinco dias, isto é, em 29 de setembro de 1981, Henri se dirige ao Superior
Geral.
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1981
Irmão Basilio,
Não dispondo de tempo — sinto vergonha de lhe escrever
isso, a você que sempre encontra tanto! — e sabendo que
está longe de Roma, não me apressei em responder a sua
carta de 15 de outubro. Foi decisão sua escolher-me como
um de seus íntimos — nem procuro saber por quê. Há nisso
um aspecto de gratuidade para um coração que, como o
seu, se identifica com o do Senhor. Só me resta acolher com
alegria e agradecer. Sou-lhe grato por essa amizade de preferência, que não nos separa de nossos Irmãos — muito ao
contrário! —, mas que é muito mais exigência de disponibilidade total a Deus e a todos os homens.
Sim, é que estamos em busca dessa comunhão íntima com
Jesus Cristo, que faz de nós filhos do Pai animados pelo
mesmo Espírito. É a maravilha do Natal que Deus, em seu
Filho, tenha assumido em tudo, exceto o pecado, nossa condição humana e a tornou assim capaz de chegar a Deus.
É o que nosso Bem-aventurado Pai entendeu muito bem:
ele quer que os Irmãos se mantenham no coração do mistério, ocupando o primeiro lugar no Presépio, mas também
no Calvário — que marca nossa travessia e a do mundo...
Penso na Polônia, no Oriente Médio, na América Latina...
— e na Eucaristia, onde nos unimos a ele de modo tangível,
onde ele se faz nosso alimento vital.
Nesse mistério extraímos essa Presença interior que dá vida
a todas as atividades humanas — a dedicação à juventude
que é nossa vocação –, presença que carregamos humildemente conosco como a Virgem da Visitação, feliz, a serviço,
disponível no Amor.
Aí está um pouco do que eu queria compartilhar com você na alegria
do Natal, desejando um ano melhor em 1982 para você, para todos os
nossos Irmãos no Instituto e também para todos os seus parentes e amigos. Você sabe que minhas pobres orações acompanham esses votos.
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O Irmão Henri
em atitude de oração
no oratório
da biblioteca
da rua Ben-Cheneb.

Recebi os votos de Natal do Irmão Valentino. Adivinho como ele
está ansioso para ver terminados seus problemas de saúde. Ganhei
com ele um apoio de primeira classe junto ao Senhor em sua própria
renúncia.
Quanto ao Irmão Jesús Marcos Ayuso, não recebo notícias dele desde outubro. Ainda não sei se ele virá aqui para passar alguns dias
antes de terminar sua formação como foi programado para ele.
Com todo meu afeto no coração do Cristo Jesus com Maria sua Mãe.
Irmão Henri

Em 12 de fevereiro de 1982, Henri manda outra carta ao Irmão Superior Geral:
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1982
Irmão Basilio,
Aproveito sua permanência em Roma para colocá-lo a par de minhas impressões depois da visita do Irmão Jesús M. Ayuso. Agradeço, em primeiro
lugar, por essa escolha sua e por esse encontro que nos autorizou a realizar.
Ao longo desses dez dias — 12 a 22 de fevereiro — ele conseguiu ter uma
ideia bastante precisa da vida que levamos aqui. Juntos, encontramo-nos
com alguns amigos argelinos, sacerdotes, religiosos ou religiosas e sobretudo
nossos bispos. A conversa foi particularmente amigável com Dom Gabriel
Montalvo, núncio na Argélia. Parece que essa experiência de alguns dias
correspondeu bem ao que Irmão Jesús esperava. De minha parte, informo-o a
respeito de tudo o que é preciso para viver aqui: bom senso, equilíbrio, espírito prático, abertura cordial, senso de humor e, sobretudo, senso religioso...
Ele me parece o mais “adaptado” de todos os que, até o momento, manifestaram sua intenção de vir se juntar a mim. Deus seja louvado!... aconteça o
que acontecer na sequência.
Sendo assim, mesmo que não se tome nenhuma decisão, parece-me que ele
tem a intenção de vir e logo, a partir de setembro próximo. Para tanto, preparamos o terreno. Em primeiro lugar, temos de proceder à equivalência de
seus diplomas para lecionar na Argélia. A embaixada do Peru na Argélia nos
ajuda para realizar a primeira etapa que é obter, em Madri, a equivalência
espanhola. Quanto ao domínio do francês, Irmão Alain Delorme colocou você
a par de nosso projeto que, no final, foi abandonado em favor do projeto do
mestre dos noviços de El Escorial. O resto se resolverá com o correr do tempo.
Enquanto esperamos, pedimos um e outro que a luz se faça sobre nossa caminhada e que ele seja plena disponibilidade ao sopro do Espírito Santo. Sei
que você se une a nossas orações, como também Irmão Valentino — a quem
mandei umas palavras — que oferece generosamente o sacrifício de um projeto que lhe parece cada vez menos realizável.
Meus sentimentos de fraterna amizade a todos seus Irmãos do Conselho.
Renovo-lhe meu afeto fraternal na intimidade dos Corações de Jesus e de
Maria.
Irmão Henri Vergès
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O Irmão Henri
deslocando-se
no deserto
argelino
com seu 4L

Irmão Basilio responde, de Roma, em 22 de fevereiro de 1982.

Caríssimo Irmão Henri,
Suas duas cartas de 24 e 29 de dezembro acabam de me serem entregues e agradeço por ambas.
Encontrei-me pessoalmente com Irmão Jesús Marcos Ayuso. Apesar de
ele ter, primeiro, de fazer seu Segundo Noviciado e viver uma experiência in loco, tenho todas as razões para me alegrar com sua determinação de se tornar missionário com você.
Agora, estou em busca de um terceiro Irmão qualificado que queira se
juntar a vocês.
No que se refere ao Irmão Valentino, a esperança de vê-lo um dia junto
com você diminui a cada dia que passa. De fato, não parece haver
nenhuma melhora em sua perna.
Quando leio suas cartas, posso constatar que comungamos dos mesmos sentimentos.
Com todo meu afeto, continuo unido a você na oração.
Fraternalmente em J.M.J.Bdo. Champagnat.
Irmão Basilio Rueda fms,
Superior Geral
P.S. Voltando de Assis, onde o Conselho Geral se reuniu por quinze
dias, encontrei sua carta de 12 de fevereiro. Fiquei feliz por saber
que o contato foi proveitoso. Boa sorte na sequência.
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Por ocasião da visita do Irmão Pierre Rousset, provincial, Henri manda um cartão
postal da rua Mohamed Chérif na Casbah de Argel.

Caro Irmão Basilio,
A visita de Pierre me remete ao ambiente da visita de junho de 81,
em que procurávamos juntos, em ruas semelhantes a esta, frascos com
tampa especial, enquanto Pierre, atrás de nós, se arrastava!... Quantas
boas lembranças — aquela louça bem cuidada...— e sobretudo, aquela afeição fraterna e eficaz que conseguiu solucionar nossos problemas.
Em seguida, recebemos o presente do céu na pessoa de Jesús Ayuso.
Pierre lhe dará detalhes do estado atual das negociações e das outras
questões que pudemos tratar com os Bispos e os Superiores (ras).
Seu dedicadíssimo
Irmão Henri Vergès

E Irmão Pierre acrescentou no mesmo cartão postal:

Um quadradinho para mim enquanto aguardo o telefonema do dia 24.
Henri é sempre maravilhosamente fiel. Estou feliz com a vinda, que se
aproxima, do Irmão Jesús Ayuso e tenho certeza de que nossa Boa Mãe
abençoará sua comunidade. Tudo correu bem com os bispos, que são
gratos por sua disponibilidade para com a Argélia.
Muito filialmente
Irmão Pierre Rousset
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O Irmão Basilio costumava dizer que havia conseguido
uma licenciatura específica para lavar louça.
Um cartão postal enviado
pelo Irmão Henri para o Irmão Basilio.
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Deserto
argelino.
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De Guadalajara, no México, Irmão Basilio escreve em 28 de maio de 1982.

1982

Meu caríssimo e inesquecível Irmão Henri,
Como é grande a doce lembrança de minha curtíssima passagem na Argélia. Inútil tentar esquecer os momentos vividos nas ruas de Argel em que o
pobre Irmão Provincial não conseguia nos acompanhar, enquanto caminhávamos a passos largos e até sem nos dar bem conta do “pouco” calor. Em
suma, foram horas impossíveis de esquecer.
Fico muito feliz ao informá-lo de que Irmão Jesús Marcos Ayuso está muito
disposto a ir para a Argélia como missionário e para sempre. Terei oportunidade de me encontrar com ele na França ou na Espanha antes que ele
parta e de dar-lhe minha maior bênção assim como para você também.
Que o Bom Deus e a Boa Mãe e o Bem-aventurado Padre Champagnat não
lhes faltem nunca.
Que tudo corra bem com vocês em J.M.J. e Ch. Seu dedicado Irmão
Basilio Rueda,
Sup. Geral

Centenário
da chegada
dos Irmãos Maristas
na Argélia.
Da esquerda para
a direita: Irmão
Jesús Marcos
Ayuso,
Irmão Nicolas
Coadic, Cardeal
Duval, Irmão
Charles Howard,
Superior Geral e
Irmão Henri Vergès.
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De Saint Paul-Trois-Châteaux, onde passa alguns dias com os Irmãos, Henri escreve
em 14 de julho de 1982.

Caro Irmão Basilio,
Um problema de percurso a respeito do Irmão Jesús Marcos Ayuso me obriga a retomar contato com você. Na fotocópia da carta
que eu mando para ele hoje mesmo, depois de termos, Irmão
Pierre Rousset e eu, conversado por telefone com ele, descrevo-lhe
detalhadamente a situação: quanto à licenciatura peruana dele
em matemática e física, o ministério espanhol concede apenas
uma equivalência (convalidação) e só para o ensino primário.
Um documento como esse deverá causar a nosso Irmão grande
incômodo na Argélia. Daí surgiu a ideia que estamos propondo
a você em anexo a esta carta. O que pensa disso?
Afora isso, restaria “a evangelização” dos colaboradores de língua espanhola dentro da Argélia — serviço que, parece, é bastante limitado — além da espera por sinais da Providência ao
longo dos dias e das semanas...
Se julgar que é útil uma conversa telefônica comigo sobre esse
assunto, você encontrará na fotocópia meus locais de passagem
até 10 de agosto.
Nada de novo no que me diz respeito. Irmão Valentino sentiu-se muito feliz em sua passagem conosco, mas parece-me serem
grandes suas limitações físicas para ficar mais tempo por aqui,
como ele desejaria.
Permanecemos unidos em Jesus e Maria.
Com meu fraternal afeto.
Henri Vergès
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1982

Irmão Basilio responde, de Roma, em 24 de julho de 1982.

Ao caro Irmão Henri Vergès,
Saint Paul-Trois-Châteaux

Meu caro Irmão Henri,
Concordo com os conselhos que deu ao Irmão Jesús Marcos.
Que ele faça os exames e obtenha os diplomas necessários. Mesmo que isso lhe tome um ou xoiz anos, vale a pena gastar o
dinheiro e o tempo.
Não acho necessário termos um telefonema sobre esse assunto,
uma vez que aprovo o que propõe.
Muito bom que Irmão Valentino tenha se sentido muito feliz em
sua passagem pela Argélia. Você tem razão ao considerar que
ele está muito mal para prolongar sua passagem por aí, como
ele gostaria...
Desejo-lhe férias repousantes e úteis, e um generoso retorno para
lá onde exerce seu “heroico apostolado”...
Unidos na amizade e na oração ao Senhor por Maria.
Muito amigavelmente, seu
Irmão Basilio Rueda,
Sup. Geral
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Cerâmicas
clássicas
da biblioteca
da rua
Ben-Cheneb.
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Henri, sempre
CONTRA

Santuário da Santa Cruz e vista da cidade de Orán.
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solitário
A PRÓPRIA VONTADE
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1982

Em 27 de setembro de 1982, Henri escreve uma carta em que comenta sua situação particular.

Caro Irmão Superior,
Irmão Pierre Rousset, provincial, me convida a lhe endereçar “um pedido
de autorização para ficar sozinho por mais um ano”. Faço então esse
pedido, a respeito do qual lhe direi em seguida meu sentimento íntimo. Os
motivos de tal pedido, desde que você me incentivou a prosseguir nesta
caminhada, você os conhece: eles estão essencialmente no sentido de
garantir uma presença marista na Argélia.
Passo agora ao significado dessa situação que não compreendo muito bem. Penso ter respondido ao convite de minha
comunidade marista (superiores e conselhos da Província e
do Instituto para ficar sozinho por um período, esperando
que fosse encontrado um (ou mais) companheiro(s). Neste
caso, me parece contraditório que seja eu — que não tenho
a iniciativa dessa situação — quem deva pedir a autorização
para permanecer sozinho. Tenho antes a impressão de ter
sido enviado por minha comunidade marista — portanto de
ter tomado uma decisão comunitária —, comunidade marista
à qual me sinto cada vez mais unido.
Isso não é para mim um problema de consciência. É, antes, uma informação fraterna sobre o mal-estar que sinto sobre um regulamento que não me
parece ser muito adequado a minha situação. A menos que eu não tenha
compreendido o significado dessa medida.
Aproveito da ocasião para lhe agradecer por ter mandado Irmão Jesús,
que deve tê-lo posto a par do sucesso do encaminhamento dos diplomas.
Depois de um ano de preparação com a comunidade de Toulouse, ele estará pronto a vir para ficar comigo em setembro de 83. Afinal!... Deus seja
louvado. Essa feliz perspectiva faz com que eu comece este ano escolar
com entusiasmo renovado.
Minha oração é por você neste período de Conferência Geral: que a Virgem Maria obtenha para você o Espírito Santo, a fim de envolver sempre
mais profundamente seus Irmãos no caminho da renovação marista.
Com meu respeitoso e fraternal afeto.
Irmão Henri Vergès
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Irmão Basilio responde em 6 de novembro de 1982.

