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MARISTAS DO CHAMPAGNAT: DEFENSORES DOS DIREITOS E 
COMPROMETIDOS COM A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. 

Sinais de esperança 

O contexto marista e sua relação com a promoção, garantia e defesa dos 
direitos das crianças pode ser traçado a partir da influência do contexto social e 
político em que nasceu o Padre Marcelino Champagnat: 1789, a efervescência 
da Revolução Francesa e o mesmo ano em que foi aprovada a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, um acontecimento universal, já que cons-
tituiu a base da Declaração das Nações Unidas de 1948. Em nível familiar, seu 
pai, politicamente comprometido, herdou o gosto de Marcelino pela ação, seu 
senso de responsabilidade e sua abertura às ideias inovadoras; sua mãe e uma tia 
exclaustrada despertaram nele uma fé forte e uma profunda devoção a Maria 1.

 A partir dessa sensibilidade, dois acontecimentos marcam uma virada 
crucial na vida de Champagnat: a experiência pessoal, em sua infância, de ter 
testemunhado a violência física de um professor contra seus alunos e, mais tar-
de, quando se tornou padre, sua impotência diante da morte do jovem João 

1 https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19990418_champagnat_sp.html

PRIMEIRA PARTE
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Batista Montagne, de origem humilde, que morreu sem saber ler ou escrever, 
ou o quanto Jesus Cristo o amava.  Esta foi a fonte de sua firme convicção de 
fundar uma congregação de Irmãos dedicados à educação cristã.

Sua audácia e perseverança para atingir seu objetivo em favor das crianças 
e jovens mais humildes em seu contexto e em seu tempo, aqueles que viviam 
no campo, pode ser traduzida hoje como uma resposta clara e decisiva contra a 
violação do direito à educação. Uma resposta com um selo distintivo: uma edu-
cação mediada pelo amor e não pela violência - «Para educar as crianças é preciso 
amá-las” - e que forma bons cristãos e virtuosos cidadãos. A questão da proteção 
contra os abusos sexuais também foi abordada por Marcelino2.

Hoje, como naquele contexto, são muitas as realidades que as crianças, 
adolescentes e jovens enfrentam e que põem em risco a garantia dos seus direitos, 
especialmente aqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade, acen-
tuada neste momento histórico pela pandemia: invisibilidade, serviços de saú-
de insuficientes, mobilidade forçada, exposição a múltiplas formas de violência, 
privação económica e desemprego nas famílias, falta de acesso à educação, abuso 
físico e psicológico, violência sexual, discriminação etc. Diante desses problemas, 
os maristas de Champagnat, Irmãos e Leigos, fazemos nossos os apelos do XXII 
Capítulo Geral e estamos tomando medidas para torná-los realidade:

I. O Instituto promove, protege e defende os direitos das crian-
ças e dos jovens e o seu empoderamento como agentes de 
transformação. (XXII Capítulo Geral).

O tema dos direitos da criança tornou-se recentemente uma reflexão per-
manente no Instituto, impulsionada pelo caminhar da Igreja e especialmente 
reforçada pelo XXII Capítulo Geral, onde a Congregação Marista fez uma de-
claração e um compromisso de promover e proteger os direitos da criança. O 
intercâmbio de boas práticas e de abordagens teórico-conceituais, a definição e 
o enriquecimento das políticas provinciais de proteção à infância, reforçaram 
essa reflexão.

Antes deste forte apelo do Capítulo, o Instituto já havia dado passos com 
sua presença nas Nações Unidas, em Genebra, estabelecendo alianças com ins-
tituições que tiveram um impacto positivo nas políticas públicas em favor dos 

2  “Vida de José Bento Marcelino Champagnat (Edição Bicentenário, 1989). Edição original, 1856. 
      “Regra de 1837”, capítulo V, arte. 23, p. 44.
  “Ensinamentos Espirituais do Venerável Marcelino Champagnat: recolhidos e expostos por um de seus primeiros discípulos”. Ed. 
Luis Vives. Saragoça, 1948.  
   Primeira edição 1868. Ch. XXXVIII.
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direitos das crianças e dos jovens, estabelecendo um acompanhamento na ela-
boração das UPR de alguns países e linhas concretas de ação em cada uma das 
Unidades Administrativas da Congregação.

