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NOTÍCIASMARISTAS

Queridos Irmãos,

É com alegria que lhes apresento o 
texto de nossas Constituições, aprovado pela 
Santa Sé em 6 de junho de 2020, na festa 
de nosso Fundador, São Marcelino Cham-
pagnat.

Juntos percorremos um caminho importante 
e determinado para chegar ao texto atual. 
Em 2009, o XXI Capítulo geral nos convidou 
a fazer uma revisão profunda de nossas 
Constituições e Estatutos, com os objetivos 
de alcançar uma conversão do coração a 
serviço de um mundo novo e de facilitar a revitalização de 
nossa vocação de Irmãos.

A partir de 2013, realizamos conversações seguindo o roteiro 

“Relatos do Caminho ao redor do Fogo”e fizemos propostas 
para modificar o texto. Em 2017, o XXII Capítulo Geral dedicou 
vários dias ao estudo e à aprovação da proposta apresentada 
pela comissão previamente designada.

■ O Ir. Ángel Diego, do Secretariado de Solidariedade, par-
ticipa, na sexta-feira, do lançamento do UPR de Papua Nova 
Guiné, junto com Dominicans for Justice and Peace, Edmund 
Rice International, CCIG y Maristas-FMSI.
■ Na quinta-feira se realiza a reunião online da Co-
missão Internacional do Patrimônio, coordenada pelo 
Ir. Antonio Ramalho, da qual participará também o Ir. 
Óscar.
■ Na quinta-feira, o Ir. Ben participará da reunião de líderes 
da Oceania para prosseguir na conversa sobre a restruturação 
da Região em 1 Província.
■ Na quarta-feira, realizou-se a reunião dos diretores dos 

secretariados e departamentos da Administração-Geral, coor-
denada pelo Ir. Luis Carlos.
■ Na terça-feira aconteceu a primeira reunião da Comissão 
Internacional para a revisão da Guia de Formação, que contou 
com a participação dos Irmãos Ernesto, Óscar, João Carlos, 
Ángel Medina e Lindley.
■ Na terça-feira houve o encontro do Secretariado Alargado 
de Leigos, com a participação dos Irmãos Sylvain e João 
Carlos.
■ Na segunda-feira, os Irmãos Sylvain e Óscar participaram 
em encontro com Brasil Centro-Sul para organizar o retiro 
provincial de dezembro.

CASA GERAL 

CONSTITUIÇÕES E ESTATUTOS DOS IRMÃOS MARISTAS
7 de outubro, festa de Nossa Senhora do Rosário, o Irmão Superior Geral apresenta ao Instituto o texto das 
Constituições e Estatutos, aprovados pela Santa Sé e que entrarão em vigor em 1º de novembro de 2020. O texto 
impresso completo de notas será enviado aos Irmãos no início de janeiro de 2021. Abaixo está a apresentação 
destes documentos feitas pelo Irmão Ernesto.

administração-geral

https://champagnat.org/es/reunion-de-la-comision-ad-hoc-para-la-creacion-de-la-red-global-de-escuelas-maristas/
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Ao longo do caminho, surgiu a ideia de ter o documento “Aon-
de fores: Regra de Vida dos Irmãos Maristas”, que foi aceito e 
aprovado pelo mesmo Capítulo Geral e que agora é um texto 
integrado e complementar das Constituições e Estatutos.

No número 12 é definido, de forma clara e motivadora, o obje-
tivo deste documento vital para nós:

“Nossas Constituições, aprovadas pela Santa Sé, orientam-
nos no modo de vivermos nosso 
ser irmãos na Igreja, de acordo 
com o espírito e o coração de 
nosso Fundador. Consideramos 
as Constituições como a aplicação 
do Evangelho a nossa vida e um 
guia seguro para cumprirmos a 
vontade de Deus a nosso respeito. 
Por nossa profissão religiosa, nos 
comprometemos a vivê-las. Atentos 
à riqueza e aos apelos que contêm, 
nós as lemos com frequência em 
atitude de oração e discernimen-
to. Aprovadas pela Santa Sé, sua 
autêntica intérprete, podem ser 
modificadas somente com sua 
autorização.“

É clara a importância de lê-las e 
meditá-las com frequência, de nos 
deixar confrontar por elas com um coração aberto e bem-
disposto e de nos esforçar diariamente para que ganhem vida 
em cada irmão, comunidade e obra marista. Somos herdeiros 
e portadores de um carisma valioso, que desejamos viver de 
maneira significativa no mundo de hoje, caminhando junto com 

os leigos maristas e com tantas outras pessoas comprometidas 
com nossa vida e missão.

