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Notícias Maristas

AdministrAção 
GerAl

Durante a segunda semana 
da Sessão Plenária, o conse-
lho geral continua a prepara-
ção do 22º Capítulo Geral e 
aborda temas relacionados 
ao projeto Lavalla200 (com o 
CMI) e à colaboração com a 
congregação dos Frères de la 
Doctrine Chrétienne de Mat-
zenheim, além de prever vá-
rias nomeações de pessoal da 
administração geral.

Os Irmãos Manel Mendoza e 
Evaristus Kasambwe, da FMSI, 
estão em Genebra até dia 29 
de janeiro para o encontro do 
Comitê dos Direitos das Crian-
ças para Revisão Periódica 
Universal.

O Irmão João Carlos do Prado 
representa o Secretariado da 
Missão na I Assembleia Euro-
peia de Conselhos de Missão, 
que se realiza em Valladolid, 
na Espanha, de 23 a 24 de ja-
neiro.

O Ir. Emili Turú, de 26 a 28 de 
janeiro, participa da sessão 
plenária da Congregação para 
os Institutos de Vida Consa-
grada e as Sociedades de Vida 
Apostólica, no Vaticano. 

“Perdão Pelas vezes que foMos ocasião de escâNdalo”

igreja e luta coNtra a Pedofilia: a exPeriêNcia dos irMãos Maristas

A Agência de Notícias SIR (Serviço de 
Informação Religiosa) da Conferência 
dos Bispos Italianos (CEI) fez uma en-
trevista com o Ir. Emili Turú, superior 
do Instituto, sobre o tema da pedo-
filia. O ponto de partida da conversa 
é o pedido de perdão pelos abusos 
cometidos, que o Ir. Emili fez na sua 
mensagem dirigida aos maristas de 
Champagnat, por ocasião da celebra-
ção do bicentenário da fundação do 
Instituto.

Em seguida, reproduzimos o texto da 
entrevista feita por Riccardo Benotti.
 
Na mensagem se pede perdão pelas 
vezes em que “fomos ocasião de es-
cândalo”. Por quê?

Em nossa história tivemos muitos 
motivos de dar graças, mas também 
de reconhecer nossos pecados. Em 
algumas de nossas instituições, que 
deveriam ser lugares seguros para 
as crianças e jovens, verificaram-se 
situações de abuso que deixaram 
feridas profundas que muitas vezes 
acompanham a pessoa por toda a 
vida. Nascemos para ajudar as crian-
ças e jovens a se tornarem bons cris-
tãos e bons cidadãos, como fez nosso 
fundador. Felizmente, isso aconteceu 
na maioria dos casos para aqueles que 
frequentaram os institutos educati-
vos maristas. Os casos de abusos que 
aconteceram são, para nós, um motivo 
de sofrimento e em clara contradição 
com nossa vida e nossa missão.

https://www.facebook.com/fmschampagnatpt/
https://www.facebook.com/fms.champagnat/
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Aniversário do superior GerAl

O Instituto celebra hoje, 24 de janeiro, o aniversário 
do Superior Geral, Irmão Emili Turú, que faz 62 anos.

O Ir. Emili, eleito superior geral no Capítulo de 2009, 
nasceu em Barcelona em 1955. É o mais novo de cin-
co irmãos.

Em nome de todos os maristas de Champagnat, de-
sejamos ao Ir. Emili saúde e paz e que o Espírito San-
to lhe cubra de bênçãos para continuar seu trabalho 
de liderança, apontando caminhos proféticos para o 
novo começo do Instituto.

Como foi possível que isso acontecesse?

No passado considerava-se como um problema moral. 
Hoje, somos conscientes de que é um distúrbio psiquiá-
trico e também um crime, na maioria dos países. Como se 
pensava que fosse apenas um problema moral, eram dados 
conselhos e orientações necessárias ao arrependimento 
e se encorajava a dedicar mais tempo à oração; isso era 
acompanhado de uma oportuna transferência. Agora esta-
mos bem conscientes de que aquele “cuidado geográfico” 
não funcionava, porque a primeira pessoa que o transgres-
sor encontrava no seu novo lugar era a si mesmo, com os 
mesmos problemas de antes.
 