O escritório da FMSI é uma referência para todos os maristas em termos 
de proteção e compromisso com os direitos da criança, graças ao qual, em al-
gumas Províncias e setores, foram criadas equipes para incentivar a promoção e 
defesa dos direitos da criança e do jovem, assim como para prevenir e oferecer 
proteção integral em situações de abuso.  A isso se soma a lógica de participação 
comunitária que articula a pastoral marista com incidência direta na consciên-
cia e promoção dos valores evangélicos relacionados com as crianças, especial-
mente as mais vulneráveis, fortalecendo as estruturas de cuidado, promovendo 
iniciativas para a construção de ambientes seguros e contribuindo para a defesa 
pública em favor de uma cultura livre de violência.

II. O Instituto prossegue vigorosa e proativamente políticas de pro-
tecção infantil contra todas as formas de abuso que são con-
sistentes com acordos internacionalmente reconhecidos que defen-
dem os direitos das crianças e dos jovens. (22° Capítulo Geral).

O Instituto tomou uma direção clara para a proteção das crianças, com 
a criação e implementação de políticas e protocolos para a proteção e criação 
de ambientes seguros, caminhando para uma consciência de ser transparente 
e responsável na denúncia de situações de abuso, com delegados de proteção 
provinciais e locais.



5

O esforço por fortalecer as capacidades institucionais para o respeito aos 
direitos da criança e sua proteção integral, através da participação em redes de 
advocacy e intercâmbio dentro do Instituto e com atores externos em nível local, 
nacional, regional e internacional, levou a dar importância vital à questão do 
empoderamento de crianças e jovens, com eles assumindo um papel maior nas 
atividades que são promovidas. 

Há maior clareza nos processos, na atenção às vítimas e na formação de 
Irmãos e colaboradores, na divulgação e nos processos judiciais, criando espa-
ços virtuais para queixas e relatos de violações, atendendo respeitosamente aos 
processos de todas as situações denunciadas. E diante do compromisso de ser 
transparente e responsável em relação às denúncias de abusos, o Instituto reviu 
suas políticas e procedimentos de proteção para o atendimento às vítimas.

Outra questão não menor é a formação de adultos e colaboradores da 
Missão Marista para a construção de ambientes seguros, livres de violência e 
promotores de direitos, incluindo o da participação. Assim reafirmando os va-
lores maristas e expressando-os claramente no “espírito de família”, no “amar a 
todos igualmente” e na “proibição do castigo físico”. Também intensificamos os 
espaços de aprendizagem e a partilha de experiências entre as Províncias, com o 
objetivo de sensibilizar e tornar visíveis as situações de violação dos direitos das 
crianças e dos jovens que podem ser naturalizadas em nossas instituições (emo-
cionais, verbais, de consciência, de abuso de poder etc.) e estabelecer padrões de 
prevenção e cuidado que salvaguardem as medidas e os resultados estipulados.

Vamos continuar a andar.

Como maristas, nós reconhecemos em Jesus de Nazaré um defensor dos 
direitos humanos, especialmente para aqueles cujos direitos foram violados. Do 
mesmo modo, seguimos os passos de Marcelino, que optou por transformar a rea-
lidade e, diante das situações de abuso, colocou no centro a proteção das crianças. 
Nenhuma das tarefas acima mencionadas pode ser feita individualmente; tanto 
Jesus como Marcelino caminharam com os outros, fizeram comunidade.

Inspirada pelo Evangelho, nossa Missão está em sintonia com o chamado 
que temos como Igreja quando o Papa Francisco chama os jovens a serem pro-
tagonistas da mudança:

“Peço-vos também que sejam protagonistas desta mudança. Continuem a su-
perar a apatia e a oferecer uma resposta cristã às preocupações sociais e políti-
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cas que estão surgindo em várias partes do mundo. Peço-lhes que sejam cons-
trutores do futuro, que se envolvam no trabalho por um mundo melhor. Caros 
jovens, por favor, não fiquem apenas à margem da vida, envolvam-se nela”3. 

