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Às vítimas e aos sobreviventes de abuso
Declaração do XXII Capítulo Geral
maristas. Pedimos-lhes perdão pelas feridas causadas por esses atos.
Sabemos que suas vidas foram prejudicadas e que compartilharam
esse sofrimento com familiares e
entes queridos.
Qualquer forma de abuso é a antítese de nossos valores maristas, ofusca o verdadeiro propósito de nosso
Instituto e representa uma traição
aos nobres ideais de nosso fundador, São Marcelino Champagnat.
No final de seu mandato, nosso Superior Geral, Ir. Emili Turú, em seu
discurso no XXII Capítulo Geral, disse o seguinte:
Nós, os participantes do XXII Capítulo Geral dos Irmãos Maristas, a
maior autoridade extraordinária do
Instituto, nos unimos ao Papa Francisco e às Organizações Internacionais que promovem e defendem os
direitos das crianças, para condenar

qualquer forma de abuso contra
crianças e jovens: emocional, físico
ou sexual.
Reconhecemos a dor e o sofrimento causados às vítimas por alguns
membros de nossas instituições

Administração Geral
Um retiro para Irmãos e Leigos da
Província da América Central está
sendo realizado na Guatemala, de 2
a 8 de dezembro, e conta com a participação do Ir. Hipólito Pérez, futuro
provincial e atual diretor do Secretariado Irmãos Hoje.
De 2 a 5 de dezembro se realizou o
Capítulo provincial de Norandina, em
Los Teques, Venezuela. Do Conselho
Geral, participaram os irmãos Ernesto Sánchez, Superior Geral, e João
Carlos do Prado, conselheiro geral.

De 6 a 11 de dezembro se realiza,
em Curitiba, o Capítulo da Província Brasil Centro-Sul. Participam, do
Conselho Geral, os Irmãos Ernesto
Sánchez, João Carlos do Prado e Óscar Martín.
No sábado, dia 9 de dezembro, começa o Capítulo da Província América Central, na Cidade de Guatemala.
Termina no dia 14 de dezembro e
contará com a participação dos irmãos Ernesto Sánchez e Luis Carlos
Gutiérrez, Superior e Vigário Geral.

www.champagnat.org

"Uma instituição como a nossa, que
devia ter protegido os menores contra qualquer tipo de abuso, falhou
de modo evidente. Talvez possamos
encontrar explicações que ajudem a
entender como ocorreram situações
de abuso sexual, em algumas de
nossas unidades. Porém, nenhuma
dessas explicações servirá de justificativa, porque jamais deveriam ter
ocorrido. A existência de vítimas é
uma lembrança permanente de que
lhes falhamos como instituição. E se
isso ocorreu no passado, não podemos falhar novamente, em nenhuma
circunstância ".
Apoiamos o trabalho realizado no
Instituto Marista, nos últimos anos,
para proteger as crianças em nossas instituições, quer sejam escolas,
obras sociais ou outros serviços.
Esta tarefa foi levada a cabo, sobretudo, ao exigir que, em todo o mundo marista, sejam implementadas

"
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Nos comprometemos em ser
proativos para garantir que o Instituto Marista, em todos os níveis,
atenda aos mais altos padrões
de proteção infantil, para que
todos os nossos ambientes sejam
seguros e acolhedores para
crianças e jovens.

"

Políticas de Proteção Infantil e sejam oportunizados
programas de capacitação e conscientização para evitar que o abuso infantil volte a acontecer em nossas
instituições.
Ao concluir nosso Capítulo Geral, nos comprometemos
em ser proativos para garantir que o Instituto Marista,
em todos os níveis, atenda aos mais altos padrões de
proteção infantil, para que todos os nossos ambientes
sejam seguros e acolhedores para crianças e jovens.
Para ler a carta completa, visite: https://goo.gl/jQ21Vm .
Os participantes do XXII Capítulo Geral
20 de outubro de 2017

Reunião da Conferência Marista de Europa
Superiores da Europa tratam o tema da migração