1982

Meu caro Irmão Henri,
Recebi sua carta de 27 de setembro. Naquela altura, a casa estava transbordando de atividades. Sessões plenárias da administração geral, depois a Conferência Geral dos Provinciais e novas
sessões plenárias. Essa situação pode lhe explicar as razões de
minha demora em lhe responder.
Compreendo perfeitamente seus sentimentos quando se lhe pede
que você mesmo tome a iniciativa para obter essa licença. Tendo
em vista sua condição concreta de enviado, caberia mais ao Irmão
provincial fazer esse pedido. Mas, afinal, seja como for, a permissão de ausência continua sendo necessária — por um pouco de
tempo ainda, espero. Sem ela, não teríamos o direito de mantê-lo
aí sozinho, fora de uma comunidade marista. Uma vez encaminhado seu pedido, isso se torna possível, graças aos poderes especiais concedidos pelo Santo Padre em 1964 aos Superiores Gerais
e regulamentados pelas Normas de Aplicação.
Estou muito contente pelo fato de logo Irmão Marcos Ayuso fazer-lhe companhia e continuo sempre em busca de um terceiro. Renovo para com você a expressão de meu afeto fraternal em J.M.J.
Irmão Basilio Rueda fms,
Superior Geral

Detalles de
la biblioteca
de la calle
Ben-Cheneb.
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De Sour-El-Ghozlane, Henri escreve ao Irmão Basilio, em 28 de dezembro de 1982.

Caro Irmão Basilio,
Pela segunda vez, recebo sua carta a seus amigos íntimos e lhe sou
imensamente grato por isso. Você reconhece que esses amigos se
tornam cada vez mais numerosos. É normal, dada a dimensão da
missão que o Senhor lhe confia! Ele amplia seu coração na mesma
medida do dom que lhe deu! E você vive tudo isso, apesar de um
enorme cansaço, “com grande alegria e paz”. É maravilhoso! Minha
oração se une à de seus Irmãos e amigos, para que você consiga
cada vez mais essa disponibilidade marial ao Amor de Deus e a seus
Irmãos, e que ela o incentive, em particular, ao longo deste ano novo.
Acabo de recitar o rosário e o ofício da tarde especialmente nas suas intenções, esforçando-me por compartilhar de
sua visão e de sua preocupação para com nosso Instituto,
a Igreja e o mundo, no qual convivem coisas tão belas de
um lado e tão dolorosas de outro... E, desde que você dividiu comigo um pouco de sua história pessoal em 82, farei
o mesmo, tão breve quanto possível. Já lhe escrevi muitas
vezes este ano.
Estamos à espera do Irmão Jesús, sobre cujo encaminhamento já
lhe falei, às vezes difícil, por exigência da Argélia. Seu preparo
profissional em Toulouse é pesado, mas ele é admirável na fé e na
coragem. É belo presente que o Instituto envia à Argélia! Em setembro de 83, se Deus quiser, ele virá para me acordar do torpor.
Este ano foi para mim mais uma bênção da parte do Senhor. Houve,
em especial, a ideia que ele me inspirou de viver mais intensamente
esta novena de anos que encerrará o primeiro centenário de nossa
presença neste país. Só Deus sabe se veremos seu final ou se daremos início ao seguinte... Pouco importa: há uma ação da graças a
ser vivida, um dom que deve continuar a se desenvolver no silêncio,
o serviço humilde e o Amor, e tudo isso tão adequado a nosso es-
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pírito marista. Tento partilhar esse entusiasmo com aqueles que se
interessam por essa presença.
Quanto a mim, acabei ganhando uma renovação em minha relação com a Virgem Maria. Ela não deve me esquecer,
mesmo se não estou sempre consciente de sua ação. Nesse
contexto, acabei percebendo que amava mais os jovens que
me são confiados — um pouco como você em relação a seus
Irmãos. As dificuldades não desaparecem, mas cria-se algo
como um reciprocidade interna, além de tudo, no Amor. E me
ocorre com frequência de ter plena consciência disso.
Sem dúvida, continuo sempre com minhas misérias, em particular essa vida profunda em Deus — a oração — que desejo, mas tenho a impressão de concretizar muito pobremente.
Será esse desejo tão essencial assim? Um livro recente de H.
Caffarel, Camille C. ou l’emprise de Dieu, que me caiu nas
mãos, trouxe luz a este feriado de final de ano. O essencial é
estar disponível a Deus, que possui a iniciativa de seus dons.
Apesar de tudo, como você, o Senhor me dá o presente de
ficar em paz e com alegria, mesmo se as circunstâncias façam com que, este ano, eu não tenha uma única missa neste
período de Natal, nem mesmo no dia da festa!
Agradeço o roteiro de suas viagens, o que me permitirá estar com
você todos os dias.
Com minha muito fraterna afeição.
Irmão Henri Vergès

Esta carta demonstra a profundidade das relações fraternas que se estabeleceram
entre Henri e Basilio. Tal relacionamento permitiu que nos fosse revelado um pouco da
riqueza da vida íntima deles. As linhas acima são testemunho eloquente disso e são
um exemplo a ser meditado. Nós lhes somos fraternalmente gratos.

123

Irmão Basilio Rueda
Irmão Henri Vergès

Henri pede
A NACIONALIDADE ARGELINA
1983

Em 1º de maio de 1983, nova correspondência de Henri para o Irmão Basilio.

Caro Irmão Basilio,
De acordo com seu roteiro de viagens, já deve ter voltado a Roma.
Tentei segui-lo, dia a dia, em suas visitas a partir de dezembro: seu
itinerário está na entrada do oratório que você conhece. Que o
Senhor fecunde sua dedicação tão cordial para com seus Irmãos.
Muito obrigado também por sua circular sobre a oração:
estou retomando a meditação sobre ela pela segunda vez.
É exatamente uma dimensão essencial de nossa vida religiosa marista que era necessário nos animar a viver mais
intensamente.
Eu lhe escrevo sobretudo para colocá-lo a par da evolução
da comunidade de Sour. Jesús veio passar comigo seu feriado de Páscoa: parece que nós dois estaremos de pleno
acordo para tentarmos dar a nossa vida comunitária todo
o seu significado de presença marista neste país. Desejamos que a Virgem Maria nos acompanhe para que isso se
realize no dia a dia.
Graças a Deus, uma vaga de físico-química estava disponível no
liceu de Sour, com um pequeno complemento de espanhol. O cadastro dele foi encaminhado ao ministério e tudo parece garantido
para ele setembro próximo. Essa visita o convenceu mais ainda do
que sempre tentei explicar nas minhas cartas: focar seu esforço de
preparação na física e não apenas na matemática.
Da minha parte, ainda não estou de posse da renovação de meu
contrato. Poderia haver aí alguma dificuldade — devido à arabização das matemáticas que eu ensino — mas nada mais sério, parece.
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De acordo com nossos provinciais, decidimos participar juntos, em
Túnis, em julho e agosto próximos, em seis semanas de árabe intensivo: ele para iniciar, e eu para me aperfeiçoar. Vamos nos esforçar
para aproveitar o máximo desse curso.
Agora você está a par de nossa situação. Deus seja louvado por este novo começo! De minha parte, creio que comentei com você, entrei com meu pedido de nacionalidade argelina, testemunho de nosso apego marista por este
país. E continuamos disponíveis, um e outro, nas mãos do
Senhor para tudo o que ele quiser.
Minhas melhores recordações a nossos Irmãos de Roma.
Com meu muito fraternal afeto.
Irmão Henri Vergès

Da esquerda
para a direita:
Irmão Henri Vergès,
Mons. Henri Teissier,
Arcebispo de Alger,
Christian de Chergé,
e Pierre Claverie,
Bispo de Orán,
num encontro
para celebrar
o centenário
da presença
marista na Argélia
(1891-1991).
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1983

De Roma, Irmão Basilio responde em 26 de maio de 1983.

Meu caro Irmão Henri,
Muito agradecido por sua carta do 1º de maio. Com grande satisfação tomei conhecimento das boas notícias que me deu, como
da boa acolhida que reservou a minha circular sobre a oração,
exatamente no espírito com o qual eu desejo que todos os Irmãos a
recebam.
Minhas felicitações por ter conseguido um cargo de professor para
o Irmão Marcos Ayuso. A ideia de seguir cursos de árabe me agrada muito, aperfeiçoamento para você e iniciação para seu futuro
companheiro.
Seu gesto de pedir a nacionalidade argelina é particularmente belo: trata-se de uma encarnação realmente evangélica e eu o parabenizo de todo meu coração.
Queira desculpar-me se, por falta de tempo, esta carta for muito
curta. A longa viagem e a ausência de Roma fazem com que uma
correspondência especialmente volumosa fique pendente e, como
deverei partir daqui perto de duas semanas, tenho pressa para colocar tudo em dia.
Grato mais uma vez por me ter dado tão boas notícias e, neste tempo de Pentecostes, peço ao Senhor que lhe envie seu Espírito com a
superabundância de seus dons para o bem de sua missão a serviço
de seus irmãos argelinos.
Fraternalmente em união de orações.
Irmão Basilio Rueda fms,
Superior Geral

A carta que segue é datada de 7 de setembro de 1984, ou seja, após um ano de
comunidade a dois. Será que Henri escreveu outras cartas que não teriam sido guardadas nos arquivos? Talvez ele tenha tido a facilidade de se comunicar com o Irmão
Basilio por telefone ou por outros meios.
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1983
Irmão Basilio,
Aproveito do retorno do Padre Timmermans para lhe mandar esta palavrinha.
Acabo de participar da sessão sacerdotal interdiocesana da Argélia: um momento forte, uma graça para nossa igreja da Argélia, a respeito da qual Padre
Timmermans lhe falará pessoalmente.
Espero o retorno do Irmão Jesús Marcos Ayuso: suponho que você tenha conseguido encontrar-se com ele na Espanha. Tenho certeza de que ele me passará
seus incentivos fraternos.
Muito obrigado pela circular sobre a fidelidade, que chegou bem
a Sour-El-Ghozlane. Bendigo o Senhor com a Virgem Maria pela
ideia que ele lhe inspirou e que você tem sabido levar a cabo pacientemente: mais que as teorias, esse testemunho vivo conseguirá
orientar nossos Irmãos em sua resposta ao apelo recebido.
Anexei uma carta de nossa sessão a nossos Irmãos da América Latina: apesar
de minha concordância com essa iniciativa, julguei que não devia assiná-la devido ao penúltimo parágrafo. Será que a Igreja contesta essas teologias? Será
que isso é realmente feito sem um diálogo fraterno?... Será que esse ponto de
vista é realmente compartilhado pelas comunidades de base como o pretendem
os redatores dessa carta?... Precisávamos colocar tudo isso às claras e achei
que tais afirmações devem ser investigadas e ponderadas. O que pensa disso?
Tendo oportunidade, diga a nossos Irmãos em provação o quanto
eu mesmo e vários dos que não assinamos participamos no Cristo
e na fidelidade a sua Igreja — mesmo quando for preciso contestar,
mas após madura informação, este ou aquele de seus membros ou
mesmo organismos infiéis — em sua luta na América Latina. Em todo
caso, a partir de agora, minha oração é mais fervorosa por eles.
Da mesma forma, se julgar oportuno, você poderá comunicar à congregação
romana interessada estas reflexões — minhas reações e as dos membros da sessão —, que são um sofrimento para nós como para nossos irmãos da América
envolvidos.
Nada mais acrescento para não abusar de seu tempo. Irmão Jesús deve tê-lo informado sobre nossa situação neste início de ano escolar. Continuo a recomendar ao
Senhor e à Virgem Maria seus esforços e preocupações para com nossos Irmãos.
Com a expressão de minha gratidão e fraterna amizade.
Irmão Henri Vergès
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1984

Segue o texto da carta que Henri julgou que não devia assinar:

Aos cristãos das Comunidades
de Base da América Latina
Irmãos e Irmãs,
No momento em que se encontram reunidos os sacerdotes da Argélia acompanhados dos representantes das comunidades de religiosas e de leigos, para uma sessão que tem por tema “Evangelho e
promoção do Homem”, tomamos conhecimento da Instrução romana sobre “Alguns aspectos da teologia da libertação”.
Antes mesmo de decidir que formato pode ter nossa resposta a esse
documento, temos de lhes assegurar imediatamente nossa amizade
fraterna.
Os sofrimentos pelos quais estão passando, o modo como, à luz
da fé, vocês procuram livrar-se, juntos, das forças de opressão que
pesam sobre vocês, são, para nós, tanto um apelo à solidariedade
como uma lembrança das exigências do Evangelho no contexto em
que nos encontramos.
Possa luta de vocês continuar a servir de exemplo a todos os que,
pelo mundo afora, lutam para que a Libertação em Jesus Cristo seja
efetivamente compartilhada pelos pobres.
Sabemos que seus irmãos teólogos que refletem com vocês são,
hoje, contestados pela Igreja. Não admitimos que essa contestação se dê fora de um diálogo fraterno, sinal de nossa fidelidade
ao Evangelho de Jesus Cristo. Do contrário, como a voz de todos
os oprimidos do mundo que reclamam por justiça conseguiria ser
ouvida?...
A todos vocês, irmãos e irmãs, aos que, entre vocês, sofrem na carne ou no coração, mandamos a mais fraterna das saudações.
Argel, 5 de setembro de 1984
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Irmão Basilio responde de Roma, em 24 de setembro de 1984.