Que regras foram dadas ao Instituto para enfrentar situa-
ções desse tipo?

Políticas institucionais claras que nos ajudarão, não só a 
prevenir possíveis situações de abuso, mas também a rea-
gir de modo imediato perante qualquer suspeita ou denún-
cia, aplicando a lei do país em questão e as leis da Igreja.

Além disso, nos últimos seis anos, organizamos encon-
tros internacionais de formação sobre a proteção dos me-
nores, do qual participaram os responsáveis de todas as 
Províncias Maristas. Esta formação foi depois continuada 
nas Províncias, adaptando-se à realidade local. Atualmente 
estamos em diálogo com a Pontifícia Universidade Grego-
riana, de Roma, para oferecer a todos os institutos maristas 
um programa de formação para a proteção dos menores 
e a promoção dos seus direitos. Naturalmente, também a 
adequada seleção dos candidatos que aspiram ser Irmãos 
Maristas e o seu sucessivo acompanhamento são para nós 
elementos de fundamental importância.

Portanto, existem protocolos religiosos?

Cada Província Marista tem suas práticas para a proteção 
dos menores, inspirando-se num princípio que considera-
mos absoluto: o respeito e a proteção das crianças e dos 
jovens. O bem-estar dos menores e o amparo às vítimas 
vêm em primeiro lugar, como, por exemplo, a proteção do 
Instituto ou de quem cometeu o abuso.

Outro princípio importante é a transparência, seja para 
informar quem tem responsabilidade, seja em relação às 
autoridades civis. Procuramos, em cada caso, colocar jun-
tas justiça e misericórdia. A justiça sem a misericórdia se 
transforma em vingança, enquanto a misericórdia sem o 
respeito à justiça e à verdade, é um engano.
 
São previstas também formas de acompanhamento das 
vítimas, caso essas desejam?

Sim. Também nos casos proscritos na ordem civil, ofere-
cemos sempre a oportunidade de acesso a um tratamento 
adequado à situação da pessoa que sofreu o abuso, ofe-
recendo diversas formas de acompanhamento psicológico, 
psiquiátrico, espiritual etc.
 
Ouve-se dizer que os casos de pedofilia são frequentes 
na Igreja. Na realidade, se olhamos os números, não é as-
sim...

Infelizmente, os casos de abuso são muito mais frequentes 
do que a maioria das pessoas poderia pensar. Na Irlanda e 
na Inglaterra há uma organização chamada “One in Four” 
(Um em quatro): segundo essa organização há provas de 
que um em cada quatro adultos sofreu alguma forma de 
violência sexual antes dos 18 anos.

Por esse motivo iniciamos uma campanha em nossos ins-
titutos para ajudar as famílias e os menores a proteger-se, 
reconhecer os sinais de eventuais abusos e denunciando-
-os. Cerca de 30% dos casos são perpetrados por familia-
res e 60% por pessoas ligadas ao ambiente familiar. Isso 
complica as coisas em relação à denúncia dos culpados de 
abusos, quando esses se encontram no interior da família. 
De fato, a maior parte dos abusos acontece na família ou 
no ambiente próximo a ela. 

Isso, obviamente, de nenhuma forma diminui a gravidade 
dos abusos cometidos por sacerdotes e religiosos, protegi-
dos sob a imagem de “pessoas consagradas a Deus”. Esses, 
de fato, não só provocam um dano físico e psíquico, mas 
também espiritual, mostrando uma imagem de Deus total-
mente falsa.
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seNtiNdo-Nos faMília eM torNo da MesMa Mesa

forMação de aNiMadores Maristas eM coMPostela

De 26 a 29 de dezembro aconteceu 
em Valladolid, Espanha, um encontro 
formativo de animadores do Movi-
mento Juvenil MarCha, da Província 
de Compostela. Os 90 jovens partici-
pantes, distribuídos por idade e por 
etapa, participaram de um dos três 
cursos oferecidos pela Escola Cham-
pagnat de Tempo Livre: Novos Anima-
dores, Iniciação ao Acompanhamento 
e Identidade Marista.