Hoje apresentamos o texto em formato digital, nos quatro 
idiomas oficiais do Instituto. Como indiquei na minha carta 
de 3 de julho, uma vez publicado este texto, aprovado pelo 
Vaticano, consideraremos o dia 1º de novembro de 2020 como 
a data oficial para a entrada em vigor das novas Constituições 
e Estatutos. O texto impresso será enviado no início do próximo 

ano de 2021 e incluirá referências 
e notas.

Novamente expresso o meu 
agradecimento a cada um dos 
Irmãos pelo seu engajamento no 
processo e a todos os grupos que 
trabalharam na revisão e renovação 
das nossas Constituições, Estatutos 
e Regra de Vida, ao longo desses 
últimos anos.

Que Maria, nossa Boa Mãe, conti-
nue a ser a nossa fonte de inspi-
ração e possamos viver como seus 
filhos, portadores do seu nome. 
Amparados em sua mão, caminha-
mos sempre em direção a Jesus.

Fraternalmente,

Ir. Ernesto Sánchez Barba, Superior-geral
Roma, 7 de outubro de 2020

Baixar PDF: English | Español | Français | Português

O Pós-Noviciado Champagnat de Madri, na Espanha, é o 
escolasticado da região Europa. Hoje propomos um encon-
tro com os dois escolásticos atuais e com os três irmãos 

que acompanham sua caminhada na 
comunidade.
Convidados pelo Secretariado Irmãos 
Hoje, os 5 Irmãos realizaram um 
vídeo sobre suas vidas durante esses 
últimos meses caracterizados pela 
pandemia da Covid-19.

ESPANHA

PÓS-NOVICIADO CHAMPAGNAT DE MADRI

https://champagnat.org/pt/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
https://champagnat.org/pt/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_and_Statutes_Marist_Brothers_October2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituciones_y_Estatutos_HermanosMaristas_octubre2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_et_Statuts_Freres_Maristes_Octobre_2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituicoes_e_Estatutos_Irmaos_Maristas_outubro2020.pdf
https://www.facebook.com/postonoviciadochampagnat/?ref=page_internal
https://champagnat.org/es/post-noviciado-champagnat-de-madrid/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-el-secretariado-de-solidaridad-una-nueva-iniciativa-en-papua-nueva-guinea/
https://youtu.be/DQw8kaPo1ZA
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MoviMento ChaMpagnat

No Brasil, no dia 1º de outubro de 
2020, o Grupo de Trabalho que está 
organizando as atividades em come-
moração aos 35 anos do Movimento 
Champagnat da Família Marista se 
reuniu, para dar continuidade aos 
seus planejamentos e terminar e 
organizar as propostas de ações.

CoMunidades de Bogotá

As comunidades maristas da cidade 
colombiana (Casa Provincial e Esco-
lasticado), no dia 27 de setembro, 
viveram um dia de integração e de 
celebração no Campo Desportivo 
do Colégio Champagnat, com um 
almoço comum e um passeio com os 
irmãos.

Laudato si

Os aspirantes e Irmãos do Timor 
Leste inauguraram uma campanha 
ecológica nas vizinhanças da co-
munidade em Baucau, limpando as 
principais estradas da vizinhança. O 
próximo passo será alargar a partici-
pação aos jovens e toda a comunida-
de cristã. Veja o vídeo no FaceBook 
dos Maristas do país: https://bit.
ly/3nbpdaI
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IR. GREGORIO LINACERO NOVO 
ASSISTENTE DO TESOUREIRO GERAL
E GERENTE DO PLANO ESTRATÉGICO

O Irmão Gregorio Linacero Melón, 
da Província da América Central, 
foi nomeado pelo Conselho Geral 

como Assistente do Ecônomo Geral e 
Gerente de Projetos do Plano Estratégico 
da Administração Geral por três anos, a 
partir de 1º de janeiro de 2021.