Caro Irmão Henri, meu grande amigo,
É com alegria que acabo de receber sua carta de 7 de setembro das
mãos de meu bom amigo Rev. Padre Timmermans.
Fiquei contente com as notícias que me dá sobre seu moral e seu
entusiasmo. Você está sempre muito presente em nosso espírito com
o Irmão Marcos, que encontrei pessoalmente na Espanha, onde ele
acompanhou todo o retiro que presidi na Província de Levante.
Parabenizo-o por não ter assinado o texto que anexou a
sua carta. Ele foi, sem dúvida, escrito com boas intenções,
mas falta-lhe francamente uma base de informação. Há
particularidades, dramatizações e exageros. O documento
da Santa Sé sobre o assunto é notoriamente equilibrado,
ponderado. O mais grave é que se faz uma mistura das
tendências marxistas com a nobre causa da justiça para
com os pobres, na qual evidentemente devemos nos engajar a fundo, com todo o nosso coração. Em algumas ocasiões, o marxismo tenta explorar politicamente a situação.
Parece, portanto, que você fez bem não assinando esse documento
porque, mesmo se as intenções são boas, esses sacerdotes e religiosos ou se acham muito por fora da realidade ou então com a mente
fechada.
Sou muito sensível aos bons sentimentos de partilha com os pobres
e com a luta dos melhores padres e religiosos que, com prudência
e sério compromisso, se consagram aos pobres na América Latina.
Em união de orações, muito fraternalmente em J.M.J.
Irmão Basilio Rueda fms,
Superior Geral

Em carta de 25 de janeiro de 1985, Henri faz algo como um histórico de seu relacionamento com o Irmão Basilio. Por essa razão, é muito preciosa para nós.
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1985

Caríssimo Irmão Basilio,
Não posso esperar mais para responder sua tão cordial
carta de 20 de dezembro. Gostaria que estas palavras o
encontrassem em seu retorno da Coreia. Grato por sua fraterna delicadeza, por essa amizade intensa, por esse presente de Deus que jorra de seu coração para este ou aquele
de seus Irmãos. Como tudo isso é maravilhoso e gratuito!
Essa experiência não poderemos esquecer no futuro —
como você mesmo lembra — e não deve prejudicar em
nada, seguramente, o cumprimento da missão do novo Superior Geral. Compartilho com você seu canto de ação de
graças.
Quanto ao que nos diz respeito, a ambos, quantos caminhos percorremos juntos desde o verão
de 1971 em Notre-Dame des Neiges: a solução
vislumbrada para a Argélia jogou gelo em nosso
relacionamento — pelo menos de minha parte —,
que o verão de 1974, em Quimper, devia dissipar...
Depois, tudo tornou-se cordial a partir de junho de
1975, em sua breve visita a Argel, e cada vez mais
caloroso com o correr dos anos, com aquele ápice
em Sour-El-Ghozlane, no início de junho de 1981.
Essa caminhada me permitiu mensurar sua preocupação de perfeita disponibilidade ao Espírito do
Senhor, permitindo-lhe orientar seus Irmãos numa
melhor inserção marista na Igreja de Deus, sinal do
Cristo entre todos os povos. Uma vez mais, foi um
Magnificat que jorrou de meu coração.
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O que lhe desejar para este último ano de seu generalato? Que o Espírito de Amor continue a animá-lo, para preparar essa renovação que deve ser
nosso próximo Capítulo Geral. Que você saiba encontrar as palavras e as atitudes que conseguirão
mobilizar o conjunto de nossos Irmãos, sobretudo
os que se dedicam mais diretamente à preparação
desse grande evento para nossa família religiosa.
Que no coração de todos cresça esse desejo imenso
da vinda do Senhor que você evoca em sua carta, neste período que é um autêntico Advento para
nós. Uma “centelha” de Troussures, onde, neste
verão, tive a felicidade de fazer meu retiro, sinal de
que nossa oração valeu a pena, é este desejo de
Deus que ela deve fazer nascer no mais profundo
de nosso ser. Que a Virgem Maria suscite em nós
esse desejo, esse impulso, esse Amor que o Senhor
tem o direito de esperar de todos nós. Minha oração, um desejo intenso e fraterno, acompanha esses votos.
Anexei uma palavra enviada aos amigos de René Peuvergne, SJ, com quem se encontrou várias vezes e que acaba
de nos deixar. Ele é um amigo para nós desde que chegamos a Sour, um conselheiro sábio e prudente, um irmão
que compartilhou cordial e eficazmente nossas alegrias e
sofrimentos. Que o Senhor o acolha em sua paz e alegria!
Transmiti ao Irmão Jesús suas expressões de amizade. Ele
se adaptou bem ao país. Graças a Deus, formamos, pare-
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ce, um bom tandem. Quanto a nosso futuro aqui — devido, em particular, à iminente arabização (2/3 anos), aos
cursos dados por Jesús — tudo está nas mãos de Deus. Que
aprendamos a estar atentos aos sinais que ele não deixará
de colocar em nossa caminhada.
Só me resta renovar meu respeitoso mas muito fraternal afeto em Jesus e Maria.
Irmão Henri Vergès
P.S. Grato por sua resposta de outubro sobre a “teologia
da libertação”, que muito me reconfortou. Que o Senhor acompanhe o Santo Padre em sua viagem à América Latina!”

O Irmão Henri
com H., que está
finalizando
a colocação
do piso de mármore
na biblioteca.
Junto está
seu assistente D.,
que acompanha
a comunidade
em sua aventura
desde 3 de março
de 1990.
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Evocação da
LEMBRANÇA DE UM AMIGO
A carta que segue foi mandada por Henri e Jesús aos amigos do Padre René Peuvergne, SJ, depois de sua morte.

1985
Sour-El-Ghozlane, 18 de janeiro de 1985
Caros amigos,
Pensamos que vocês estariam interessados em saber como vivemos aqui a partida de nosso caro René Peuvergne.
Em 12 de janeiro, às 19 horas, no exato momento em que ele
se apagava em Lyon, celebrávamos com Dom Henri Teissier, que
veio nos visitar, a liturgia dominical no campo espanhol de Aïn-Bessem, celebração que René presidia pessoalmente até bem
pouco tempo. Sua presença nos fazia companhia.
Como voltamos para casa muito tarde, não pudemos receber a
notícia que várias pessoas tentavam nos transmitir. Foi no dia 13,
ao nos levantarmos, que Padre Henri Sanson conseguiu se comunicar conosco por telefone: sem surpresa, mas com muita dor por
uma separação tão rápida...
De acordo com sua programação, Dom Henri Teissier vai a Bou-Saada para um encontro com as Irmãs pelas quais René também
era responsável. De nossa parte, avisamos seus amigos daqui e
da França, mas a notícia já havia atravessado o Mediterrâneo
várias vezes nos dois sentidos. Isso demonstra a quantidade e o
apego de amigos que possuía, sem contar os laços que ele tinha
conseguido criar entre eles.
Na tarde deste domingo, quinze de nós nos reunimos em torno
de Dom Henri Teissier e do Padre Jean-Michel Salomon em Sour-El-Ghozlane, local que era o coração de sua dedicação pasto-
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ral: três colaboradores franceses de Bouïra, um búlgaro, nossos
irmãos coptas egípcios. Emocionante compartilhamento em que
cada um evoca com simplicidade a personalidade tão cativante de nosso querido amigo que desapareceu. Escrevemos uma
palavra afetuosa para sua família. Concluímos com uma rápida
“recepção” — do modo como ele gostava — com guloseimas de
Natal vindas de todos os horizontes.
Em 15 de janeiro, dia de seus funerais em Lyon, El Moudjahid,
jornal diário nacional, anunciava uma missa na Casa Diocesana
em Argel, às 19 horas, em 17 de janeiro. Apesar do mau tempo — 20 a 30cm de neve no campo em Bouïra —, por volta do
meio-dia pegamos a estrada. Uma assistência numerosa enchia
a capela ao redor do Cardeal Duval, dos bispos Henri Teissier e
Jean Scotto tendo ao lado Louis Perret e Henri Sanson, jesuítas, de
J.-Michel Salomon e Jean Courbon, sacerdotes de nossa região e
mais uns vinte padres. Na homilia, Louis Perret soube evocar as
qualidades humanas e espirituais de René. Foi momento de oração intensa. Antes da bênção final, o Cardeal leu uma das cartas
que havia recebido, a de um “ancião” de Bouïra, que expressava
maravilhosamente o impacto que René conseguiu provocar nos
que ele acolhia com tanta cordialidade.
Em seguida, participamos da refeição da tarde com as Irmãs de
São José de Annecy, presentes há muito tempo em Bouïra, com
as quais recordamos muitos episódios que vivenciamos junto com
René. Que agora, na paz e na alegria, o Senhor o receba pessoalmente em sua Mesa.
Antes de deixar Argel, fizemos questão, no dia 18 pela manhã,
de participar da Eucaristia celebrada por Jean Courbon e J.-Michel Salomon em Ben-Smen, onde René ia com frequência na
comunidade de seus irmãos jesuítas. A eles expressamos nossa
gratidão por tantos benefícios recebidos por meio de seu irmão.
Para vocês, muito cordialmente
Henri e Jesús
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1985

Segue a última carta do Irmão Basilio, como Superior Geral, a nosso Irmão Henri. Ela
tem a data de 13 de março de 1985.

Caro Irmão Henri,
Recebi sua calorosa e amigável carta de 25 de janeiro. Agradeço-lhe os sentimentos que expressou por ocasião deste último ano de
meu generalato e da preparação do Capítulo Geral. Acabamos
faz pouco de fazer as últimas sessões plenárias do Conselho Geral. Os diversos grupos de trabalho que funcionam no momento
na casa me solicitam para conferências e para entrevistas. Sobra
muito pouco tempo para cobrir o atraso de minha correspondência antes de pegar o bastão de peregrino.
Sua carta me fez relembrar oportunamente a longa caminhada
desde 1971 e como, ao longo dos anos, se criou entre nós uma
amizade sincera e profunda com a preocupação compartilhada
de nossa disponibilidade ao Espírito do Senhor.
Recomendando-me a suas orações, asseguro-lhe as minhas e renovo para com você a expressão de meu afeto fraterno em J.M.J.
Irmão Basilio Rueda fms,
Superior Geral

Como Irmão Basilio terá recebido a notícia da morte brutal de Henri, em 8 de maio de
1994, em seu escritório da rua Ben Cheneb? Será que ele se comunicou com alguém
sobre esse fato? Não sabemos.
Certo é que ele não hesitou em dar autorização para publicar a autobiografia de Henri que se encontra no livro Du Capcir à la Casbah, Vie donnée, sang versé, p. 17-27
[Do Capcir a Casbah, Vida entregue, sangue derramado]. Esse texto comovente que
retrata a caminhada espiritual de nosso Irmão é datado do 1º domingo do Advento
de 1978. Henri o terminaria com estas palavras: “FIAT. MAGNIFICAT”.
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O Irmão Basilio
com um grupo
de Irmãos
e antigos alunos
no Brasil.
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P

ara os leitores que têm pouca informação sobre as atividades de Henri como
diretor da biblioteca da rua Ben Cheneb, colocamos aqui a carta que ele escreveu ao Irmão Yves Thénoz, secretário geral, em Roma, seu antigo provincial,
ao assumir essa nova função.

1988
21 de outubro de 1988
IRMÃOS Jesús MARCOS AYUSO e Henri VERGÈS
46, rue Ben Cheneb
16017 — HAUTE CASBAH
ALGÉRIE, Tél. 262 70 75
Caro Yves,
Há dias... que penso em lhe escrever: dar-lhe meu novo endereço,
devolver-lhe uma carta do Irmão Charles H., que provavelmente
não se destina a mim — espero que nela não haja nada muito
urgente para esse “Dear F. Henri”! —, comunicar, por seu intermédio, ao Irmão Charles e seus Conselheiros algumas notícias rápidas. Mas, nunca conseguimos terminar nossa instalação numa
casa que, faz anos, andava bem descuidada...
Quanto ao endereço, é o que está cabeçalho desta carta.
No que nos diz respeito, ficamos responsáveis pela casa Ben
Cheneb, que abrange: um serviço social, que funciona pela manhã, que presta assistência em sua correspondência e suas negociações aos “extraviados” da redondeza, e há muitos deles!; e
uma biblioteca aberta aos estudantes da vizinhança, Bab-El-Oued
e a Casbah. Além do empréstimo de livros, esses jovens — na
maioria, meninas — se servem de mais ou menos 150 lugares
para permanecerem aqui nos intervalos dos cursos. Garanto, em
tempo integral, a responsabilidade pelo conjunto. Jesús participa
meio período: ele continua, além disso, seus estudos de árabe e
trabalha como animador no plano cristão, com uma Irmã espanhola, de uma centena de estudantes africanos cristãos que estagiam nos institutos e universidades argelinas. A biblioteca abre
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à tarde: duas Irmãs — uma Irmãzinha de Jesus e uma Salesiana
indiana — também colaboram em meio período.
Os recentes atos de violência na capital —estávamos num dos
pontos mais perigosos, mas não éramos de modo algum visados
— nos obrigaram a abrir mais tarde até 15 de outubro. Isso nos
permitiu adiantar as tarefas de preparação: mudança do lugar da
biblioteca para mais perto da porta de entrada dos alunos — ela
se encontrava no lado oposto! — Os Irmãos Damien Quercy e
Jean Blanc, vindos da França por um mês, foram para nós socorro
precioso nessa transferência. Para completar, nossa residência
é uma joia de estilo turco, mas como está degradada... Restauramos dentro do possível. A receita é reduzida, fornecida pela
diocese e pela Caritas holandesa. Só contratamos um operário
em caso de absoluta necessidade. Aliás, a biblioteca nem fichário tinha. Jesús encontrou uma classificação decimal de Dewey,
e qualquer minuto de que possamos dispor é usado para irmos
à máquina de escrever para fazer as fichas, ele em francês e eu
em árabe. Devemos ter atualmente perto de mil livros registrados.
Sobra ainda muito para nos ocupar no restante do ano.
Graças a Deus, o moral e a saúde vão bem. Tentamos não ficar
impacientes com a demora das várias tarefas administrativas que
ainda não terminaram, em particular no meu caso...
Continuamos fiéis às atividades maristas, sobretudo por meio dos documentos vindos de Roma ou da Editora Luís Vives. Espero que tudo
se passe o melhor possível para o Instituto e que o Irmão Charles e
seus Conselheiros consigam boas soluções em todos os domínios.
Deveríamos acompanhar mais vocês em nossa oração. Faremos isso
logo agora na missa na Basílica de Notre-Dame d´Afrique.
Tenho a impressão de me ter redimido um pouco. Apresente nossas desculpas a todos pelo atraso.
Muito cordialmente a você e a todos em Jesus com nossa Boa Mãe.
Henri
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Anúncio da morte
de HENRI À PROVÍNCIA
Para concluir estas páginas, parece-me bom citar a circular que Irmão André Thizy,
então provincial do Irmão Henri, dirigiu aos Irmãos da Província alguns dias após
sua morte, em 17 de maio de 1994. Sua leitura é muito comovente.