Os mais jovens fizeram uma pausa de 
reflexão sobre o Movimento MarCha, 
- no qual muitos se integraram seis 
anos atrás - e aprofundaram o seu 
valor educativo, assim como as qua-
lidades de um animador. Além disso, 
aprenderam diversos recursos para 
ocupar o tempo livre: jogos, canções 
e danças.

No curso “Acompanhamento”, os 34 
participantes encontraram espaço 
para expressarem-se com liberdade, 
partilhar as próprias experiências, es-
cutar e serem escutados, sobretudo 
oportunidade para afrontar o cresci-
mento pessoal e os medos que ainda 
trazem, sem se sentirem isolados.

“Identidade Marista” foi vivido como 
uma partilha da própria diversidade, 
escuta do coração, aproximar a Pala-

vra da realidade de cada um e sentir-
-se acompanhado na busca, desco-
brindo, questionando e repensando a 
mensagem de Jesus.

Os momentos formativos foram alter-
nados com tempos de repouso para 
contemplar e agradecer a vida. As re-
feições e os lanches foram ocasiões 
de conviver juntos, os três grupos, 
e enriquecer-se mutuamente, sen-

tindo-se família em torno da mes-
ma mesa, do MarCha, de Maria e de 
Champagnat. A Eucaristia e o poste-
rior “serão” deu acabamento festivo 
à vida partilhada nesses dias em que 
animadores de diversas etapas, pro-
fessores da Escola de Tempo Livre, 
uma dezena de Irmãos envolvidos 
no MarCha, noviços e escolásticos da 
Europa... buscaram juntos o sonho de 
Champagnat.

forMação Marista eM uMa coMuNidade iNtercultural: 

colóquio sobre a forMação iNicial da região Ásia

Durante cinco dias, de 12 a 17 de dezembro, os forma-
dores das três unidades administrativas da região Ásia se 
reuniram no Centro Marista Ásia-Pacífico, em Manila, nas 
Filipinas, para um colóquio sobre a formação inicial. O en-
contro foi a continuação do colóquio internacional promo-
vido pelo Instituto e realizado em outubro de 2015 em 
l’Hermitage. Agora foi o momento de estudar o assunto em 
nível regional.

O tema do Colóquio foi ‘Formação Marista em uma comu-
nidade intercultural’. Vinte e dois irmãos da Ásia, de todas 
as etapas de formação inicial, se encontraram para apro-
fundar seu conhecimento sobre esse processo. Participa-

ram também dois irmãos da Oceania que trabalham com a 
formação inicial.

No primeiro dia, os participantes tomaram consciência da 
visão que emerge do processo que vive o Instituto, a partir 
do XXI Capítulo Geral, passando pela Conferência Geral de 
2013, pelo Colóquio de outubro de 2015 e, atualmente, 
pelo processo vivido através do Projeto Novos Modelos.
Alguns temas ecoaram com frequência: novas terras, dis-
ponibilidade global, cooperação regional...

Foram reservados dois dias para o estudo profundo sobre 
o que significa interculturalidade, que visão de vida co-
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mundo mAristA

Madagascar: Retiro de leigos 
em Antananarivo

Ruanda: 
Noviciado Save

Bolívia: Noviciado da América-Sul, 
Cochabamba

Austrália: Postulantes do Timor Leste 
em Melbourne

Espanha:
Valencia

Itália: Comunidade do Conselho Geral, 
Rocca di Papa

munitária isso implica para nós, os perfis necessários e as 
consequências para a formação inicial.

Estes dois dias de discussão foram reforçados por um ter-
ceiro dia, quando se focou nos processos de formação, 
especialmente o acompanhamento. O grupo foi ajudado 
pelo Pe. Michael Maguire SSC. Ele insistiu em colocar em 
primeiro plano o formando, os instrumentos necessários 
para uma orientação profunda do candidato.

Os dois últimos dias foram dedicados à revisão dos planos 
de formação atualmente em vigor, desenvolvendo-os à luz 

das reflexões feitas durantes os dias anteriores e das con-
versas em grupos.

As reflexões do grupo serão agora apresentadas para a Co-
missão de Formação da Conferência Marista da Ásia.