Uma mudança que milhões de adolescentes em todo o mundo trouxeram 
à mesa ao denunciar veementemente as prioridades inaceitáveis do nosso sistema:

“Eles roubaram os meus sonhos e a minha infância com as suas palavras va-
zias. E mesmo assim eu sou um dos sortudos. As pessoas estão sofrendo. As pes-
soas estão morrendo. Ecossistemas inteiros estão colapsando. Estamos no início 
de uma extinção em massa. E só podem falar de dinheiro e contos de fadas de 
crescimento econômico eterno. Como se atrevem eles? 4

É por isso que hoje, neste contexto marcado pela pandemia da CO-
VID-19, que nos colocou frente a frente com nossa fragilidade humana e nos 
mostrou a importância de cuidar da vida, estamos avançando resolutamente 
para nos tornarmos uma Instituição onde todas as pessoas são respeitadas, espe-
cialmente crianças, adolescentes e jovens, e onde a cultura do bom tratamento 
alimenta nossas relações e nossa convivência.

Continuemos, portanto, a reforçar a nossa educação para o respeito dos 
direitos, envolvendo as crianças na sua defesa e tomada de decisões; criando di-
retrizes para dar vida à ética da dignidade e do cuidado; tomando uma posição a 
favor da cultura da paz, da reparação das vítimas e da não repetição; apoiando e 
acompanhando iniciativas educativas para os direitos e a solidariedade; promo-
vendo o reconhecimento dos jovens e das crianças como cidadãos ativos; refor-
çando os nossos laços dentro e fora; investindo recursos e sistematizando as nossas 
experiências para continuar a melhorar a forma como damos vida à Missão.  

Em nome da Comissão Internacional da Missão Marista,

Ir. Alberto Aparício
Maria del Socorro Alvarez Noriega

Assistência editorial especial: 
Mónica Yerena Suárez, Coordenadora do Grupo Temático de Política de Pro-

teção da Rede Interamericana do Coração Solidário.

3 Vigília de oração com os jovens, 28ª Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro, Brasil, 2013.
4  Discurso de Greta Thunberg, Climate Action Summit, Nova Iorque, 2019
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UMA CULTURA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 

Desde as nossas origens, a cultura da proteção da criança tem sido central nos 
nossos ministérios. A insistência de Marcelino em que o ponteiro (espécie de 
vareta) usado pelos Irmãos na sala de aula fosse fixado por um cordão no quadro 
negro, para que nunca fosse usado para bater nas crianças, é apenas um exemplo 
do que foi feito para criar um ambiente seguro para as crianças. 

Em tempos mais recentes, a construção de uma cultura de proteção infantil tor-
nou-se um imperativo nas nossas instituições, escolas e obras sociais. Todos os 
nossos ministérios deveriam ser lugares onde a segurança das crianças e dos jovens 
está integrada em tudo o que fazemos. Muitos de nós participamos de oficinas; 
nossos ministérios desenvolveram políticas de proteção à criança e implementa-
ram programas que educam as crianças e os jovens sobre seus direitos. O Con-
selho Geral criou uma comissão cuja única preocupação é a proteção da criança. 

Estas medidas garantem que seja dado destaque à criação de ambientes seguros 
nas obras maristas. Tendo dito isto, é importante que nós, como Instituto que 
trabalhamos com crianças e jovens, continuemos a refletir sobre o que significa 
promover uma cultura de salvaguarda da infância em todos os nossos encontros 
com crianças e jovens.