1994

ENTRE IRMÃOS PARA A MISSÃO
Nunca, mais do que hoje, esse título me pareceu corresponder bem ao
que eu gostaria de viver com vocês.
Estamos ainda todos chocados com a
morte brutal de nosso Irmão Henri VERGÈS. “Por que, Senhor, permites isso?”
(Jo 11,32).
Os dois dias que acabo de viver em
Argel para os funerais de Henri, assim
como os numerosíssimos testemunhos
de simpatia que continuam a chegar,
são quase uma resposta evidente a
essa pergunta: a discrição do testemunho diário de Henri assume de repente
uma dimensão pública e universal. O
Senhor mesmo nos deu, nas leituras
da semana seguinte ao acontecimento respostas luminosas. Quem não se
sentiu tocado pelo Evangelho de 9
de maio, “os que matarem vocês...”
(Jo 16,2) ou de 14 de maio, “não há
amor maior...” (Jo 15,11-17)? Uma
piscada de olho do Senhor!
Henri estava preparado e pronto para
se encontrar com seu Senhor. No do-

mingo que precedeu sua morte, ele
tinha ido, com Irmão Michel, à Trapa
de Tibhirine, para uma última “lavagem de roupa” (testemunho do Irmão
Christian, abade da Trapa). Seu último
testamento tem a data de 22 de abril
de 1994! Ele morreu no mesmo dia do
encerramento do Sínodo Africano, no
qual depositava tanta esperança.
Não fiquemos parados nas circunstâncias exatas de seu assassinato. Tentemos antes compreender o que Irmão
Henri nos diz com sua morte e sobretudo com sua vida (Evangelho de 11 de
maio: Jo 16,12). Muitos testemunhos
recebidos expressam o desejo de que
o “sacrifício” de Henri seja germe de
Paz e fonte de Reconciliação. Só temos de compartilhar esses votos. Mas
os convido, de minha parte, Irmãos, a
nos impregnar do testemunho de nosso
Irmão Henri, para que sua morte seja
para cada um de nós apelo a imitar
a radicalidade do que ele viveu. “A
vida religiosa é um chamado a viver
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radicalmente e em comunidade de discípulos, desse amor que vem de Deus,
a ponto que o céu, de algum modo, se
torne visível sobre a terra”(Homilia de
Dom Teissier na missa fúnebre).
Estando sozinho na Argélia durante
vários anos, Henri permanecia, apesar de tudo, numa profunda comunhão
com todos os Irmãos, mais apegado
talvez do que qualquer outro a seu vínculo com a Província. Os que viveram
com ele nestes últimos anos poderiam
dizer o quanto ele se preocupava com
a comunidade, sempre pronto a servir
a todos. “Não fazer nenhum obstáculo
ao Amor invasivo de Deus: total acolhida, total doação a Deus e a meus
Irmãos. Amor vivido, manifestado no
concreto da vida de cada dia mais do
que sentimento apenas” (extraído de
suas resoluções de retiro).
Quem, entre os que tiveram contato
com ele, não se sentiu tocado pela extrema simplicidade de vida do Irmão
Henri. Verdadeiro asceta, sabia se
contentar com o mínimo tanto à mesa
(conferir seu “barboton”, algo semelhante a nosso prato chamado “mexido”), como em seus objetos pessoais.
Ao entrar em seu quarto, quinta-feira à
noite, ficamos surpresos com a pobreza que reinava lá. Apenas a presença
de um rádio e do Corão os distinguia
do quarto do Padre Champagnat! “Reduzir cada dia um pouco nosso equipamento” (extraído de suas resoluções
de retiro).

Muitos de vocês, sem dúvida, podem
ter pensado que Henri estava na Argélia porque era o que ele queria. Os
Superiores que o conheceram antes
de mim sabem perfeitamente que não
era bem assim. Henri era de uma disponibilidade total. Em minha última
passagem, em março, quando apesar
do que estava ocorrendo, ele pensava
que sua presença era mais importante que nunca, colocou-se totalmente a
minha disposição, “para fazer a vontade de Deus”. “Orientação de meu
novo guia espiritual: nada peça, nada
recuse, aceite tudo” (extraído de suas
resoluções de retiro).
Como traduzir, em algumas linhas, o
que foi sua vida de educador? Talvez
dizendo simplesmente que ele ficava
totalmente entregue ao serviço dos jovens. Na sexta-feira, 6 de maio, em
conversa telefônica com ele, sua grande preocupação era que a biblioteca
pudesse ter logo uma nova máquina
fotocopiadora para que os estudantes
fizessem seus exames em condições
melhores. “Esforço particular este ano
para uma atenção mais especial aos
menos favorecidos entre os alunos.
Desde o início, conhecer cada um
pelo nome... Adaptar melhor meu ensino, principalmente aos mais carentes
de recursos. (extraído de suas resoluções de retiro de 1987).
Vocês todos compreenderam, Irmãos,
que todas essas atitudes profundamente evangélicas, típicas de nossa vida
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religiosa marista, só foram possíveis
para Henri graças a um enriquecimento
intenso que ele encontrava na oração
e na Eucaristia. Quantas horas ele passou naquela magnífica capela de Ben
Cheneb? Quantas barreiras policiais
atravessava para participar da Eucaristia em diferentes comunidades de
Argel? (Permitam-me dizer aqui de minha tristeza diante do pouco esforço de
certos Irmãos para viver a Eucaristia).
“Como Maria, com Maria, acolher Jesus em mim e entregá-lo aos homens”
(extraído de suas resoluções de retiro).
Num texto preparatório a uma reunião
islamo-cristã, Henri escrevia, em 4 de
fevereiro passado, como seu testamento espiritual:
• Em nossas relações diárias, tomemos abertamente o partido do
amor, do perdão, da comunhão
contra o ódio, a vingança e a violência.
• No espírito do Rikbat, tenhamos o
cuidado de promover grupos, por
mais modestos que sejam, de oração e de partilha entre os homens
de boa vontade.
• Sintamo-nos próximos dos que, provenientes do Islã, querem compartilhar nosso compromisso batismal.
Que as atitudes deles e as nossas
nos interpelem mutuamente.
Nosso Irmão Henri foi enterrado em
terra argelina, aquela terra que se
tornou sua. Quis o Senhor dar-lhe um

último aceno? No momento em que
o caixão ia entrar no cemitério de El-Harrach, uma multidão de jovens saía
do liceu vizinho! Um sacerdote que o
tinha visto fazia pouco tempo testemunha: “Percebi na descrição que me
havia feito de seu trabalho na biblioteca uma autêntica paixão: paixão pelo
encontro, paixão pelo serviço desses
jovens, paixão que o conectava fortemente a esse povo. Até o fim, ele foi
essa Paixão”. Que essa semente lançada naquela terra dê muitos frutos!
No momento em que nosso Capítulo
Geral nos convida a ficarmos próximos dos mais pobres, por que o Senhor vem fragilizar essa implantação
marista na Argélia, que correspondia
tão bem a esse anseio? Como vamos
poder prosseguir nessa presença? Tantas questões para as quais temos necessidade da oração de cada um.
Relembrei para todos nós rapidamente alguns traços da personalidade de
nosso Irmão Henri. É preciso que pensemos em realizar algo mais completo,
talvez uma biografia. Enquanto aguardamos, espero que sejamos muito numerosos em Saint Paul, no sábado 28
de maio, às 15 horas, juntamente com
a família de Henri, para dar graças
ao Senhor por essa vida magnífica
oferecida até o fim.
Não vamos nos esquecer da família e
das Irmãs de Paul-Hélène, que vivem
a mesma dor e a mesma ação de graças. Não esqueçamos nosso Irmão
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Michel, que teve de enfrentar esses
instantes trágicos.
Este acontecimento doloroso nos faz
sentir intimamente que a Família Marista estava lá bem viva. Os inúmeros
testemunhos de simpatia dos Padres,
Irmãos, Irmãs e Leigos maristas foram
um grande reconforto naqueles mo-

mentos difíceis. Conservemos a memória do Irmão Henri para nos tornarmos,
a nosso turno, como ele, apóstolos da
Paz, da Unidade e da Compreensão
para além das barreiras de raça, de
língua ou de religião.
Irmão André

Irmão Henri
trabalhando
na biblioteca
da rua
Ben-Cheneb.
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Padre Christian
EVOCA HENRI e PAUL-HÉLÈNE
As páginas seguintes transcrevem uma homilia do Irmão Christian de Chergé, amigo
de Henri, que devia, ele também, dar o testemunho do sangue, com seis de seus
Irmãos da Trapa de Nossa Senhora do Atlas, em 21 de maio de 1996. Este texto,
pronunciado dois meses após o martírio de nosso Irmão, nos leva de volta às circunstâncias de sua morte e revela a profunda amizade e a admiração, impregnada
de emoção, que o Irmão Christian sentia por ele.

1994

OBSCURAS TESTEMUNHAS de uma ESPERANÇA
17 de julho de 1994

[...] Todos os que participaram das
exéquias da Irmã Paul-Hélène e do Irmão Henri em Nossa Senhora da África ficaram profundamente marcados
pelo extraordinário sentimento de paz
e de comunhão que elas inspiravam.
A solenidade da Ascensão, celebrada
naquele dia, nos atraía a nós todos tão
longe quanto Jesus, atravessando a
fresta aberta na direção do invisível, e,
ao mesmo tempo, fazia com que nos
voltássemos ao dia a dia deste povo e
deste país em que sabemos que iremos
encontrar, a cada dia, o testemunho
desta Irmã e deste Irmão. Em nenhum
momento foi pronunciada a palavra
“mártir”. Teria parecido inapropriado.
Nenhum dos dois precisava dessa palavra para impor-se a todos, incontestáveis, até mesmo em sua mensagem
conjunta de modéstia, de pequenez:
Irmãzinha da Assunção, Irmãozinho
de Maria... O que ocorreu a ambos,

aquela morte brutal, se inseria numa
continuidade cujos marcos se tornavam luminosos. Os que reivindicaram
seu assassinato não podiam apropriar-se de sua morte. Ela pertencia a um
Outro, como tudo o mais, e desde muito tempo. “Isso faz parte do contrato,
dizia rindo nosso Henri, e isso acontecerá quando Ele quiser. Não será
isso, no entanto, que nos impedirá de
viver!” Talvez seja a isso que damos o
nome de “cristãos em suspense”?
Henri como Paul-Hélène, tratava-se
de uma exigência permanente de regularidade espiritual: por em prática
os meios cotidianos da oração, que
fazem com que o último dia não seja
nem um pouco diferente dos que o
precederam. Simplesmente, a pessoa
fica disponível para acolher os alunos
— porque está na hora— assim como
fica disponível para partir — porque
também está na hora.
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Henri confundia-se também com um
olhar sobre o Islã que não parava de
deixar-se questionar, em seu íntimo, sobre uma busca permanente de Deus,
sem descanso. “Permito-me questionar,
e eu questiono; eu desestabilizo um pouco o outro, e o outro me desestabiliza...
É como Maria: não entendo, mas conservo dentro do meu coração. O que os
pequenos conseguiram captar é maravilhoso. Os sábios (subentendido, o “Islã”)
colocam obstáculos no processo”.
Um Irmão e uma Irmã foram mortos em
seu local de trabalho, no coração de
sua existência de todos os dias, com
seus “uniformes de servidores”, entre
os jovens do bairro que estavam lá em
busca das mesmas oportunidades que
os demais, mais afortunados, para ter
acesso à cultura e ao desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e
humanas. Henri estava cumprindo sua
missão. Na verdade, é no cumprimento de sua missão que ele sempre ficou
conhecido, mesmo nas situações mais
contraditórias. Diretor de escola que
voltou a ser simples professor num liceu
argelino, ele soube reinventar constantemente o modo certo de se adequar
em cada novo posto ao carisma de sua
Congregação educadora, na escola
de Maria. Na biblioteca, era exigente
com o ambiente interior: que fosse feito de silêncio, de trabalho, de respeito
mútuo, de confiança. A beleza da estrutura, restaurada com tanto carinho,
se prestava a isso. “Estes jovens, dizia,
vivem a violência em toda parte, tanto

na rua como em casa. É preciso que
aqui façam a experiência da paz possível que carregam dentro de si”.
Paul-Hélène e Henri estavam, portanto,
em seu posto. Disponíveis, sem defesa.
Sabiam que eram vulneráveis. Não ignoravam o medo. Simplesmente provavam que o medo pode passar de um
lado para o outro, e, portanto, passar
do limite devido à urgência maior de
uma disponibilidade em relação ao
outro. Tudo foi muito rápido. Apenas
uma bala para cada um. À queima-roupa, no rosto, para o Irmão. Ele
tombou colocando sobre o peito a
mão que acabara de estender para o
assassino. Ele concluía assim o gesto
de acolhida do mesmo modo que se
pratica aqui, como para melhor dizer
que ele nasce do coração. A Irmã foi
atingida por trás. Ela tinha visto o Irmão cair por terra. Levantou os braços
num gesto de espanto que lhe era familiar. Ela morreu espantada, como as
crianças. Morte violenta, sem dúvida,
e, entretanto, morte tão natural na
aparência. “Ambos pareciam dormir”,
disse uma testemunha. Nenhum sinal
de sofrimento nem de medo. “Cada
encontro é um encontro com Deus”,
dizia Henri, e ele acrescentava: “Eu
peço a ele para falhar o menos possível! Ele não terá “falhado” esse último
encontro, deixando-nos prolongá-lo indefinidamente aplicando a senha que
ele havia escolhido para si mesmo a
fim de enfrentar a confusão reinante:
“Em nossas relações cotidianas, tome-
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mos abertamente o partido do amor,
do perdão e da comunhão, contra o
ódio, a vingança e a violência” (Carta
de 4 de fevereiro).
Assim, com todos os que sabem que
estão ameaçados, com as pessoas diretamente expostas, especialmente as
mulheres e os jovens do grupo, e todos aqueles dos quais ninguém nunca
fala, Paul-Hélène e Henri tiveram “até
o extremo” a humilde coragem dos pequenos gestos de hoje que garantem
a vitória da vida sobre todas as forças
de destruição. Eles são exatamente essas “obscuras testemunhas de uma esperança”, que um hino festivo celebra.
Sobre eles repousa todo o futuro do
mundo. Quem, então, ousaria acreditar nesse futuro se eles não estivessem
lá, a nosso lado, passo a passo, ombro a ombro, momento após momento,
pacientes e obstinados, lúcidos e otimistas, realistas e livres, infinitamente?