De 21 a 23 de novembro, a Conferência Europeia Marista
(CEM) composta por 10 membros (dois por província) teve
sua reunião XXIII na cidade de Siracusa.
Siracusa foi escolhida para esta reunião por uma razão
muito simples: os membros da CEM queriam encontrar a
"Nova Comunidade Internacional" de Siracusa do Projeto
LaValla200>, ali estabelecida no ano passado. Do diálogo
entre a Comunidade de Siracusa e a CEM, destacam-se
alguns pontos interessantes:
• A Comunidade está bem estabelecida e trabalha em vários centros de acolhimento de refugiados que chegam
à Itália da África especialmente, mas também da Ásia.
• Ultimamente, o trabalho da Comunidade é feito principalmente e de forma mais sistemática, em um Centro
de Acolhida chamado "CASA FREEDOM". É um centro
de "1ª acolhida", ou seja, acolhem menores, jovens com
menos de 18 anos.

e da acolhida

• O trabalho essencial dos MARISTAS (como são conhecidos) é ajudá-los, com toda a equipe do Centro, a integrar-se na sociedade italiana. Então, o primeiro trabalho que fazem, é ensinar italiano aos refugiados.
• Além de ensinar italiano, os membros da Comunidade
têm outras atividades. Mário por exemplo trabalha na
Cruz Vermelha e Onorino em uma das prisões da cidade. Neste trabalho, eles dizem, o mais importante é
"trazer um pouco de humanidade" para as relações entre aqueles que acolhem e os que são acolhidos.
O tema de estudo e reflexão da CEM nesta reunião foi
precisamente: "Sicília: migração e recursos de acolhida".
De caminho, a CEM aproveitou a oportunidade para se informar sobre o estabelecimento da segunda "Comunidade Internacional" em território europeu: é a Comunidade
Moinesti na Romênia.
Está em seus inícios, o que significa: eles têm que pro05 de dezembro de 2017
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Maristas Azuis
da Síria
No domingo, 3 de dezembro, os
Maristas Azuis de Alepo, na Síria,
receberam a visita do Monsenhor
Pascal Gollnisch, diretor da Œuvre
d'Orient, uma associação católica
francesa que ajuda aos cristãos
do Médio Oriente. O objetivo da
reunião foi rever vários projetos
dos Maristas e agradecer à Œuvre
d'Orient através do seu diretor
pelo apoio contínuo aos cristãos
do Oriente durante cerca de 160
anos e especialmente pela ajuda
dada aos Maristas Azuis durante
os últimos anos.

curar uma casa, estabelecer-se regularmente no país; dificuldades de
VISTO para alguns elementos da Comunidade; encontrar o apostolado
mais conveniente para os jovens da
região.
Em tudo isso, o Ir. Antolín Santos da
Comunidade de Bucareste tem sido
um ótimo guia e de uma grande ajuda para os membros desta Comunidade "Lavalla 200".
Além desse tópico importante na
Agenda da CEM, foram estudados

O

outros itens significativos para esta
reunião da CEM. Entre eles:
• Composição e linhas de ação para
as cinco equipes europeias da
CEM, nomeadamente: Missão; Pastoral Juvenil e Vocacional; Comunhão Irmãos / Leigos; Irmãos hoje;
Proteção à criança. Falou-se sobre
a possibilidade de criar uma nova
equipe no campo da economia.
• Criação de uma Secretaria Técnica
para a Equipe de Missão da Europa.
• Apelos do capítulo: como torná-los
conhecidos em todo o mundo marista europeu?

despertar do laicado na Igreja

e as comunidades internacionais maristas

Australian
Marist Solidarity
Australian Marist Solidarity é uma
ONG marista que trabalha principalmente na região da Ásia e do
Pacífico “para ajudar aos jovens
vulneráreis e marginalizados a se
integrarem através da educação”.
Seu último boletim fala da campanha do tempo natalício para auxiliar na educação das crianças das
plantações de chá do Bangladesh,
no projeto Moradias “Payatas” nas
Filipinas e na promoção da educação católica no Timor Leste.

V Jornada Ibérica
do Voluntariado
A Província Ibérica realizou, no dia
5 de novembro, a V Jornada do Voluntariado, em coincidência com o
dia internacional do voluntariado.
Foi uma oportunidade para agradecer o empenho que realizam
todos aqueles que dedicam parte
do próprio tempo a estar ao lado
daqueles que mais precisam. Ser
voluntário significa doar-se ao outro, reconhecer-se no próximo e
ajudá-lo a ver em si mesmo uma
pessoa com dignidade e valor. A
Jornada foi uma ocasião para refletir sobre o sentido do voluntariado como expressão do carisma
marista, reconhecendo e celebrando o trabalho realizado.

