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Ficam seus ensinamentos de escuta, denúncias e anúncios. 

Ficam conosco sua alegria, indignação e força. 

Ficam a saudade e o exemplo. 

Fica, também, o registro desse trabalho parceiro 
(no blog http://romariadasaguasguaiba.blogspot.com.br/ que a Diretoria da 
FAUERS organizou com o Irmão Antonio sobre estes 23 anos do evento). 

1. Diretora de Projetos. ecopedagogiamip@gmail.com
2. Presidente da FAUERS. presidente@fauers.com.br
* Federação Afro Umbandista do Rio Grande do Sul 

Agradecemos a oportunidade de conviver e 
trabalhar pelas águas de Mãe Oxum com o 
Profeta da Ecologia, Irmão Antonio Cechin, 
criador do lindo Movimento ROMARIA DAS 
ÁGUAS, entre outros.

Em nosso último encontro em 
2016, na 23ª Romaria, Irmão 
Antonio mostrou-se cheio de es-
perança para uma grande festa 
em 2017, concomitantes entre a 
24a Romaria das Águas  e os 300 
anos da Aparição de Nossa Se-
nhora  em São Paulo. 

10 anos da Fauers* 
com o Irmão Cecchin

Por Maria Inês Pacheco1

e Everton Alfonsin2
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Nosso início

Fomos convidados pelo programa Cantando as Di-
ferenças para conhecer, em outubro de 2007, um movi-
mento socioambiental e inter-religioso que acontece a 
beira do Rio Guaíba. Ficamos encantados.

Daí nasceu a participação da Fauers na organi-
zação estadual do programa, e nossas  homenagens 
à Rainha da Ecologia, Mãe das Águas Doces, Oxum.  
Em 2008, a Diretora de Projetos da Fauers, Maria Inês 
Pacheco, passa a compor a equipe de organização do 
evento, e cria a primeira cartilha sobre o movimento, 
com a colaboração de participantes orientados pelo 
Irmão Antonio e Matilde Cechin que reuniram vá-
rios documentos e reportagens para compilar o que 
havia acontecido até 2007. Assim nasce, também, o 
blog que conta esta história. E nossa trajetória com 
este verdadeiro Irmão.

O Presidente da Fauers, Everton Alfonsin, 
assume o compromisso de levar a grande ima-
gem da Rainha da Ecologia pelas cidades da ba-
cia hidrográfica do Guaíba, movimentando as 
comunidades no conhecimento deste movimen-
to e organizando os festejos. Assim, através des-
ta parceria, aconteceram caminhadas, carreatas, 
cavalgadas, vigílias e as coletas das águas nas 
nascentes em vários municípios pelo Rio Gran-
de do Sul. Puro exercício de fé com ação socio-
ambiental e inter-religiosa, com a festa sempre 
culminando na Usina do Gasômetro em 12 de 
outubro.

Momentos de Romaria 
com a liderança do Irmão Antonio

2008 – 15ª Romaria

2009 – 16ª Romaria – irmão Antonio na reunião de orga-
nização com a comunidade em Canoas noticiada no jornal 
local.

2010 – 17ª Romaria – Abertura do evento na escola Al-
varenga Peixoto com uma ação social organizada pela 
Fauers, para a saída da imagem em Romaria pelo Estado, 
quando o grupo Axé Jovem da Federação representa a mú-
sica tema do movimento. E o encerramento, na Usina do 
Gasômetro, quando a imagem retorna para seu santuário.
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A criação da cartilha em 
homenagem à Rainha da 
Ecologia, Mãe das Águas 
Doces, Oxum. 

2011 – 18ª Romaria – a Senhora das Águas chega a Serra 
Gaúcha, em Canela, e neste ano é publicada pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente a 2ª Cartilha do Movimento organi-
zada pela Diretora de Projetos da Fauers.
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2012 – 19ª Romaria – Planejando em agosto, na FAUERS 
e encerrando em outubro, na Usina do Gasômetro, com 
o Rito das Águas do Guaíba. Muitas nascentes visitadas, 
cuidadas, revitalizadas com o movimento.

2013 – 20ª Romaria – Um depoimento com “Abraços aos 
montes do Irmão Antonio Cechin”

A 12 de outubro próximo, esperamos poder rea-
lizar a ROMARIA de número 20. O sonho sempre 
foi e continua a ser, de que o evento se transforme 
em autêntico MOVIMENTO DE MASSAS, (mui-
to mais urgente do que aquele que anda por aí pelas 
ruas e praças) a fim de que, através da valorização 
da VIDA e da VIDA EM PLENITUDE, tomando 
como símbolo a ÁGUA, o povão se conscientize e se 
engaje na SALVAÇÃO DO PLANETA. Motivado 
então estará para SALVAR A ESPÉCIE HUMA-
NA que está correndo os piores índices de RISCO 
DE VIDA. 

Sem salvarmos os HUMANOS, como ficaria o 
PLANETA? 

Sem os CRIADOS À IMAGEM E SEME-
LHANÇA DE DEUS, aguardaria a TERRA E 
TODA A NATUREZA milhões ou bilhões de anos 
uma nova aurora para HUMANOS MAIS HU-
MANOS do que nós?...

Tudo isso estou dizendo na ânsia de realizar-
mos a melhor ROMARIA DAS ÁGUAS de todas, 
em sua 20ª edição. Tivemos altos e baixos, sempre de 
acordo com mais ou menos preparação e empenho.