De acordo com o provérbio islâmico
sufi, “eles não esperaram morrer para
morrer”; eles não esperaram os perseguidores para comprometer-se com o
martírio, reinventando assim, no vazio
das massas, o que os monges iam procurar nos desertos depois do período
das perseguições: o “martírio da esperança”. Esse é o “risco” que nós “vivemos cada dia” por aqui; faz muito
tempo ele se impôs a nós. É uma escolha que deve continuar se mantendo,
mesmo atualmente. É muito provável
que muitos o fazem também “a uma
hora de voo de Argel”! Paralelamente
àquele risco, teríamos algo mais a dizer do Evangelho no mundo de hoje?

Irmã
Paul-Hélène,
Irmã da
Assunção.
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Irmão Christian Marie,
em memória dos primeiros
mártires da África
(Cartago, em 180),
17 de julho de 1994
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Enterro
do Irmão Henri e
da Irmã Paul-Hélène
12 de maio de 1994
no cemitério
de Harrach.
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Oração de
Henri a Maria

Espaço da biblioteca da rua Ben-Cheneb reservado para oratório.
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eixemos Henri terminar estas páginas com sua oração a Maria, composta por
ocasião de sua chegada à rua Ben Cheneb, em setembro de 1988, em preparação à celebração do centenário da chegada dos Irmãos Maristas na Argélia.

Virgem Maria, viemos desfiar nossa dezena da Argélia,
do que mais marcou este ano, tecida de ação de graças
e de súplicas, aberta sobre a África e sobre o mundo.
Tu, Nossa Senhora da África, estrela de esperança
no horizonte de nossa nova inserção: novo começo
no espírito marista, em conjunto com
o Ano Champagnat (1989-1990).
Acompanha-nos na expressão de nosso espírito filial
no coração de um povo que te venera, mas que não
descobriu ainda a medida do mistério de teu Filho.
Nosso Pai...
1. Logo fará 100 anos (1891) que teus Pequenos Irmãos
caminham nesta terra da Argélia. Obrigado por tudo
o que eles semearam. Irmãos que já chegaram...
Irmãos ainda a caminho... nós os confiamos a ti,
assim como o fruto do esforço deles, todos os que
foram marcados com nossa presença,
contigo, em nome de teu Filho.
2. Neste ano, nova etapa: Bab-el-Oued, a Casbah...
discretamente perdidos no coração da multidão, estamos aqui
contigo, Maria, junto aos pobres, junto aos jovens,
humilde presença que quer ser sempre disponível, irradiação
de teu Filho... E logo, encontros de VISITAÇÃO. Magnificat.
3. Nossa instalação foi dolorosamente marcada pelas “rebeliões
de outubro”... Dirigidas por quem?... Centenas de jovens vidas
sacrificadas... Aspiração profunda a mais liberdade, dignidade,
responsabilidade. Virgem Maria, tu nos concedes sermos neste momento
testemunhas desse sopro do Espírito que sacode o mundo...
na Rússia, Países do Leste, China. Muros que caem, homens que
se confraternizam. Rainha da Paz, apesar de todo o sangue derramado,
acompanha este entusiasmo irreversível de esperança!
4. Os pobres... Foram mais de mil este ano que vieram nos falar
de sua aflição. Jean-Benoît às vezes sucumbe sob o fardo.
Tanta miséria, tantas injustiças, isso ainda é possível em nosso tempo? E é
apenas reflexo das misérias de nossa terra...
Através de nossa impotência, Mãe compassiva, dá a todos teu reconforto!
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5. A biblioteca, esses mais de mil jovens que acolhemos... essas dezenas
de milhares que vivem a nosso redor... Multidão ainda impregnada
de fé, mas que não confia em seu futuro... Juventude muitas vezes
desamparada do Terceiro Mundo... Faze com que consigamos,
Nossa Mãe, acender nesses jovens corações a esperança.
6. Tu conheces, ó Mãe, os que os apoiam de tantas maneiras
e com tanto amor: as duas Irmãs e Baya que compartilham nosso
cotidiano, os Irmãos Damien e Jean que vieram começar conosco
este ano, tantos outros que nos estenderam as mãos,
dando seu dinheiro (Caritas holandesa, Província).
Tu sabes... Abençoa a todas e a todos.
7. Tu conheces também aqueles e aquelas que vão até lá
na simplicidade, dia após dia, conduzidos pelo Espírito.
Encontros em que compartilhamos, no acolhimento da diferença,
o dom de Deus, um ideal comum de vida. Humildes realidades,
misteriosa caminhada do Reino de Deus entre os homens.
Tu estás lá também, Maria!
8. O RIBAT, vínculo da Paz, esse grupo que nos acolhe, desejoso
de aproximação mais espiritual do Islã e dos Muçulmanos,
na vivência de cada dia. Tu caminhas conosco, Maria, às vezes na
exaltação dessas maravilhas que se concretizam na base,
sinal profético, no espírito de fraternidade de Assis, ao qual
se abre a Igreja de teu Filho.
9. Nós te confiamos os “amigos de Santo Agostinho”, argelinos cristãos
ou catecúmenos... Aquele que vem se manifestar a nós,
muçulmano ainda, e que deveremos acompanhar. E os lares mistos...
Em que vai se transformar esse germe de Igreja na Casa do Islã?
Basta-nos vigiar e testemunhar o Amor que habita em nós.
10.Tu conheces também, Nossa Senhora da África, essas centenas
de jovens cristãos africanos francófonos em estágio nas faculdades
e nos institutos argelinos. Jesús lhes consagra o melhor de si mesmo.
Experiência vital num ambiente às vezes hostil. O futuro da África...
Que o espírito do Evangelho lhes dê coragem!
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo.
Bendito sejas tu, Senhor!
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Detalhe
do Santuário de
Nossa Senhora
da África, Argélia.
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O Irmão Basilio,
nono
Superior Geral
do Instituto Marista,
sob o olhar atento
do Irmão Francisco
que sucedeu
ao Padre
Champagnat
como
Superior Geral.
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Marabout no campo de Masque, Argélia.
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O Papa
São João Paulo II
em uma audiência.

P

ara o Grande Jubileu do ano 2000, o papa João Paulo II tinha organizado, em
7 de maio, no Coliseu, uma comemoração ecumênica dos “Novos Mártires” do
século XX, a fim de que a memória deles não se perdesse.
“Na grande tormenta argelina, que levou dezenas de milhares de vidas,
está a Igreja da Argélia que não tem nem ostentação nem poder. Ela é
presença a um preço que lhe custou dezenove mártires em alguns anos:
um Irmão Marista, seis religiosas em Argel, quatro Padres Brancos em Tizi-Ouzou, sete Monges do Atlas e Pierre Claverie, bispo de Oran. Alguns
dentre eles não deixaram textos escritos, mas todos deram sua vida, que
assumiram com amor a Deus e ao povo argelino, seu próximo por escolha.
Uns e outros são ícones de uma presença cristã para uma população muçulmana, como disse Dom Henri Teissier, arcebispo de Argel, aos irmãos
de Tibhirine. “Pela noite adentro” eles foram portadores de esperança para
todos e contra tudo. Suas mortes não podem ser separadas das de dezenas
de milhares de outras que a Argélia não para de chorar. Eles são apenas
um pequeno número na imensidão da infelicidade argelina. Mas a palavra
e a vida deles são uma poderosa mensagem, mais forte que a morte”
Texto de apresentação do livro de Robert Massomn,
Jusqu’au bout de la nuit, l’Église d’Algérie [Pela noite adentro, a Igreja da Argélia].
Este livro, publicado em 1998 nas edições do Cerf/Saint Augustin,
evoca com fervor a caminhada dos dezenove mártires.
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Ao terminar a celebração da Eucaristia na ábside da Basílica de São Pedro em Roma,
em 8 de maio de 2000, sexto aniversário da morte de Henri e de Paul-Hélène, Dom
Henri Teissier comunicou à assembleia sua intenção de abrir o processo conjunto dos
mártires da Igreja da Argélia, a fim de obter o reconhecimento oficial do testemunho
deles. Seguem os nomes com a data da morte de cada um:

Entardecer
em Orán.
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8 de maio de 1994

em Argel (Casbah)
Henri Vergès, Irmãozinho de María
Paul-Hélène, Irmãozinha da Assunção

23 de outubro de 1994

em Argel (Bab-el-Oued
Caridad Álvarez Marín, Irmã Agostiniana Missionária
Esther Paniagua Alonso, Irmã Agostiniana Missionária

27 de dezembro de 1994

em Tizi-Ouzou
Alain Dieulangar, Padre Branco, Christian Chessel, Padre Branco
Charles Deckers, Padre Branco, Jean Chevillard, Padre Branco

3 de setembro de 1995

em Argel (Belcourt)
Bibiane, Irmã de Nossa Senhora dos Apóstolos
Angèle-Mary, Irmã de Nossa Senhora dos Apóstolos

10 de novembro de 1995 em Argel
Odette Prévost, Irmãzinha do
Sagrado Coração (Charles de Foucauld)

21 de maio de 1996

Os sete Irmãos Trapistas de Nossa Senhora do Atlas,
em Tibhirine (Médéa) (sequestrados na noite de 26 para 27
de março, assassinados na terça-feira, 21 de maio) Christian
de Chergé (Prior), Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin, Paul

1° de agosto de 1996

em Oran
Pierre Claverie, Dominicano, bispo de Oran
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Foi com o pensamento nessas vidas oferecidas, e em muitas outras, que o Papa escrevia ao apresentar o Jubileu em sua encíclica Tertio Millennio Adveniente:
No término do segundo milênio, a Igreja tornou-se novamente uma Igreja
de mártires. As perseguições contra os fiéis provocaram abundantes sementeiras de mártires em diferentes partes do mundo. [...] É preciso que
as Igrejas locais façam todo o possível para não deixar perder a memória
dos que sofreram o martírio. A maior homenagem que todas as Igrejas
prestarão a Cristo no limiar do terceiro milênio consistirá em mostrar a
onipotente presença do Redentor pelos frutos da fé, da esperança e da
caridade entre os homens e as mulheres de tão numerosas línguas e raças
que seguiram o Cristo. (n. 37)
Sem dúvida, Dom Teissier quis dar uma resposta ao pedido de João Paulo II revelando
sua iniciativa aos parentes dos mártires da Argélia, que ele tinha convocado para ir
a Roma para um tríduo (6, 7 e 8 de maio de 2000).
Didier Rance, diretor da Fundação AED (Aide à l’Église en Détresse [Ajuda à Igreja
que sofre]) na França, escreve em seu livro Un siècle de témoins. Les martyrs du XX
siècle [Um século de testemunhas. Os mártires do século XX]:
Não perder a memória dos mártires é também expor-se a um risco. Porque
não devemos nos servir dessas testemunhas da fé a não ser para fortalecer a nossa, deixando-nos sacudir por seu testemunho. Como escrevia
Henri Vergès, Irmão Marista assassinado em Argel em maio de 1994: “O
quinto Evangelho que todo mundo pode ler é a nossa vida”. (p. 9)

Varennes-sur-Allier,
quarta-feira, 8 de maio de 2002,
vigília da Ascensão,
oitavo aniversário da Páscoa
do Irmão Henri Vergès.

Irmão Alain Delorme
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Matemale, cidade natal do Irmão Henri Vergès.
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Henrique escreveu
o texto seguinte
em 1978,
a pedido do Irmão
Basilio Rueda,
Superior Geral, que
permitiu
sua publicação
após a morte
de nosso Irmão.

Irmão Superior,
Muito obrigado por esse convite, que
para mim será a oportunidade para
cantar a glória de Deus e de Maria.
Respondo com prazer ainda maior
por ser para mim um modo de integrar-me mais profundamente no movimento comunitário marista, eu que, fisicamente, me encontro afastado dela
neste momento...
Vou me deixar guiar com bastante liberdade em seu esquema, tratando
dos pontos que me parecerão mais
úteis. Esse processo facilitará também
seu trabalho. É evidente que fico a seu
dispor para qualquer explicação que
solicitar sobre essas linhas.