3

05 de dezembro de 2017

Numa entrevista feita com o Ir. Ángel Medina, um dos formadores do
programa “Lavalla200> comunidades internacionais para um novo
começo”, pelo portal de notícias Catalunya Religió ele diz que a maioria
dos participantes do programa são
jovens e leigos.

dos projetos maristas, sem perder
a intuição original de S. Marcelino
Champagnat.

“Ao apelo do Superior Geral convidando leigos e religiosos a fazer
parte de Lavalla200>, responderam
umas 90 pessoas”, disse o Ir. Ángel.

“Naquele momento eram os jovens
sem educação, mas hoje há muitos outros que vivem à margem da
vida”.

“A terça parte eram religiosos, porém dois terços eram leigos, não de
50 ou 70 anos, mas entre 20 e 30
anos de idade”.
O Ir. Ángel também advertiu que
Lavalla200> mostra a mudança

O programa começou em 2016 e
já conta com seis comunidades
nas periferias de Cape Town (África
do Sul), Siracusa (Itália), Moinesti
(Romênia), Sidney (Austrália), Tabatinga (Brasil) e Nova York (USA).

“Vivemos uma grande época centrados no âmbito educativo formal
porque era o que a sociedade necessitava”, disse o Ir. Ángel.
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Mundo Marista

Bélgica: Irmãos e leigos juntos
preparando o Advento, Genval

Argentina: Fale sobre os riscos no site na
Escola Macnab Bernal, Buenos Aires

Filipinas: Experiência de imersão de Sacred
Heart College Adelaide Austrália, Manila

Austrália: Ltyentye Apurte Catholic
School em Santa Teresa

Madagascar: Jovens recebem informações
sobre o XXII Capítulo Geral, Betroka

Líbano: FMSI visita o Projeto Fratelli
em Rmeileh

"

Cada comunidade é composta por
quatro membros, Irmãos e leigos.

estão integradas no sistema educativo.

Vivemos uma grande época centrados no âmbito
educativo formal porque
era o que a sociedade
necessitava. Naquele
momento eram os jovens
sem educação, mas hoje
há muitos outros que

Em Cape Town, a comunidade está
numa região que foi próspera em
outros tempos, porém ao desaparecerem as fábricas, muitas famílias
empobreceram.
Em Siracusa, cidade siciliana, os
membros trabalham com jovens refugiados, na maioria africanos, ajudando-os a incorporarem-se na vida
laboral e social.

Em Tabatinga, Brasil, fronteira com
Peru e Colômbia, os membros ajudam as comunidades ribeirinhas e
indígenas, cujos filhos vivem situações de marginalização, nos lugares
onde vão estudar depois do ensino
fundamental.

vivem à margem da
vida.

"

Em Moinesti, ajudam os filhos de
pais que trabalham em outros países da Europa.

Em Nova Iorque, a comunidade trabalha com imigrantes hispânicos
sem documentação. Atendem famílias com pais de origem latina que
correm o risco de serem expulsos, e
com seus filhos, que correm o mesmo risco.

Em Sidney, colaboram com os aborígenes e imigrantes de vários países
da Ásia no bairro de Mount Druitt;
também ajudam crianças que não

Além dessas comunidades, há seis
Irmãos e leigos maristas que trabalham na Ásia, em Sri Lanka, Filipinas
e Camboja.

05 de dezembro de 2017
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Reuniões do Conselho da Oceânia e do Grupo de Leaders
Explorando novas áreas de vida marista e missão em toda a Oceânia

As reuniões do Conselho da Oceânia
e do Grupo de Líderes da Oceânia
ocorreram em novembro em Brisbane.
Os líderes da Unidade Administrativa
aproveitaram a oportunidade para informar o Conselho sobre os elementos

"