SEGUNDA PARTE
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Nas palavras do Papa Francisco

Ao responder a esta crise atual, o Papa Francisco falou muitas vezes sobre a 
obrigação que a Igreja tem de proteger os menores e os adultos vulneráveis. Ao 
escrever aos bispos católicos dos EUA, em 1 de janeiro de 2019, o Papa Fran-
cisco se concentrou na falta de credibilidade da Igreja para lidar com questões 
de abuso sexual de menores. Na carta, ele descreveu o abuso e, em particular, o 
abuso sexual de menores como “estes pecados e crimes”. Reconheceu também 
o fracasso da Igreja e das suas instituições no tratamento de casos de abuso se-
xual de menores e adultos vulneráveis pelos esforços feitos para negar e ocul-
tar as acusações. Ao dirigir-se aos bispos dos Estados Unidos, o Papa Francisco 
apelou para que a Igreja mude a sua mentalidade, mude a sua maneira de lidar 
com o poder e o dinheiro, e mude a sua maneira de se relacionar com o mundo. 
Em suma, ele apelou para uma mudança na cultura da Igreja, que foi distorcida 
por alguns.

O Papa Francisco descreveu as consequências caso esta mudança não se concretize: 

Sem este enfoque claro e decisivo, tudo o que fazemos corre o risco de ser man-
chado pela auto-referencialidade, autopreservação e defensividade, e assim con-
denado desde o início. Nossos esforços podem ser bem estruturados e organizados, 
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mas nos faltará poder evangélico, pois eles não nos ajudarão a ser uma Igreja que 
dá testemunho credível, mas, em vez disso, “um gongo barulhento, um címbalo 
ressoante” (1 Cor 13,1).

Na sua Carta Apostólica sobre a Proteção dos Menores e Adultos Vulneráveis, publi-
cada como Motu Proprio, em 26 de março de 2019, o Papa Francisco escreveu:

A proteção dos menores e das pessoas vulneráveis é parte integrante da mensagem 
evangélica que a Igreja e todos os seus membros são chamados a proclamar no 
mundo inteiro. ... todos nós temos o dever de acolher de coração aberto os meno-
res e as pessoas vulneráveis e de criar um ambiente seguro para eles, tendo como 
prioridade os seus interesses.

Falando no final da celebração Eucarística na conferência “A Proteção dos Me-
nores na Igreja” (Nova Sala Sinodal do Vaticano, 21-24 de fevereiro de 2019), 
o Papa Francisco disse:

O objetivo principal de cada medida deve ser proteger os pequenos e evitar que 
eles caiam vítimas de qualquer forma de abuso psicológico e físico. Consequen-
temente, é necessária uma mudança de mentalidade para combater uma abor-
dagem defensiva e reativa para proteger a instituição e para perseguir, de todo 
o coração e com decisão, o bem da comunidade, dando prioridade às vítimas 
de abuso em todos os sentidos. Devemos manter sempre diante de nós os rostos 
inocentes dos pequenos, recordando as palavras do Mestre: “Quem escandalizar 
a um destes pequeninos que acreditam em mim, será melhor para ele ter uma 
grande pedra de moinho presa ao pescoço e ser afogado no fundo do mar. Ai do 
mundo por causa dos escândalos! Pois é necessário que os escândalos venham, 
mas ai do homem por quem vem o escândalo! (Mt 18,6-7).

Nestas declarações, o Papa Francisco pede sem dúvida que a Igreja passe por 
uma mudança de cultura. Há quatro transformações centrais delineadas nas 
suas declarações. Há o movimento de ver o abuso sexual de menores simples-
mente como uma falha moral em relação ao que realmente é: um crime. Há 
uma mudança no foco da proteção da credibilidade, da reputação e do dinheiro 
das instituições para lidar com todas as alegações de abuso com responsabilida-
de e transparência. Há o movimento de passar de uma posição defensiva para 
uma focalização na vítima, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para trazer 
a cura para as vítimas de abuso.  Finalmente, há o compromisso da Igreja de 
garantir que o abuso de menores nunca mais volte a acontecer. 
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Os Irmãos Maristas 22º Capítulo Geral (2017)

Como Instituto, os Irmãos Maristas também aceitaram o desafio do Papa. Em 
sua declaração ao 22º Capítulo Geral, o Ir. Emili Turú, no final de seu mandato 
como Superior geral, disse:

Institutos como o nosso, que deveriam ter protegido menores de qualquer forma 
de abuso, falharam inegavelmente com eles. Talvez possamos encontrar expli-
cações para ajudar a entender como tais situações de abuso sexual surgiram 
em nossas instituições, mas nenhuma dessas explicações pode ser usada como 
desculpa, pois elas nunca deveriam ter ocorrido em primeiro lugar. A própria 
existência das vítimas é um lembrete permanente de que falhamos com elas como 
um Instituto. E se este era o caso no passado, não podemos falhar novamente com 
elas, em nenhuma circunstância”.