Como Assistente do Ecônomo, sua 
missão será trabalhar em estreita 
colaboração com o Ecônomo Geral em 
vários projetos do Instituto.  Ao mesmo 
tempo, como gerente de projetos do 
Plano Estratégico, ele colaborará com o 
Irmão Vigário Geral no acompanhamento 
e implementação de vários projetos em 
nível regional ou global.

O Irmão Goyo, como é conhecido, che-
gará à Casa geral em janeiro e passará a 
fazer parte da comunidade da Adminis-
tração geral.

Ir. Gregorio Linacero Melon
O Ir. Gregorio nasceu em La Robla (León), 
Espanha, em 16 de março de 1965. 
Ele fez sua formação marista nas casas 
de formação de Carrión de los Condes 
e Miranda de Ebro. Após seu noviciado 

em Venta de Baños (Palencia) em 1984, 
foi destinado à Guatemala, onde fez seu 
escolasticado e profissão perpétua em 
1990.

Sua missão apostólica foi realizada na 
Guatemala (Escuela Marista e Liceo Gua-
temala) e em Porto Rico (Colegio Marista 
de Guaynabo).

Ocupou os cargos de professor, superior, 
coordenador de ciclos, diretor técnico, 
administrador escolar, administrador 
provincial, vice-provincial e membro do 
Conselho Provincial.

Atualmente, apoia a Fundação da Pro-
víncia da América Central, além de ser o 
Delegado Provincial para a Proteção de 
Crianças, Adolescentes e Jovens.

Nos últimos tempos, o Ir. Goyo apoiou o 
desenvolvimento da Região do Arco Norte 
como Coordenador do Comitê Regional e 
foi membro do Conselho Permanente da 
Conferência Americana de Provinciais. 
Ele também é membro do Conselho do 
Fundo Bedford e da Ajuda Missionária 
Internacional.

https://bit.ly/3nbpdaI
https://bit.ly/3nbpdaI
https://champagnat.org/es/h-gregorio-linacero-nuevo-asistente-del-economato-general-y-gestor-del-plan-estrategico/
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VATICANO 

CARTA ENCÍCLICA “TODOS IRMÃOS”     
DO PAPA FRANCISCO

No dia do “trânsito” de São Francisco, 3 de outubro, o Papa 
assinou, sobre o túmulo do santo de Assis, a sua terceira 
encíclica “Irmãos Todos”, onde propõe uma nova ordem 

mundial, com os pobres ao centro.
É um texto que desafia a todos os 
cristãos. Para o mundo marista, há 
vários elementos que poderíamos 
relacionar especificamente com a 
caminhada do Instituto. Identifica-
mos imediatamente dois:

1) A Regra de Vida, publicada no 
ano passado, se abre com a frase 
“Vale a pena ser IRMÃO hoje!”. 
Essa convicção marista é espelhada 
também na encíclica. Para destacar 
a reflexão do Papa, poderíamos, por 
exemplo, citar a pergunta que faz no 
número 103:
• “Que sucede quando não há a fraternidade conscientemente 

cultivada, quando não há uma vontade política de fraternida-
de, traduzida numa educação para a fraternidade, o diálogo, 
a descoberta da reciprocidade e enriquecimento mútuo 
como valores?

2) O último Capítulo General nos apelou a caminhar como família 
global. Na encíclica, o Papa, a esse propósito, refletindo sobre a 
parábola do bom Samaritano, convida à reflexão:
• “Que reação poderia provocar hoje essa narração, num 

mundo onde 
constantemente 
aparecem e 
crescem grupos 
sociais, que se 
agarram a uma 
identidade que 
os separa dos 
outros? Como 
pode aquela 
impressionar 
pessoas que ten-
dem a organizar-
se de maneira a 
impedir qualquer 

presença estranha que possa turbar tal identidade e esta 
organização autodefensiva e autorreferencial?”  (102)

Disponibilizamos aqui o texto da Encíclica nas nossas 4 línguas 
(English | Español | Français | Português).
Outras línguas estão disponíveis no site do Vaticano.