As principais áreas dessa
Comissão nos próximos
três anos são: proporcionar
oportunidades para ampliar
e aprofundar a espiritualidade e a missão maristas,
desenvolver programas adequados, capacitar facilitadores e líderes locais e proporcionar oportunidades para

experimentar a família
marista mais ampla.
5

"
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significativos e as orientações para a
vida e missão marista que emergiram
do Capítulo. Entre os tópicos referidos
encontramos a ideais de Corpo global
e o futuro do Instituto, a qualidade da
vida comunitária e a oração, e as áreas
de missão.
Na sequência das deliberações sobre
a organização do Instituto emergentes do Capítulo Geral, o Grupo de Líderes realizará uma reunião alargada
em março de 2018 para estudar essas
questões em relação à Oceânia.
A rede de Administradores Financeiros
de cada uma das Unidades Administrativas foi criada como resultado de uma
decisão tomada na reunião do Conselho Geral Ampliado em maio de 2017.
A Rede trabalha em estreita colaboração com o Conselho do Fundo Fiduciário Regional e ambos supervisionam
e trabalham com o orçamento para a
Região da Oceânia.
A Rede se reunirá duas vezes em 2018,
tendo em vista que esses dois órgãos
se apoiem e compartilhem as melhores práticas no complexo ambiente
financeiro no qual as UAs da Oceânia
operam.

A rede também procurará maneiras de
trabalhar com a região da Ásia.
Os participantes falaram também sobre o programa "Edges", que explora
novas áreas de vida e missão marista
em toda a região em resposta ao chamado do Instituto e do Papa Francisco.
Esta iniciativa surgiu das recomendações feitas ao Conselho da Oceânia
após a reunião de irmãos mais novos
em janeiro de 2016.
Um questionário a Irmãos com menos
de 50 anos será feito em 2018 e um
grupo de planejamento será formado
para organizar uma reunião em janeiro
de 2019.
A Comissão de Parceria da Oceânia
apresentou seu plano estratégico para
2018-2020.
As principais áreas dessa Comissão
nos próximos três anos são: proporcionar oportunidades para ampliar e
aprofundar a espiritualidade e a missão maristas, desenvolver programas
adequados, capacitar facilitadores e
líderes locais e proporcionar oportunidades para experimentar a família
marista mais ampla.
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El Salvador: Entusiasmados com o futuro
XI Encontro de Fraternidades maristas da América Central
A Província Marista da América Central
realizou, de 10 a 12 de novembro, o XI
Encontro Provincial de Fraternidades
Maristas. Cerca de 200 pessoas da Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Costa
Rica e Honduras se reuniram para viver
intensamente, com grande energia e
entusiasmo, o fim do Ano La Valla e do
Ano do Bicentenário. El Salvador, o "polegar da América" abriu

os braços para
nos receber como uma família.
Sob o slogan "Entusiasmados com o futuro", levamos a sério, e é assim que se
pode dizer, os apelos do Capítulo Geral, que nos foram apresentadas por Ir.
Omar Peña e a Sra. Nohemy Pinto, participantes do mesmo.
Com o tema "La Valla... um chamado à
interioridade", passamos um dia inteiro
aprendendo um pouco mais sobre essa
dimensão-chave da pessoa, não apenas
de maneira teórica, mas, acima de tudo,

de maneira experiencial: exercícios de
interioridade, dança contemplativa,
workshops ... Terminamos o dia, diante
do Senhor em oração, cansados, mas felizes. Se devemos destacar alguma coisa desses dias maravilhosos, são, sem
dúvida a alegria e a fraternidade. Mar-

Agios-Mar 3: Novo relator
para as Causas dos Santos
O papa Francisco nomeou o sacerdote
valenciano José Jaime Brosel Gavilá
como novo relator da Sagrada Congregação para as Causas dos Santos.
Brosel, que até agora era Oficial do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, também havia
colaborado como consultor teólogo
“ad casum” na Congregação para as
Causas dos Santos e foi postulador de
várias causas.
Foi ele que estudou e realizou o relatório, como consultor, sobre a causa do
Ir. Crisanto.

da

celino nos sorri, é verdade, mas também
nos exorta a responder, como o Movimento Champagnat da Família Marista,
aos desafios que enfrentamos hoje e a
não ter medo do futuro, dando-nos coragem para sermos seus construtores.
Ir. Daniel Martín

Sagrada Congregação

Com sua nomeação como relator em
outubro, estará ao seu encargo a orientação da redação da “Positio”, o relatório sobre o martírio do Ir. Eusébio e 58
companheiros.
José Jaime Brosel, de 50 anos, nasceu
em Valencia, onde também recebeu a
ordenação sacerdotal em 1992. Encontra-se a serviço da Santa Sé, em Roma,
desde 2008. Anteriormente foi delegado diocesano de Catequese na arquidiocese de Valencia.
Ir. Antonio Martínez Estaún
Postulador geral

Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral

Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
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
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