Na sua declaração às vítimas e sobreviventes de abusos, os participantes do 22º 

Capítulo Geral concordaram com o seguinte:

Apoiamos o trabalho que tem sido feito no Instituto Marista nos últimos anos 
para proteger as crianças nas escolas, instituições e ministérios maristas, para 
exigir que todas as partes do mundo marista implementem políticas de proteção 
à criança e para proporcionar treinamento e conscientização para evitar que o 
abuso infantil volte a acontecer em nossas instituições. Quando nosso Capítulo 
geral chega ao fim, nos comprometemos a ser proativos para assegurar que o 
Instituto Marista, em todos os níveis, esteja em conformidade com os mais altos 
padrões de proteção à infância, de modo que todas as nossas obras sejam seguras 
para as crianças e adaptadas a elas. (20 de outubro de 2017).

Em ambas as declarações há um compromisso real para assegurar que sejam 
feitas mudanças nos ministérios maristas, para que o mal do abuso nunca mais 
aconteça. Trata-se, de fato, de um compromisso para mudar a cultura, para que 
seja garantida a segurança de todas as crianças e jovens nas instituições, escolas 
e ministérios maristas.

Desenvolver uma Cultura de Salvaguarda da Criança 

A crise provocada pelo número crescente de denúncias contra alguns membros 
de nossas instituições, em vários lugares do mundo marista, resultou numa bus-
ca profunda, da alma, para compreender as causas do abuso sexual de menores. 
Em 2017, a Província marista da Austrália, à luz da investigação da Comissão 
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Real, realizou uma mesa redonda para explorar as causas do abuso sexual em 
nossas escolas. O objetivo da conferência foi responder às perguntas sobre o 
porquê do abuso sexual, e se baseou na experiência das vítimas, dos acadêmicos 
de vários campos e dos que estavam envolvidos nas escolas da época.

O relatório final afirmava isso: 

Os insights fornecidos pela criminologia, psiquiatria e sociologia nos encorajam 
a olhar, não para a psicopatologia dos abusadores individuais, mas para o fra-
casso do contexto para prevenir abusos.  Certamente, alguns dos abusadores mais 
consistentes eram pedófilos predadores, mas a sua motivação para ofender era 
apoiada por uma cultura em que o abuso era possível, e o risco de detecção era 
mínimo.  Grande parte do abuso era oportunista. 

O relatório destacou três aspectos que se somaram a uma cultura que permitiu 
a ocorrência de abusos: 

I. Houve considerável autonomia pessoal e falta de supervisão e 
apoio profissional de quem ensina e supervisiona crianças e jo-
vens. 
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II. Muitas vezes esperava-se que as pessoas sobrevivessem e per-
severassem no ministério com acesso limitado à monitorização e 
assistência profissional. 

III. A tolerância ao castigo físico e o desconhecimento da natureza e 
do impacto do abuso sexual também se somaram a uma cultura 
que permitiu a ocorrência de abusos.

O relatório também enfatizou a necessidade de uma sólida formação em guarda 
de crianças, boa orientação e supervisão apropriada de todo o pessoal das nos-
sas escolas como meio de provocar uma mudança de cultura. Como maristas 
dedicados à educação e evangelização de crianças e jovens, nossa tarefa agora 
é assegurar que desenvolvamos uma cultura onde a segurança de cada criança 
molde o ambiente de nossas instituições.