Baixar PDF: English | Español | Français | Português

“Crescemos em muitos aspetos, 
mas somos analfabetos no 
acompanhar, cuidar e sustentar 
os mais frágeis e vulneráveis das 
nossas sociedades desenvolvidas. 
Habituamo-nos a olhar para o outro 
lado, passar à margem, ignorar 
as situações até elas nos caírem 
diretamente em cima”

(Fratelli Tutti 64)

[[

https://champagnat.org/pt/aonde-fores-regra-de-vida-dos-irmaos-maristas/
http://Capítulo General
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_PT.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2020/10/4/enciclica-fratellitutti.html
https://champagnat.org/es/carta-enciclica-todos-los-hermanos-del-papa-francisco/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_EN.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_ES.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_FR.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/enciclica-omnes_fratres_PT.pdf
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CASA GERAL

FMSI APRESENTA NOVO PROJETO PARA PAPUA NOVA GUINÉ

A FMSI e a Secretaria de Solidariedade juntaram forças 
e enviaram uma nova proposta de projeto para Misean 
Cara, que já foi aprovada.

O projeto terá início em dezembro de 2020 em coope-
ração com:
• Centro Católico Internacional de Genebra (CCIG)
• Edmund Rice International (ERI)
• Dominicanos pela Justiça e Paz

Este novo projeto em Papua Nova Guiné ajudará os atores da 
sociedade civil a adquirir uma metodologia para relatar, mo-
nitorar e acompanhar as questões mais urgentes que afetam 
os direitos humanos no país por meio do processo de Revisão 
Periódica Universal (UPR). Ao fazer isso, ele permitirá que as 
ONGs sejam mais eficazes em suas atividades de defesa de 
direitos, melhorará sua colaboração com o governo de Papua-
Nova Guiné e, no final, melhorará a situação daqueles que 
correm o risco de terem seus direitos humanos violados. O 
projeto alcançará sua meta e objetivos organizando atividades 
no país e internacionais com o objetivo de:
1. Apoiar seus membros e parceiros – e a sociedade civil 

em geral – para construir ou reforçar as capacidades dos 
defensores locais dos direitos humanos para defender 
o respeito e a proteção dos direitos humanos em nível 

nacional e internacional
2. Contribuir para o fortalecimento da rede de defensores dos 

direitos humanos na região, em ligação com a Genebra 
internacional para fins de advocatícios;

3. Dar visibilidade aos desafios locais de direitos humanos a 
fim de melhorar a conformidade dos tomadores de decisão 
nacionais com as obrigações de direitos humanos da PNG 
e desenvolver estratégias de implementação mais eficazes.

Parceria da FMSI
A adesão da FMSI ao CCIG data de 2010, com colaboração 
prática entre as duas organizações para implementar projetos 
no país. O CCIG, ERI e FMSI implementaram um projeto de 
um ano para garantir que as principais questões de direitos 
humanos na Bolívia fossem trazidas à atenção da comunidade 
internacional durante o UPR. Como resultado, uma coalizão de 
18 atores da sociedade civil na Bolívia foi autorizada a defender 
os direitos das crianças e das mulheres.

Dadas suas competências e experiência, FMSI, CCIG, ERI e os 
dominicanos se encontraram em uma posição única para cha-
mar a atenção nacional e internacional para as pessoas mais 
vulneráveis em Papua Nova Guiné – e para a sociedade da PNG 
em geral – equipando-as com as ferramentas para defender 
seus direitos.

https://fmsi.ngo/?lang=es
https://champagnat.org/pt/instituto-marista/administracao-geral/secretariado-de-solidariedade/
http://www.ccig-iccg.org/
http://www.edmundriceinternational.org/
https://un.op.org/en
https://fmsi.ngo/?lang=es
http://www.ccig-iccg.org/
https://champagnat.org/es/fmsi-y-el-secretariado-de-solidaridad-una-nueva-iniciativa-en-papua-nueva-guinea/


7 I OUTUBRO I 2020

notícias maristas 647

6

CASA GERAL

FUNDO DA FAMÍLIA MARISTA GLOBAL PARA 
EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS

O Secretariado da Solidariedade, juntamente  com a Ad-
ministração geral, apresenta-vos uma iniciativa visando 
responder às necessidades humanitárias que estão a ser 

vividas em várias partes do mundo marista.