Texto escrito pelo Irmão 
Antonio, enviado por 

e-mail e postado no blog 
do movimento 

Encontro dos 
PEREGRINOS MAIS 

NOTÁVEIS DA ROMARIA 
que completa duas 

dezenas de anos. 
http://

romariadasaguasguaiba.
blogspot.com.

br/2013/07/encontros-
de-organizacao-da-xx-

romaria.html

“

“

... organizando o encerramento da Romaria, em outubro, 
no Parque Náutico.

2015 – 22ª Romaria – o movimento inicia com debate em 
Canoas pelo dia Mundial da Água, em 22 de Março, mas 
de reduzido movimento, com cheia nos rios em Outubro, 
impedindo, inclusive, o Rito das Águas no Gasômetro.

2016 – 23ª Romaria – um movimento compacto que 
ocorre na sede da FAUERS, em Canoas, porém profundo 
e inesquecível e se encerra na Ilha Grande dos Marinhei-
ros. O Irmão Antonio resgata a história do movimento, 
emocionado e feliz com atendimento às crianças da comu-
nidade onde se localiza o Santuário da Imagem da Nossa 
Senhora das Águas.

2014 – 21ª Romaria – em parceria sempre. Iniciando a 
organização do Evento na Fauers, numa bela manhã de 
agosto, e...
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Foram 10 anos intensos junto a este líder religioso 
e pela educação popular, voltado ao socioambiental. 
Estes foram anos de uma grande experiência de vida 
cidadã e religiosa ao qual agradecemos imensamente... 

Flagrantes do Guerreiro Incansável

2011 – no santuário junto 
aos pilares da ponte na Ilha 

Grande dos Marinheiros

Na bicicletada realizada 
em Fevereiro de 2012, 

em Rio Pardo, com apoio 
da FAUERS.

Uma releitura de sua liderança educativa

 Irmão marista Antonio Cechin, (82) 89 anos – 
cuja idade não impede de ser organizador de diver-
sas pastorais sociais e da Romaria das Águas – nasceu 
em Santa Maria/RS e desde cedo optou pela vida re-
ligiosa. Aos 18 anos, já lecionava no Colégio Rosário, 
de Porto Alegre. Graduou-se em Letras Clássicas e 
em Ciências Jurídicas e Sociais. Em 1959, rumou para 
Paris para se especializar em Economia e Humanis-
mo. De lá, foi trabalhar no Vaticano, como secretário 
do Promotor Geral da Fé, até o ano de 1961. Sob o pa-
pado de João XXIII, acompanhou as preparações e as 
primeiras nomeações de teólogos que participariam 
do Concílio Vaticano II. Na volta ao Brasil, começou 
a aplicar novos métodos de educação catequética, já 
influenciado, no Brasil, por intelectuais como Paulo 
Freire. Ambos sofreram a perseguição 
pela ação junto aos pobres e oprimidos 
no tempo da ditadura. Irmão Antonio 
tem, ainda, uma história de organiza-
ção, compreensão e ação junto com as 
populações da periferia de Canoas.

Conhecer o Irmão Cechin foi a ale-
gria que não tive de conhecer Paulo 
Freire pessoalmente. Em 1994, como 
integrante da comissão de formatura 
da turma de Pedagogia na Unisinos, 
convidei Freire, por telefone, para ser 
nosso paraninfo. Infelizmente foi na 
ocasião em que ele teve seu primeiro 
problema de saúde e foi impedido de 
vir nos apadrinhar. Porém, anos de-
pois, venho conhecer Irmão Antonio 
verificando que muitas coisas os apro-
ximam.

Convivendo com o Irmão Cechin, experimento o 
mergulho na corrente das águas límpidas da dialógi-
ca que Paulo Freire anunciava:

 o ser humano é um ser de relações 
pessoais, impessoais, concretas e 
imaginárias, divinas, espirituais... 

Um Ecopedagogo no 
Movimento Romaria 
das Águas/ RS
Por Maria Inês Pacheco

Escrito em agosto de 
2009.Editado em outubro 
de 2016. Através deste 
artigo publicado em 2009, 
e reeditado em 2015, 
com muita alegria, sigo  
atualizando os dados deste 
lutador pela questões 
socioambientais.



8

Relação significativa que implica em diálogo, diá-
logo que implica em relação significativa, que requer 
abertura, pluralidade na singularidade, transcendên-
cia, criticidade, contextualização, responsabilidade, 
desafios, e ação pro-ativa, ‘no’ e ‘com’ o mundo. Leio 
em sua história a contemporaneidade e a práxis da 
pedagogia freireana. 

Na construção da proposta da Romaria das Águas 
traz um ‘tema gerador’ que potencializa a ‘reflexão-a-
ção’ para encaminhamentos na resolução de proble-
mas socioambientais nas águas da bacia do Guaíba. 
Numa ‘atitude democrática solidária’ e de sentimen-
to de justiça com a mãe-natureza e com os catado-
res, que chama de Profetas da Ecologia, Irmão Cechin 
rea liza uma profunda interligação:

1. busca ‘ligar novamente’ as 
comunidades com o sagrado da água;

2. busca ‘religar’ as diferentes 
religiões, que com suas diferenças, 
num ritual único, encaminham a 
coleta das águas nas nascentes e o 
derramamento destas águas limpas 
nas poluídas do Guaíba, num gesto de 
compromisso anual pela despoluição 
de todos os mananciais.

Uma ‘participação socio-política-ambiental’ que 
acontece na ‘transdisciplinaridade’ para a resolução 
de questões concretas que carregam em si uma teia 
abrangente de problemas ecológicos, espirituais, éti-
cos, morais e estéticos.
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