As Normas de Proteção à Criança do Instituto

Criar uma cultura que proteja as crianças nos nossos ministérios, onde o abuso 
sexual de menores é prevenido e tal abuso é reconhecido quando acontece, é de 
suma importância. Os Padrões de Proteção à Criança, do Instituto descrevem os 
procedimentos que são um mínimo do que é necessário para criar esta cultura. 
A implementação destes é um começo5. Mas, se queremos realmente criar um 
ambiente seguro para as crianças e os jovens, precisamos construí-lo baseados 

5 Os do Instituto foram originalmente publicados e distribuídos às Províncias em 2012. As Nor-
mas foram revistas em 2021 e serão publicadas e distribuídas às Províncias em outubro de 2021. 
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nas normas do Instituto. Precisamos incorporar a proteção das crianças na cul-
tura dos nossos ministérios dentro do nosso contexto local e precisamos dialogar 
com outras ordens religiosas e com pessoas com experiência em tais assuntos. 
Torna-se, portanto, uma parte natural de tudo o que fazemos.

Estes padrões são formas concretas de mostrarmos o nosso compromisso:
IV. a estar centrados na vítima.
V. agir diante de todas as denúncias - sejam casos históricos de 

abuso sexual ou denúncias atuais - e fazê-lo com transparência e 
responsabilidade.

VI. dar tempo e recursos para assegurar que as políticas e procedi-
mentos sejam desenvolvidos para o nosso contexto local e imple-
mentados. 

VII. formar e treinar todos aqueles que estão em contato com crian-
ças e jovens, incluindo os que estão na liderança das nossas ins-
tituições. 

Mudança de mentalidade

Ter uma cultura de guarda de crianças em nossos ministérios significa que a seguran-
ça das crianças é central para tudo o que fazemos. Ela se torna uma marca distintiva 
de quem somos e de como trabalhamos com crianças e jovens. É algo que temos em 
comum. É fundamental para a forma como interagimos com os outros e reagimos a 
diferentes situações. Para todos os maristas a segurança das crianças forma e molda 
o ambiente dos lugares onde encontramos crianças e jovens. Os maristas garantem 
que as medidas para proteger as crianças sejam realizadas como parte normal da vida 
do ministério, sem exceção e com responsabilidade e transparência.

Isto requer uma mudança de mentalidade em todos os níveis - liderança, ad-
ministradores e pessoal das nossas instituições. O que supõe uma mudança de 
paradigma em nosso pensamento para priorizar a segurança e o bem-estar das 
crianças. E isto é algo que se espera da vida em nossos ministérios. Fazemos tudo 
ao nosso alcance para garantir que as crianças estejam seguras e essa prioridade 
se reflete nos procedimentos e processos implementados em nossas instituições.

Quando se faz uma denúncia - seja ela atual ou histórica -, ela é tratada com trans-
parência e responsabilidade, reconhecendo a dignidade de todas as pessoas, e mais 
importante, das crianças. A transparência garante que as questões não são ocultadas 
e que todos os envolvidos são mantidos informados.  A prestação de contas exige 
que todos sejam responsabilizados pelos seus atos ou pela sua incapacidade de agir. 
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Alguns de nós temos a tentação, mesmo inconscientemente, a definer uma si-
tuação em qua haja denúncia como sendo a “vítima contra o Instituto”. As 
motivações da vítima são questionadas ou são percebidas como estando atrás 
de dinheiro. As vítimas não são o problema, nem as suas motivações ou os seus 
desejos de reparação. Nossa resposta deve levar em conta as necessidades das 
vítimas, em vez de culpá-las ou proteger nossas instituições de ataques, mesmo 
se alguns as consideram injustas ou injustificadas.

A mudança de mentalidade é reconhecer que a criança maltratada não fez nada 
de errado e que os adultos vítimas de abuso sexual infantil não estão dispostos a 
destruir o Instituto. Todas as vítimas precisam ser tratadas com justiça e respeito 
e suas denúncias precisam ser tratadas de forma transparente e honesta. Trata-se 
de admitir honestamente o abuso, de lidar adequadamente com o assunto e de 
assumir o compromisso de que o abuso não pode / não voltará a acontecer. 