AS ORIGENS

Irmão Henri
Vergès no
dia de sua
primeira
profissão
religiosa

Fidelidade, movimento de mão dupla:
o de Deus que chama com uma dádiva sem arrependimento e garantida
em sua duração, e o do homem que
responde a esse chamado na caminhada misteriosa de sua liberdade...
Para mim, a travessia tem sido muito simples, numa evolução “natural”,
do mesmo modo como deve ocorrer
para a maioria dos cristãos: os altos e
baixos da vida, nada mais, numa descoberta lenta e progressiva do dom de
Deus.
Na origem, pelo menos até onde ainda consigo ver, estão meus pais. Foi
numa peregrinação a Font-Romeu,
com seus 27-28 anos, no dia 8 de
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Vista de Matemale,
cidade natal
do Ir. Henri Vergès,
situada
nos Pirineus,
na Planice
de Capcir.

setembro de 1929, que eles “se encontraram”: o casamento se deu no dia
29 de setembro do mesmo ano... A
Natividade de Nossa Senhora, aurora
da salvação, é uma data que marcará
com frequência as grandes etapas de
minha vida. Isso tudo, penso eu, preparado pela profunda fidelidade de
meus avós. Um fato apenas. Minha avó
materna, a última a nos deixar, aos 80
anos, no verão de 1958, permanecia
imobilizada fazia alguns meses devido
a uma fratura no colo do fêmur. Um
dia, o pároco lhe faz uma visita. Conversam durante uma hora sobre o que
constituiu a base de sua vida simples,
de sua caminhada com Deus... Ao se
despedir, ela disse: “Padre, eu queria
abraçar você!...” E foi nesse símbolo de
fidelidade ao Cristo e a sua Igreja que
ela morreu, sem que nada de imediato
permitisse prever tal acontecimento.
É assim a vida totalmente simples do
campo: pobre e laboriosa para o filho
mais velho que sou de seis filhos que

meus pais receberam. É nessa experiência cotidiana que, pouco a pouco,
eu me desperto para a vida cristã: a
missa e as vésperas dominicais, o catecismo de meu pai — eu era bem pequeno quando o último sacerdote residente
deixou nossa paróquia nas montanhas
— a oração da noite em família etc.
Mas, é acima de tudo, o ambiente familiar todo impregnado de fé vivida sem
ostentação nem sentimentalismo.
Um ou dois fatos: um dia, aos dez
anos, na companhia de papai, estávamos recolhendo o rebanho. Sentados
à beira do rio, no ambiente agradável
das montanhas em que nasci, ele me
perguntou sem mais nem menos: “Em
que você pensa o dia todo?” E ele me
fez descobrir o que o Padre Champagnat chamava “o exercício da presença
de Deus” a partir das maravilhas da
natureza.
Aos onze anos, primeira comunhão solene (Pio X ainda não havia chegado
por lá...). Talvez não muito bem infor-
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Foto de família
na frente da casa
paterna. Henrique
ao lado de sua mãe,
que carrega Monique
em seus braços;
seu pai e
sua avó paterna.
Na primeira fila,
da esquerda para
a direita: Pierre, Marie
com sua boneca,
Jean e Marthe.

mado sobre o mistério da Eucaristia,
mas cheio de boa vontade, eu seguia
tudo no meu livro, com enorme fervor!... Cada um se aproximava do altar com um companheiro que a família
tinha escolhido. O meu foi Georges, o
mais pobre da aldeia. Fiquei feliz por
ter sido ele; depois, fui, como era costume, lanchar na casa dele. Em seguida,
o convidei para ir em casa... Encontro
misterioso com o Cristo total...

FORMAÇÃO
Tudo aquilo constituía uma preparação
para a minha vocação religiosa, mas
na época, eu não tinha consciência
disso. Bastava responder à medida que
as coisas aconteciam, do modo como
era possível, ao que Deus manifestava.
Mas, até os doze anos, não tinha pensado nada em relação a meu futuro: a
vida religiosa, por mim desconhecida,

nem a vida sacerdotal, me vinham ao
pensamento.
No entanto, num dia de julho de 1942,
o Irmão recrutador, Henri-Edilbert, apareceu. Achou que eu era, como ele
dizia com seu sotaque espanhol “um
bom menino”... e ele me levou para o
juvenato de Espira-de-l’Agly, sem que
eu soubesse muito por quê. Primeiro,
chorei durante uns quinze dias... Felizmente, o Irmão Diretor segurou as pontas. Às vezes, é preciso que outros, a
seu modo, sejam fiéis no nosso lugar.
O primeiro ano sem nenhuma experiência interior significativa; no assunto
fome, nunca disse nada a meus pais...
nem sei por quê... nem da ocupação
alemã. Nossa situação era tão miserável que os superiores decidiram fechar o juvenato de Espira, mandandonos para o de Saint-Paul-Trois-Châteaux
a partir de setembro de 1943.
Tinham-me contado muitas histórias
sobre a severidade do Irmão Anatole,
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diretor deste último juvenato. Quando
chegou a hora, recusei-me a ir para lá.
Foi então que meu pai me chamou à
responsabilidade: “Para saber como é
esse Irmão, é preciso ir vê-lo... É só depois de experimentar que você poderá
decidir livremente sobre o que vai fazer... Do contrário, mais tarde, você poderia se arrepender diante de Deus, de
ter agido só por birra...” Eu não resisti
a essa fala racional. Resposta de uma
jovem liberdade dirigida e sustentada
pela fidelidade familiar. Para mim, essa
presença familiar, sobretudo paterna,
foi decisiva.
Mais um ano no juvenato — durante os
quais dei valor ao Irmão Anatole — e,
depois, aos catorze anos, como era costume, fui para o postulado. Um mestre
doente, mas admiravelmente dinâmico
e compreensivo, Irmão Gervais. Como
anteriormente, eu sou movimento, vivendo o dia a dia, sem me questionar
muito. Penso que o Irmão Gervais tinha
a sabedoria e a afeição para nos tratar
como éramos: garotos... No dia 8 de
setembro de 1946, data da aurora familiar, fiz minha primeira profissão.
Um pequeno fato na noite daquele dia
me fez perceber subitamente que eu
não tinha compreendido nada no noviciado. Queria trocar meu cordão de
profissão com o de outro Irmão. Ele me
perguntou: “Você pediu licença?”.
“É verdade, pensei, é como se você
não soubesse! E era do mesmo jeito
para o resto!” Por isso, fui falar com
o Irmão Gervais e lhe pedi para reco-

meçar o noviciado, porque parecia que
eu não tinha compreendido bem o meu
compromisso... Ele me fez entender que
a vida se encarregaria de completar
meu noviciado. Foi isso que me levou a
decidir, em particular, a tirar o melhor
proveito possível dos momentos previstos para a reflexão religiosa.

PRIMEIROS PASSOS
Nossa formação cultural tinha sido
muito reduzida no período agitado da
guerra mundial. Depois do noviciado,
nem sei bem por que motivo, pedi ao
Irmão Provincial de me nomear para
os trabalhos manuais em Saint-Paul.
Mas, pouco a pouco, me veio a ideia
de que não tinha sido chamado a me
tornar Irmão Marista para trabalhar na
horta. O Irmão Provincial concordou e
me mandou, no Natal, para o escolasticado de Notre Dame de l’Hermitage.
Dois trimestres de trabalho duro e, em
junho, consegui meu Brevet Elementar,
o que me valeu, em outubro de 1947
ser nomeado para a primeira classe
na comunidade de Saint Geniez-d’Olt
(Aveyron). Teria gostado muito de continuar meus estudos, mas disse a mim
mesmo que a vontade de Deus me indicava outra coisa que deveria ser melhor...
Nossa vida religiosa se confundia com
a da paróquia no fervor tradicional,
toda a vida litúrgica do ano com todas
as devoções: mês do rosário, de São
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José, da Santísssima Virgem, nas quais
a comunidade e a escola se entregavam juntas. Minha piedade, muito simples, se contentava com isso. Não era
bastante esperto ainda para me questionar se ocorria o mesmo com meus
Irmãos e com os alunos...
O trabalho pesado (três divisões na
mesma sala da primeira classe) e um
regime frugal me levaram, no final de
meu segundo ano escolar, ao sanatório. Etapa providencial que me abriu
a uma realidade humana e cristã mais
ampla.
O diretor do sanatório tinha exigido
que eu me apresentasse com roupa civil, mas em toda a casa eu era conhecido como “o Irmãozinho”.
A equipe da J.O.C. me convidou para
ser membro de seu grupo, o que me

permitiu abrir-me ao método “ver, julgar, agir”. Aliás, eu aproveitei a oportunidade para me preparar o melhor
que pude para o exame em que havia
fracassado na época.
Um ponto importante: tinha dificuldades com a castidade, ampliadas pela
própria tuberculose e pela vida em um
sanatório. Nesse campo, a ausência de
abertura com o sacerdote não foi, longe disso, a melhor solução — lacuna
da formação recebida?... infidelidade
pessoal (=orgulho...) um pouco de tudo
isso. Para completar esse assunto, uma
evolução da tuberculose localizada
num testículo, quinze anos mais tarde,
me deixou com bastante liberdade no
que diz respeito a minha abertura com
meus responsáveis, padres e superiores, mesmo quando os conselhos deles

Em Notre Dame de l’Hermitage (1946-1947), no ano de preparação para obter o Brevet Elementar.
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foram às vezes perturbadores e, ocasionalmente, contraditórios. O Senhor parecia me levar até meus últimos limites
para me obrigar a maior transparência
pessoal: fidelidade, não em palavras,
mas de todo o ser. Mas, ainda deve faltar muita coisa a ser feita!

VIDA ATIVA
Precisão suplementar para o parágrafo
acima: quanto à atração feminina, foi
sobretudo aos 20 anos, um encontro
ao qual não dei sequência. Aquela que
me “atraiu”, nem soube, aliás, quais
eram meus sentimentos para com ela.
Mas minha escolha foi outra. Depois do
complemento de formação que foram
meus dois anos de sanatório, minha
vida retomou uma fase mais ativa. O
Irmão Provincial me propôs de fazer
logo meus votos perpétuos. Ele não me
pareceu ficar satisfeito com meu pedido
de postergar por um ano, mas concordou mesmo assim. Será que ele percebia algo como infidelidade? De minha
parte, era somente uma vontade de dar
maior clarividência a minha atitude depois de ter-me revigorado na atmosfera
comunitária. Assumi então esse engajamento com vinte e dois anos.
Regente geral em Ardèche durante seis
anos, fui em seguida nomeado para o
noviciado de Notre Dame de Lacabane, onde permaneci durante oito longos anos...
No primeiro período, aspirava a uma

vida comunitária, mas pela própria natureza de meu trabalho, eu vivia, pelo
contrário, afastado da comunidade.
Talvez fosse melhor assim, porque, com
minha vontade de viver na lógica de
meu ideal, teria feito meus Irmãos sofrerem demais! Foi muito aos poucos que
aprendi a não julgar, a deixar cada um
seguir ritmo que lhe é próprio diante de
Deus. Mas devo dizer que sofri muito
pelo que julgava ser uma falta de generosidade de meus Irmãos.
Em Notre Dame de Lacabane, fiz um
aprendizado penoso ao despojamento interior num ambiente muito controlador para o meu gosto. Os mínimos
problemas assumiam dimensões imprevisíveis. O que me penalizava mais era
sempre aquela vontade mais ou menos
consciente do Mestre de manter a responsabilidade exclusiva pela formação
dos aspirantes. Fui chamado à atenção
pelos mais inocentes atos de partilha
com um ou outro jovem.
Anulação pessoal mortificante: o tempo
da “colegialidade” ainda não havia
chegado. Intimamente, eu recorria ao
Senhor, oferecendo-lhe silenciosamente
meu sofrimento pelo sucesso daqueles
jovens, de nosso Instituto, da Igreja e
isso pelo tempo que ele quisesse. Mas,
quando isso terminou, sem que nunca
tomasse nenhuma iniciativa para abreviá-lo, foi um alívio... Era, aliás, um mínimo para subjugar dentro de mim o
que pertence ao “velho homem”.
Por outro lado, foi um tempo providencial de aprofundamento em todos os
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domínios. Deus seja louvado por esse
tempo de deserto! No campo intelectual, aproveitei esse período para meu
bacharelado e para aprofundar meus
estudos universitários em filosofia. À
custa de muitos sacrifícios: as viagens
a Bordeaux eram longas e penosas, o
ritmo de trabalho estafante. Mas sobretudo, havia o Concílio: lecionando religião aos postulantes, eu me impregnava da reflexão conciliar que me parecia
unir em profundidade a mediação de
D. C. Marmion, cuja doutrina me alimentara até então. Pude até participar
de três jornadas para sacerdotes e religiosos nas quais o Padre Martelet nos
apresentou os grandes eixos do Concílio. O Concílio foi para mim a semente
que caiu numa terra que a aguardava.
É maravilhoso ter podido viver um período como aquele! Não posso dizer
nada além de “muito obrigado!” e tentar fazer com que cresça em mim e a
meu redor aquela semente preciosa.
Questão de fidelidade.
Foi no final desse tempo passado em
Notre Dame de Lacabane que fui convidado com dois outros Irmãos de minha
idade a fazer o voto de estabilidade. O
fato de sermos três me levou a aceitar,
porque valorizando o voto em si, eu lastimava que ele fosse “o caminho real”
para postos elevados. Na tentativa de
purificar minha intenção, eu aceitava o
que me pareceu ser uma resposta de
fidelidade mais lúcida ao Senhor que
o esperava.
Em seguida, fui nomeado superior da