O Colóquio teve muitos frutos: rompeu com a ideia de iso-
lamento do papel do formador e criou a consciência da 
necessidade de colaboração dos coirmãos no processo; 
aumentou a confiança nos planos e processos existentes 
atualmente; fez aprender, ouvindo os outros participantes, 
maneiras mais eficazes de ser formadores.
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África do sul: Maristas de chaMPagNat 

e irMãs da Misericórdia coM as criaNças Pobres

Durante os últimos 7 anos, os Irmãos 
Maristas em Uitenhage e as Irmãs da 
Misericórdia em Addo, na África do 
Sul, vêm colaborando na condução de 
um campo de férias para crianças po-
bres das comunidades daquela área. 
As crianças participam de diversas 
atividades.

Os Irmãos e Irmãs são ajudados regu-
larmente por alguns voluntários do 
lugar e ultimamente por dois estu-
dantes de cada um dos cinco colégios 
maristas do país. 

Esses estudantes são os líderes, um 
homem e uma mulher, apontados 
pelos colegas para o respectivo ano 
letivo.

Em dezembro passado foram acolhi-
das 325 crianças.

caNadÁ: “ousar soNhar uM Novo coMeço”

fóruM Marista 2016

Em novembro passado, os maris-
tas da Província do Canadá, Irmãos, 
leigos de todas idades e diretores 
das obras maristas, se reuniram no 
Collège Laval, onde se encontraram 

cerca de 120 pessoas de vários lu-
gares.

O objetivo do encontro é a realiza-
ção de um evento anual que permi-

ta aos maristas da Província de ali-
mentar a pertença ao corpo global 
do Instituto.

Os testemunhos, as informações 
dadas e a visão de um novo come-
ço nutriram o desejo de colocar em 
prática o carisma por todos os ato-
res maristas.

Foi uma chance de partilhar como a 
Província se está organizando e se 
prepara ao Bicentenário do Institu-
to. Com esse objetivo, alguns leigos 
e Irmãos fizeram colocações sobre 
os seguintes temas: 

• Processo pré-capitular
• Novo organograma da Província
• Notícias da AMDL

Houve também espaço para parti-
lhar alguns elementos que foram 
destacados durante a Assembleia 
Provincial, que se realizou no início 
do ano 2016.
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Nosso site: http://www.champagnat.org
Canal em YouTube: 

https://www.youtube.com/user/champagnatorg

Siga-nos em Facebook e Twitter:
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat

seMiNÁrio eM Nairóbi sobre o PatriMôNio esPiritual Marista

coMissão africaNa do PatriMôNio

Entre os dias 12 e 16 de dezembro 
de 2016, se realizou um seminário 
sobre o patrimônio espiritual maris-
ta no Centro Internacional Maristas 
de Nairóbi (MIC), Quênia. 

Os Irmãos Elias Iwu e Vincent de 
Paul Kouassi, membros da Comissão 
africana do Patrimônio, dirigiram o 
programa, que era destinado aos ir-
mãos do primeiro ano dos estudos.

Durante os dias reunidos, estuda-
ram e partilharam a história, espi-
ritualidade e o carisma dos maris-
tas de Champagnat.Foram tratados 

também temas da atualidade e 
processos atualmente em marcha 
no Instituto, na perspectiva do pró-
ximo Capítulo: a vocação dos leigos, 
a revisão das Constituições, pastoral 
vocacional e o projeto Novos Mode-
los.

Como introdução ao estudo da his-
tória e da espiritualidade maristas, 
os participantes se debruçaram so-
bre algumas Cartas de Marcelino e 
outros escritos mais recentes.

Após o seminário, a Comissão Afri-
cana do Patrimônio, presidida pelo 

Ir. Spiridion, se reuniu durante três 
dias, de 17 a 19 de dezembro, para 
dialogar sobre o futuro do Patrimô-
nio Marista na África.
A semana foi muito frutífera, tanto 
para os irmãos em formação quanto 
para a própria comissão.

A Comissão Africana do Patrimônio 
é composta pelos Irmãos Benedict 
Umoh (Nigéria), Dickson Auxensio 
(África Austral), Elias Iwu (Nigéria), 
Henry Bashisi (PACE), Pierre Jose-
ph (Madagascar), Spiridion Ndanga 
(PACE), Vincent de Paul Kouassi (dis-
trito da África do Oeste).

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fms.champagnat/