Não tentamos encobrir a acusação ou proteger os acusados. Podemos facilmen-
te cair na armadilha de defender e apoiar o acusado em vez de insistir em seguir 
os protocolos e trabalhar para que haja justiça e cura. Estes assuntos causam 
grandes dilemas para os Provinciais. O Provincial é o responsável executivo de 
um sistema educativo. Sua primeira prioridade é a vítima de acordo com suas 
obrigações diante do direito civil (C. 90.1.5; 133.5). No entanto, quando o 
acusado é um Irmão, o Provincial sente também uma responsabilidade pastoral. 
Isto não significa proteger o Irmão das conseqüências de tais alegações, mas as-
segurar que o Irmão receba o apoio psicológico e jurídico necessário.

Uma mudança significativa é compreender que o abuso sexual de um menor, 
seja ele civilmente ilegal ou não, é um crime e não uma falha moral. Não é o 
mesmo que atividade sexual consensual entre dois adultos. Na maioria dos paí-
ses hoje em dia, o abuso de menores deve ser denunciado às autoridades civis 
competentes.  Além disso, o fato de muitos países terem leis que fazem pres-
crever crimes de abuso sexual de menores não torna tal ato menos criminoso. 
Significa simplesmente que o perpetrador não pode ser processado após um 
certo número de anos.

Estar centrados na Vítima

Nós, maristas de Champagnat, nos comprometemos a nos “centrarmos na ví-
tima”, uma abordagem que coloca as vítimas em primeiro lugar, e não a repu-
tação do Instituto, o patrimônio financeiro ou a proteção dos religiosos e do 
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pessoal. Nossa resposta às vítimas é um bom indicador de quão bem a cultura 
de proteção à criança está inserida em nossos ministérios e instituições. Colocar 
a vítima em primeiro lugar requer uma compreensão do impacto do abuso que 
pode ser devastador. 

Ter uma abordagem centrada na vítima significa tratá-las com compaixão, escu-
tá-las, ser transparente nas informações e colocar seus cuidados e preocupações 
acima de outras considerações. Requer uma transformação que envolva as víti-
mas e não as mantenha à distância ou as trate com desconfiança. É importante 
que criemos espaços seguros para as vítimas, para que elas sintam que podem se 
apresentar. Na verdade, devemos convidar as vítimas a se apresentarem para que 
possamos ajudá-las a se curar. 

Há entre alguns de nós um medo de vítimas. Não estamos seguros das suas 
intenções, do resultado das suas denúncias ou do impacto que sua acusação 
terá nas nossas instituições. É necessário superar esses medos e entender que 
geralmente as vítimas estão atrás de cura, justiça e certeza de que isso não vai 
acontecer com outras crianças. 

Cada denúncia, não importa como é recebida, deve ser levada a sério. Assim 
sendo, uma denúncia anônima de uma vítima, ou recebida através das redes 



16

sociais, não deve ser desculpa para atrasar seu processamento. Divulgar uma 
denúncia já é algo suficientemente difícil para a vítima, mesmo sem forçá-la a 
cumprir com os procedimentos “corretos”. Em muitos casos é importante que 
uma pessoa ou organismo independente receba as denúncias, que haja alguma 
forma de investigação autônoma das denúncias, que haja um aconselhamento 
independente para a vítima e que haja um corpo experiente de peritos - pessoas 
que não sejam ligadas aos Irmãos Maristas - para aconselhar o Provincial.

O nosso desejo de curar os abusos do passado nos chama a levar a sério as repa-
rações. As vítimas têm sido feridas através do seu envolvimento com as nossas 
escolas e instituições. Em muitos casos elas foram feridas por nossos Irmãos. 
É crucial que nos comprometamos a fazer tudo o que for possível para que a 
vida dessas vítimas, que muitas vezes viveram com feridas durante muitos anos, 
seja curada. Nosso desejo é de admitir os danos causados, de fazer justiça e de 
promover a cura que incluirá o pagamento de uma compensação financeira. O 
pagamento de indenizações, naturalmente, seria o resultado de um processo de 
diálogo e discernimento. Temos exemplos no Instituto onde as reparações estão 
sendo pagas após tal processo.  Em muitos países, tais pagamentos são determi-
nados pelos tribunais ou órgãos independentes.