comunidade de Bourg-de-Péage e diretor da escola. Pude dizer aos Irmãos
que até meus trinta e sete anos, pude
aprender o que era a obediência e que,
portanto, estava disposto a compreendê-los, a amá-los, a colaborar com eles.
Tudo o que consegui fazer foi semear,
com uma generosidade de que senti
falta em meu sucessor, porque, antes
do final do ano letivo, meus Irmãos me
delegaram para o XVI Capítulo Geral.
Nova bênção que me permitiria, durante meses, aprofundar o significado de
nossa vocação na Igreja. Além disso,
nos intervalos das sessões, eu pude terminar minha licenciatura em filosofia,
dirigido por um mestre incomparável,
Aimé Forest, o filósofo do “consentimento”. Essa palavra tem para mim um
eco: “fidelidade” aconteça o que acontecer, custe o que custar.
Depois do Capítulo, eu estava pronto
para uma nova partida de acordo com
o que tínhamos tornado público com
meus Irmãos e em nome deles. Fidelidade ao dom recebido... Com o passar
dos anos, muitas vezes deixei claro —
frequentemente com ardor — meu desejo de partir para um “país de missões”.
Vagas promessas, mas, parece, nunca
isso foi levado muito a sério pelos superiores. Foi nessa época que me tornei
mais disponível. Decidi que não faria
mais tal pedido, mas que ficaria totalmente à disposição da Providência.
Parecia-me que seria a França...
Mas não! O Conselho Provincial, pouco depois, me falou da Argélia e me
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perguntou se eu estava pronto para ir
para lá e me responsabilizar por uma
escola... Em minha ideia de missões,
nunca havia pensado na Argélia! Tudo
isso é cheio de humor da parte do Senhor! Fidelidade intrigante da parte dele
e, espontaneamente, eu pus nas mãos
dele minha pobre fidelidade.
Para fazer tudo direito, pedi antes dois
anos para aprender árabe e, sobretudo, para me inteirar in loco dos diversos aspectos de uma situação que me
era desconhecida. Tudo me foi concedido.
A situação da escola diocesana na
Argélia era precária: tentei viver plenamente o momento presente que, pro-

vavelmente, seria apenas provisório,
ao mesmo tempo que fiquei disponível
para seguir o que o Senhor quisesse.
Abril de 1976. As escolas diocesanas
são integradas ao ensino do Estado. A
Igreja pede às comunidades religiosas
que fiquem à disposição da Argélia na
medida do possível. Para mim, é um sinal de Deus que me chama para dar
mais significado marista a minha vida
consagrada: “vida oculta, vida humilde
e laboriosa, vida de serviços para os
mais desfavorecidos...” Nosso serviço
a essa população rural da Argélia me
parece mais significativo do que em Alger.
Depois de dois anos de vida comum, o
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Em Roma,
durante
o Capítulo Geral
de 1967-1968.
O Irmão Henri
está no centro.
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Irmão Benoît, em junho de 1978, pensa que deve dar outra orientação a sua
vida... Para mim, despojamento na Fé:
sem companheiro em perspectiva imediata...
Persuasão do significado profundo da
vida de uma comunidade marista aqui
na Argélia, de sua importância mesmo
para a vida marista em geral... e incerteza do futuro... Estar permanentemente disponível no provisório. Para onde
Deus está me levando?... É um pouco
a aventura de Abraão: viver como ele
numa esperança inabalável entre esses
filhos de Abraão que são os muçulmanos...
Desse modo, com a graça de Deus,
apesar de minhas fraquezas, penso
viver minha vida sobretudo com uma
entrega de mim mesmo a Deus e aos
outros, atento aos sinais que ele pudesse me dar. E nessa caminhada, tento
colocar cada vez mais minha capacidade de ser responsável, de assumir
iniciativas com uma vontade decidida
de compartilhar essa responsabilidade
com meus Irmãos, com os outros: sobretudo educadores e pais... Isso com
maior ou menor sucesso devido a meus
próprios limites e inépcia ou, ainda,
por falta de cooperação dos outros...
Tudo isso na paz, apesar de uma certa
agitação de meu temperamento. Nas
maiores dificuldades, sempre dormi
bem, me reportando finalmente a Deus
a respeito de tudo o que eu não conseguia realizar.

VOCAÇÃO CONSAGRADA
Para mim, é o essencial de minha vida:
o serviço me parece ser apenas o seu
desabrochar.
Pobreza
Uma perspectiva: tento viver o melhor
possível, mas estou longe disso! —
uma vida que se contente em tudo com
o estrito necessário, evitando o mínimo esbanjamento, fazendo render ao
máximo os bens que o Senhor põe a
meu dispor, quer me pertençam, quer
pertençam à sociedade dos homens...
para evitar todo desperdício de energia ou de matéria prima das quais a
humanidade presente e futura tem necessidade. Um pedaço de giz usado
até o fim... um trajeto a pé em vez de
fazê-lo de carro... Assim, posso participar mais da liberalidade de Deus a
favor dos desprovidos... Fidelidade a
Deus no respeito da realidade do mundo em que eu vivo.
Castidade
Já falei de minhas dificuldades nesse
assunto. Penso que a fidelidade deve
recusar certas experiências, leituras, espetáculos... que podem perturbar uma
delicadeza da entrega de si a Deus e
a todos.
Quanto aos relacionamentos, tentei e
isso se tornou habitualmente bastante
natural em mim — ver todos meus irmãos e irmãs que Deus coloca diariamente em meu caminho como filhos de
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Deus para quem não há homem nem
mulher, nem jovem nem velho... mas
pessoas marcadas por seu Amor.
Obediência
Para mim, os superiores foram a expressão com rosto humano da vontade
divina. Por um favor de Deus, até meus
trinta e seis anos, não tive a incumbência de uma comunidade... Pude avaliar,
habitualmente sem problemas — mas
às vezes com sofrimento, muito sofrimento — o significado da obediência.
Instintivamente eu me engajei com todo
o meu ser na via aberta pela obediência: nunca passiva, mas responsável,
descobrindo com o superior qual é a
vontade do Senhor e opondo-me por
vezes quando para mim ficava evidente que, como homem que era, ele se
desviava... No intuito de fazer com que
ele assumisse suas responsabilidades
em relação a mim, e não para enfrentálo.
Aqui vale uma observação que se aplica a outros domínios: muitas vezes foi
mais difícil saber, nesta ou naquela circunstância, o que tinha de fazer do que
fazê-lo. Uma constante de minha fidelidade: deixei-me levar mais vezes pelo
coração, do fundo de meu ser — talvez
pelo Espírito que nos impulsiona para
onde ele quer no recôndito de nossa
alma — por vezes sem grande clareza, mais do que por uma visão clara
do caminho a seguir. Um pouco como
Abraão, que caminhava sem saber
para onde Deus o estava conduzindo.

A evolução da vida religiosa depois do
Concílio e do Capítulo me deixou muito mais à vontade no que diz respeito
à obediência. Mas considero a função
do superior, responsável e animador de
seus Irmãos da comunidade como essencial à vida comunitária. Ele precisa,
seguramente, de muita paciência na
esperança — a própria paciência de
Deus — para respeitar e suscitar, sem
falhas, o incentivo divino no coração
de seus Irmãos. Submissão livre, do
contrário a pior escravidão.

ORAÇÃO E VIDA INTERIOR
Característica essencial de nossa vida.
Nestes últimos anos, descobri melhor
— e vivo o melhor que posso, mas melhor que anteriormente — essa dimensão essencial de nossa vida. Presença
silenciosa e prolongada diante do Deus
fiel, “ocupando os primeiros lugares no
presépio, na cruz e no altar”.
Quanto à cruz, contento-me humildemente com a que o Senhor escolheu
para mim, e isso me basta.

APOSTOLADO
Minha situação atual num ambiente
muçulmano consolidou em mim uma
certa visão do apostolado que me parece essencial:
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de uma vida totalmente tomada
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pelo Senhor Jesus: “ser testemunha de que um fermento de
renovação pode transformar a
partir do interior toda uma vida
pessoal... Como Maria na Visitação: é Isabel que reconhece
Jesus em Maria.”

Ficha pessoal
do Irmão
Henri Vergès
mantida no
Secretariado
Geral do Instituto
em Roma.

– respeito autêntico à personalidade de cada um, a sua caminhada pessoal em direção
a Deus. Sobretudo, ajudar a
todos a serem disponíveis, consequentes com aquilo em que
creem, a seu ideal... inquietar
as pessoas.
– perceber com toda a nitidez de
sua fé, de sua esperança quan-

FRÈRE ..................... Marie Rodríguez
Nom de famille ......... Vergès
Prénoms ................... Henri
Lieu-naissance .......... Commune Matemale
Département ............ Pyrénées Orientales
Date de naissance ..... 15 Juillet 1930
PÈRE
Nom ......................... Josep
Prénoms ................... Vergès
Profession ................. Fermier

do algo é esperado, desejado,
exigido... é nessa hora que as
circunstâncias variam.

Cada dia sinto-me mais feliz por dedicar-me com amor aos que o Senhor me
entrega para que os sirva hoje — eu
os carregarei para sempre em meu coração — mas estou pronto a deixá-los
para socorrer muitos outros ainda...
Desejo não considerar nenhum deles
como um número, mas como um filho
de Deus, esforçando-me por conhecer
cada um por seu nome. Sempre consciente de minhas insuficiências.

MÈRE
Nom ......................... Matilde
Prénoms ................... Bournet
Profession ................ Ménagère
Entré au Postulant ..... le 1945-03 à 1945-09
Entré au Noviciat ...... le 8 octobre 1909
Veture ....................... le 1945-09-08
1èrs Voeux annuel ...... le 1946-09-08
Profession ................. le 1952-08-26
Stabilité..................... le 1965-08-11
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RÉSIDENCES
ANNÉE
POSTES
FONCTS
1946
Hermitage
Scol
1947
Saint-Geniez-d´Olt Ensg
1949
Sanatorium
Mala
1951
Le Cheiland
Surv
1956
Ferrières
Ensg
1957
Lacabane
Ensg
1958
Lacabane
MaiA
1964
Lacabane
Ensegn
1966
Bourg-de-Péage Admr
1967
Ganges
Etud
1968
Aubenas
Ensg
1969
Largentière
Admr
1969
Alger
AdmA
1970
Alger
Admr
1976
Sour-El-Ghozlane Ensg
1983
Sour-El-Ghozlane SupC
1988
Alger
Bibl

HISTÓRIA DE AMOR
Ela é percebida através destas pobres
linhas. Deus seja louvado, e a Virgem
Maria, por me terem chamado, por me
terem dado essa graça da fidelidade
muito simples a que procuro responder
o melhor que posso. Muito obrigado a
meus Irmãos que me permitiram, por
sua própria fidelidade, às vezes por
sua fraqueza, responder pessoalmente
ao apelo de Deus, incluindo alguns que
deixaram o Instituto e que permanecem
muito caros a mim... Mistério... Muito
obrigado a meus pais, a minha família,
a tantos amigos — sobretudo sacerdotes e religiosos (as) que me conduziram
nesta caminhada do Amor. História de
Amor que prossegue: que o Deus fiel
nos mantenha fiéis.
FIAT MAGNIFICAT.
1 domingo do Advento de 1978.
°

Assassiné à Alger 8 mai 1994
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Mons. PIERRE CLAVERIE
E O IRMÃO HENRI VERGÈS

Monsenhor
Pierre Claverie,
bispo de Orán.

Pierre Claverie foi bispo de Orán.
Apaixonado pela terra argelina,
em que nasceu. Numerosos
muçulmanos o reconheceram como
mestre. Ele não quis abandonar esse
“lugar de ruptura”, de acordo com
uma expressão intencional lá onde ele
situou sua vocação e onde viveu em
comunhão com cristãos e muçulmanos,
crentes e não crentes com os quais
partilhou sua vida. Suas cartas e
mensagens da Argélia proclamam
com força suas convicções.
No dia 1º de agosto de 1996
Pierre Claverie foi assassinado bem
na porta de sua casa.
Escolhemos aqui algumas páginas
de seu livro, em que faz menção
ao Irmão Henri.

POR QUÊ?
Carta n. 28
Maio de 1994 — Sabíamos que algumas pessoas nos consideravam como
seres perigosos e nefastos, sequelas de
um passado colonial, agentes manipulados por um neocolonialismo cultural,
inimigos irredutíveis do Islã, decididos
a destruí-lo por dentro... Tínhamos lido
e ouvido isso tantas vezes, e ainda
recentemente, numa determinada imprensa mas também nas ondas e nas
pequenas telas com tanta frequência
que acabamos nos acostumando com
a situação. Há aproximadamente dez
anos, chamei a atenção a esse lado
do discurso religioso oficial confiado,
então, ao Xeique Mohammed El Ghazali. Esse bom apóstolo tinha escrito
uma obra sobre os inimigos do Islã,
entre os quais, evidentemente, os judeus e os cristãos. O último capítulo
era consagrado aos dois maiores entre
eles: Madre Teresa de Calcutá e Irmã
Emmanuelle dos Trapeiros (coptas) do
Cairo. Alguns professores, por sua vez,
destilavam um veneno de ódio nas
mentes das crianças, alimentando sua
desconfiança para com o estrangeiro,
o judeu e o cristão. Quantas agressões
verbais e pedradas marcaram essa lenta escalada da xenofobia!
Continuávamos, entretanto, a acreditar
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que a confiança e a amizade de tão
numerosos argelinos nos serviriam de
proteção. Como dizia um deles, entre
os mais próximos: “Isso não pode ocorrer na terra de Santo Agostinho e do
emir Abdelkader.”
Os que nos conhecem sabem perfeitamente que não somos cruzados nem
espiões infiltrados por potências estrangeiras. Sabem que não temos outra
ambição a não ser a de sermos verdadeiramente cristãos, isto é, de vivermos
no mundo de acordo com o Espírito e o
ensinamento de Jesus. Por que na Argélia? Porque cremos na importância e na
urgência de uma mudança nos relacionamentos entre cristãos e muçulmanos.
Não temos nenhuma lição a dar porque somos conscientes do peso que tem
a História sobre as mentalidades de uns
e outros, dos dois lados. Nessa nossa
história, não há inocentes; nem cristãos
nem muçulmanos. Se cada um teve seus
bons momentos e suas horas de glória,
todos contribuíram igualmente para alimentar a desconfiança, a humilhação
e a violência. Pensamos sinceramente,
e a experiência colonial nos confirma,
que é possível sair desse ciclo infernal
e aprender a conviver.
Recorremos a todos os nossos recursos
nesse sentido faz perto de quarenta
anos. Sempre poderão duvidar de nossas intenções, e nossos erros de percurso certamente provocaram equívocos
sobre o significado global de nossa
presença. Mas os fatos estão aí e merecem ser analisados.
Em se tratando dos serviços que nos es-

forçamos em prestar para colocar nosso tijolo na edificação da Argélia, além
da cooperação na estrutura argelina:
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– Que antigo aluno das escolas dos
Padres e das Irmãs negaria o que
recebeu delas? Os que se formaram nessas escolas passaram a
ser menos muçulmanos ou menos
argelinos?
– Que doente, que deficiente, que
idoso, cuidado e acompanhado
por cristãos e cristãs, se queixaria dos cuidados recebidos ou da
presença amiga desses homens e
dessas mulheres? Sofreram pressão para serem menos argelinos
ou menos muçulmanos?
– Que jovem, aluno ou aluna do liceu,
universitário(a), frequentador(a) de
nossas bibliotecas não encontrou
lá os instrumentos de trabalho em
árabe e nas línguas estrangeiras,
acumulados a alto custo graças à
solidariedade de cristãos do mundo todo? Alguém os desviou de
sua cultura, de sua formação ou
os agrediu em suas convicções?
– Que moça, que mulher, aprendendo com cristãs a fazer tricô, a costurar ou a bordar não valorizou a
seriedade desse aprendizado que
lhes permitiu contribuir com a economia do lar nesses tempos de crise e de empobrecimento generalizado?
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Capa do livro
de Dom Pierre Claverie

Alguém os obrigou a abandonar suas
tradições, sua religião, seu orgulho de
serem argelinos?
Em nossos centros de estudos, por meio
de conferências, encontros, nunca
deixamos de valorizar, com destaque,
a cultura e as riquezas civilizatórias da
Argélia, possibilitando assim o acesso
a um conhecimento melhor e a uma
compreensão mais correta dessa herança aos que, argelinos ou estrangeiros, a ignoravam.