O tratamento que damos às vítimas é de importância primordial. Ele envia uma 
mensagem. Precisamos de nos concentrar nas suas necessidades, nos esforços 
para conseguir a cura e proporcionar-lhes justiça.
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Formação e Treinamento

Grandes mudanças na salvaguarda das crianças têm sido realizadas nos últimos 
anos. Isto é um começo, mas precisamos de continuar esta jornada. A formação 
e a capacitação pertinentes de todo o pessoal das nossas instituições tem de ser 
uma prioridade. Esta formação inclui uma compreensão dos comportamentos 
que causam feridas nas vítimas, nas suas famílias e nas comunidades, para que 
tais eventos nunca mais possam voltar a acontecer.

No que diz respeito à formação dos Irmãos, as nossas novas Constituições in-
cluem vários artigos que se referem a esta área da nossa vida e ministério: por 
exemplo, viver a castidade celibatária de forma madura e equilibrada (23.1); 
triagem (66.8); políticas de salvaguarda (59.2). A experiência nos diz que as 
estruturas do ‘juniorado/seminário menor’ não oferecem condições para um 
desenvolvimento psicossexual normal e saudável. Da mesma forma, a educação 
dos estudantes e dos jovens para que tenham o poder de agir quando se sentem 
inseguros é de importância vital (59.3).

Uma palavra final

As palavras do Papa Francisco nos chamam a uma mudança de cultura na pro-
teção de crianças e adultos vulneráveis e no tratamento de casos de abuso sexual 
de menores. Há vários elementos que reforçam o trabalho que nós, como Ins-
tituto, já estamos fazendo para garantir que essa cultura seja inserida em nossas 
instituições. O desenvolvimento e revisão das Normas, políticas e protocolos 
provinciais e locais do Instituto são um excelente ponto de partida. Assegurar 
que estes sejam implementados e monitorados é de suma importância. De-
senvolver uma resposta às denúncias que seja centrada na vítima, compassiva, 
aberta à escuta das vítimas e orientada para as necessidades da vítima é vital. 
Uma mudança significativa será a mudança de paradigma, uma mudança de 
mentalidade que nos exige uma mudança da defesa da nossa reputação e dos 
nossos recursos para assegurar que todas as crianças e jovens estejam seguros nas 
nossas instituições. Para garantir que nossos esforços de fato reforcem a nossa 
proteção das crianças e dos jovens, é necessário manter nosso compromisso com 
a formação e a capacitação de todos aqueles que trabalham com crianças.

De fato, ideias semelhantes estão contidas em nosso próprio texto marista de 
nossas origens, “Opiniões, Conferências, Ditos e Instruções”, uma compilação de 
textos de Marcelino Champagnat que revelam as áreas de preocupação mais 
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importantes para ele. No capítulo intitulado “O respeito que devemos a uma 
criança”, encontramos sua visão edificante de “uma criança” e formas práticas de 
demonstrar nosso respeito por cada criança. 

Grande reserva e circunspecção e rígida modéstia no nosso contato com as 
crianças, nunca permitindo a nós mesmos ou a elas qualquer familiaridade 
ou liberdade condenada pela nossa profissão.

Atenção constante ao nosso próprio comportamento, para que atuemos 
sempre para oferecer às crianças o nosso próprio exemplo de toda virtude 
e um modelo de conduta que elas possam sempre imitar ou admirar.

Ele também fala em termos inequívocos das consequências de escandalizar as 
crianças. 

Que triste e assustador pensar que, em vez de sermos os guardiões da virtude 
dessas crianças ingênuas, podemos nos tornar os corruptores! 

Aqui temos uma visão, um conjunto de ideais, a motivação e os alicerces para 
criar uma cultura marista que proteja as crianças de todas as idades. 
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