Que nos digam que não temos de nos
envolver em tudo isso, deplorando eu o
admitiria porque seria sinal de que, na
Argélia como na Bósnia, de estar também em andamento uma purificação
étnica, religiosa e cultural. Ora, no
mundo todo, vivemos uns nas casas de
outros. Por que não tirar proveito desse
convívio para, afinal, descobrirmos que
a humanidade é uma só na diversidade
de riquezas? Será que não damos conta de dar um fim aos imperialismos e
aos nacionalismos, aos anátemas e aos
proselitismos? Mas, na verdade, aqui,
não se contentam com falar: o Irmão
Henri, a Irmã Paul-Hélène foram assassinados em Argel, o que é possível sem
dúvida por serem ambos religiosos;
talvez também porque trabalhassem
numa biblioteca, com 80% das obras
em árabe, onde havia cursos abertos
de informática e um secretariado social
para os mais necessitados da Casbah
e de Bab el Oued; talvez ainda por
serem os mais vulneráveis? Os que os
mataram consideravam-nos com inimigos do Islã. Os que, no dia seguinte,
agrediam um de nossos irmãos argelinos por causa de sua fé, quando nunca prejudicara nem traíra seu país, seu
povo, seus amigos, sua argelinidade...
será que acreditavam estar agradando
a Deus?
Seu Islã seria tão frágil que sentem
medo de um homem de 65 anos, de
uma mulher de 67 anos, de jovens desarmados e tranquilos, dedicados e pacíficos, humildes e cristãos?
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E que abominável covardia desses matadores das trevas! Que me escolham
como alvo, eu compreenderia: bispo,
represento talvez aos olhos deles uma
instituição desonrada ou perigosa. Sou
uma pessoa responsável e sempre defendi publicamente o que me parecia
justo, verdadeiro e que favorecia a liberdade, o respeito às pessoas, especialmente as crianças e as minorias.
Batalhei a favor do diálogo e pela amizade entre as pessoas, as culturas, as
religiões. Tudo isso merece provavelmente a morte e estou pronto a assumir
esse risco. Seria até uma homenagem
que prestaria ao Deus em que eu creio.
Mas, atacar o Irmão Henri e a Irmã
Paul-Hélène, não consigo compreender.
Viveram e foram mortos como seu mestre. Levaram até o fim o dom de suas vidas por amor a Deus e à humanidade.
Pediram para serem enterrados nesta terra em que haviam semeado, discreta e
humildemente, sementes de esperança
para os jovens da Argélia. Eles são a
honra de nossa Igreja e reconhecemos
neles o que ainda queremos viver com
os argelinos pelo longo tempo que nos
permitirem.
Não gritamos por vingança, não cobramos o preço do sangue. Somos testemunhas involuntárias e infelizes das
perversões criadas por decênios de má

gestão, de manipulação e de exploração política da cultura e da religião.
Os que cometem esses crimes contra a
humanidade não sabem o que fazem,
como dizia Jesus dos carrascos que o
crucificavam; e ele acrescentava: “Pai,
perdoa-os!” Os culpados são os que
criaram as condições dessa desumanização e que forneceram as justificativas ideológicas. Que Deus ilumine sua
consciência e seu julgamento! Tudo o
que podemos fazer é nos entregarmos
a ele e prosseguirmos em nossa missão.
Durante as exéquias, o cardeal Duval
disse apenas estas palavras simples:
“O querido Irmão Henri e a admirável
Irmã Paul-Hélène foram testemunhas autênticas do amor de Cristo, do absoluto
desinteresse da Igreja e da fidelidade
ao povo argelino”.
Celebraremos a festa de Pentecostes.
O Espírito de Deus foi derramado sobre nós e sobre toda carne. Jesus nos
entregou esse Espírito como nossa herança, nossa força e nosso defensor:
é ele que nos faz ultrapassar nossos
limites e nossos medos para realizar a
obra de reconciliação e de paz que Jesus concluiu morrendo na Cruz. O Irmão
Henri e a Irmã Paul-Hélène viveram e
morreram nesse Espírito: permanecem
vivos em nossas lembranças, em nossos
corações e na comunhão dos santos.

Pierre Claverie, Lettres et message d’Algerie,
Éditions Karthala 1996, p. 147-150..
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CRONOLOGIA RESUMIDA DOS ACONTECIMENTOS
1830

1988

1990

5 de julho:
Tomada de Alger pelo
marechal de Bourmont.

4 de outubro:
Violentos motins,
repressão pelo exército
(quase 600 mortos).

20 de abril:
Em Alger, marcha
do FIS para a aplicação
da charia
(400.000 pessoas).

1954
1 de novembro:
Proclamação do
Front de libération
nationale reclamando
a independência, onda
de atentados em todo o
país.

22 de outubro:
Reeleição do presidente
Chadli Benjedid
para 5 anos.

31 de maio:
Marcha do FFS
(400.000 pessoas).

1989
23 de agosto:
Aprovação por
referendum da nova
Constituição que abre
para o pluralismo
político.
14 de setembro:
Legalização do Front
Islamique du salut criado
em março.

1962
5 de julho:
Independência da
Argélia.

17 de maio:
Marcha da FLN
(200.000 pessoas).

20 de setembro:
Legalização do Front des
forces socialistes criado
em 1963 por Ait Ahmed.
Seguirão cerca
de 50 outros partidos.
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12 de junho:
Vitória do FIS
nas eleições comunais e
regionais
(51 % dos votos válidos).
27 de outubro:
Em toda a Argélia,
manifestações
pela democracia.
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NA ARGÉLIA (1988-1995)
1991
25 de maio 15 de junho:
Convocação do FIS
para a greve geral
(eleições presidenciais
antecipadas), meio
fracasso, mas confrontos
violentos com o exército
em Alger. Estado de sítio.
30 de junho:
Prisão de Abbassi
Madani e de Ali Benhadj,
líderes do FIS.
26 de dezembro:
1º turno dos legislativos,
vitória do FIS
(47 % des votos válidos).

1992
2 de janeiro:
Em Alger, marcha
convocada pelo FFS
para a manutenção
da democracia.

11 de janeiro:
Demissão forçada
do presidente Chadli,
suspensão do processo
eleitoral, estado
de urgência estendido
a vários wilayate.
12 de janeiro:
Anulação das eleições.
14 de janeiro:
Criação do Haut Conseil
d’État presidido por
M. Boudiaf, encarregado
de gerir a transição para
a retomada democrática
durante 3 anos.
4 de março:
Dissolução do FIS pelo
Tribunal de Alger.
29 de junho:
Assassinato do presidente
Boudiaf em Bejaia.

2 de julho:
Ali Kafi (Antigo
combatente da liberação)
sucede a M. Boudiaf.
15 de julho:
Condenação de Abbassi
e Benhadj a 12 ans
de reclusão.
26 de agosto:
Bomba no aeroporto de
Alger (9 mortos).

1993
Extensão da violência,
atentados contra
as forças da ordem
e dos civis, repressão.
22 de março:
Marchas contra
o terrorismo
em todo o pais.
21 de setembro:
Os dois primeiros
estrangeiros são mortos
na região de Orán
(Franceses).

185

CRONOLOGIA

1994
25-31 de fevereiro:
Conferência nacional
de diálogo boicotada
pelos principais partidos.
L. Zeroual,
general reformado,
ministro da Defesa,
presidente do Estado.
22-30 de março:
As embaixadas
estrangeiras pedem a
seus funcionários para
deixar o país.

10 de abril:
Desvalorização de
40% do dinar argelino.
8 de maio:
Marcha em Alger para
a reconciliação nacional.
Assassinato em sua
biblioteca de la Casbah
de um religioso
e de uma religiosa.
31 de maio:
Instalação do
Conseil national de
transition (200 membros),
assembleia consultiva
nomeada.

Casbah (Alger).
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1° de junho:
Acordo com o FMI
para o reescalonamento
da dívida
(26 bilhões de dólares).
7 de julho:
Assassinato de
7 marinheiros italianos
em Jijel.
21 de julho:
Tentativa de diálogo
com o FIS e a oposição.
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4 de agosto:
Assassinato de
5 franceses em Alger
(57 estrangeiros desde
setembro de 1993).
4 de setembro:
Colocação em liberdade
vigiada de Abbassi
et Benhadj, contatos
possíveis.
27 de outubro:
Assassinato de
2 religiosas espanholas
em Bab el Oued (Alger).
31 de outubro:
L. Zeroual anuncia
eleições presidenciais
para final de 1995.
21 de novembro:
Reunião em Roma
de partidos de oposição
(Sant’Egidio).
24 de dezembro:
Tentativa de sequestro de
um Airbus da Air France
em Alger.

1995
A violência se estende
e aumenta em todo
o país e no exterior
(França).
Há cerca de 35.000 mortos,
entre os quais perto
de 100 estrangeiros.
Os grupos armados
(Groupe Islamique armé GIA, Armée Islamique du
salut - AIS) se confrontam
em algumas regiões.
Os atentados contra
os civis se multiplicam.
A repressão é impiedosa
e, muitas vezes, cega.
7 de janeiro:
Contatos entre
a Presidência e o FIS,
fracasso.
8 de janeiro:
Reabertura do diálogo
entre a Presidência,
personalidades dos
partidos e organizações.

27 de dezembro:
Assassinato de 4 Padres
Brancos em Tizi-Ouzou.
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26 de janeiro:
Convite da Presidência
aos partidos para uma
retomada do diálogo.
31 de janeiro:
Carro-bomba
no centro de Alger
(42 mortos, 250 feridos).
3 de setembro:
Assassinato de
2 religiosas em Belcourt
(Alger).
15 de outubro:
Campanha presidencial
com 4 candidatos
dos quais dois Islamitas.
10 de novembro:
Agressão contra
2 religiosas em Kouba
(Alger), uma é morta.
16 de novembro:
Eleição tranquila
do presidente
da República, L. Zeroual.
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Testamento
ESPIRITUAL
Christian, Paz no Senhor,
Você deve continuar a vigiar serenamente nas tempestades
de sua montanha... Nós sabemos que estamos unidos numa
oração cheia de confiança “Senhor, venha socorrer-nos!”
Você deve ter recebido as “provisões” do Ribat (boletim).
Tentei distribuir o resto nas melhores condições.
Para não ser o último — isso seria imperdoável — seguem
as sugestões pedidas à página 4 da prestação de contas
(Conf. Boletim); eu proporia três pontos:
– Nos relacionamentos do dia a dia, tomemos abertamente o partido do amor, do perdão, da comunhão
contra o ódio, a vingança, a violência.
– No espírito do Ribat, tenhamos o cuidado de promover
grupos — por mais modestos que sejam — de oração
e de partilha entre homens de boa vontade.
– Sintamo-nos próximos dos que, provenientes do Islã,
queiram compartilhar de nosso compromisso batismal.
Que sua caminhada e a nossa nos interpelem mutuamente. Isso, é claro, deve ser integrado no anexo (n.
18, p. 16).
Estas três ideias, que podem ser mais bem elaboradas e
redigidas, parece-me que devem nos acompanhar na realidade do momento.
Henri
Carta de 4 de fevereiro de 1994 ao padre Christian de Chergé,
Prior de Notre Dame de l’Atlas, Tibhirine B. P. 136.
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NO dIA 8 de dezeMBrO de 2018

BeM-AVeNtUrAdO

IrMÃO HeNrI VergèS

BeAtIFICAdO eM OrÁN

Oração
Ó Pai, o Irmão Henri Vergès
deu sua vida seguindo a Jesus,
na paciência de cada dia
sempre disponível a tua vontade.
No meio dos jovens
foi um homem de fé e de bondade,
a serviço dos mais pobres e dos excluídos,
testemunha autêntica do amor de Cristo.
A seu exemplo, faze de nós
homens e mulheres de diálogo
com nossos Irmãos do Islã,
na discrição e no respeito.
Que a alegria apaziguada e totalmente simples
que ele manifestava,
fruto de sua simplicidade de vida
e de sua proximidade com Maria,
habite em nós e atraia para a tua Igreja
aqueles que tu colocas em nosso caminho.
Nós te pedimos isso por Jesus, teu Filho,
Nosso Senhor e nosso irmão.
Amém.