O Conselho Geral, na sua sessão plenária de junho, aprovou 
uma iniciativa chamada “Fundo da Família Marista Global para 
emergências humanitárias“. Para responder a esta iniciativa, a 
Administração geral 
está a desenvolver 
várias ações. Tam-
bém a Secretaria de 
Solidariedade quer 
animar e coordenar 
uma delas.

São dois os objetivos 
da iniciativa que vos 
propomos:
• Continuar a 

crescer na 
consciência solidária, todos os Maristas de Champagnat, a 
partir de uma perspetiva da Família Global, para responder 
às necessidades emergentes de nosso tempo.

• Participar de projetos humanitários, arrecadando fundos, 
que atendam às necessidades decorrentes de emergên-
cias humanitárias (consequência da Covid-19 ou outras 
circunstâncias).

Quer dar resposta às necessidades de alimentos, água potável, 
medicamentos ou materiais médicos e de abrigo, ou seja, 
necessidades básicas.

Cada pessoa, comunidade, obra educativa, família … pode 
unir-se a partir da sua realidade concreta, a tudo o que é 
proposto ou nalguma das suas partes. Os gestores provinciais 
têm todas as informações práticas necessárias para poder par-
ticipar. Quem desejar saber mais, pode recorrer a eles. Além 
disso, no site do Instituto encontram-se alguns materiais.

Sabemos que já se estão a realizar muitas iniciativas visando 
responder às necessidades decorrentes da pandemia, bem 
como as que surgem por outros motivos.

O XXII Capítulo Geral, celebrado na Colômbia em 2017, 

encorajou-nos a crescer como uma “família carismática 
global” no primeiro dos desafios, com um convite específico 
para “atuar como um corpo global”. Além disso, o último dos 
desafios convida-nos a participar e responder “com ousadia às 
necessidades emergentes”. Uma iniciativa que cada um de nós 
pode desenvolver criativamente, tal como se recorda em várias 
ocasiões na Mensagem do Capítulo.

A partir da 
Secretaria de So-
lidariedade que-
remos animar-
vos a participar, 
cada um de 
acordo com a 
sua realidade 
concreta e de 
acordo com as 
próprias possibi-
lidades. Pode-se 
trabalhar na 

sensibilização, na arrecadação de fundos, na distribuição de 
materiais … Nalguns lugares pode-se desenvolver uma grande 
campanha de consciencialização, dar a conhecer estas realida-
des; noutros, uma pequena arrecadação de fundos; às vezes, 
podem-se solicitar e desenvolver projetos em coordenação 
com a Administração geral … Sejamos criativos!

Obrigado pelo vosso ser Marista, cada um dento da sua própria 
vocação e missão, sentindo-nos todos uma Família Global. 
Obrigado por acolher positivamente esta iniciativa projetada 
para responder às emergências humanitárias que estão a 
surgir no nosso mundo. Obrigado por sermos e nos sentirmos 
maristas. “Começamos a por mãos à obra no sentido de cola-
borar no que podemos, servindo os outros”, dizia-nos o irmão 
Ernesto em sua circular Lares de Luz.

Saudações e um grande abraço em Jesus, Maria e Cham-
pagnat

Atentamente,
Ir. Francis Lukong – Diretor adjundo do Secretariado de Solida-
riedade
Ir. Angel Diego García Otaola – Diretor do Secretariado de 
Solidariedade

https://champagnat.org/pt/fundo/
https://champagnat.org/pt/fundo/
https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/
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RUANDA: NOVICIADO DE SAVE

BOLIVIA: NOVICIADO DE COCHABAMBA – SUBIDA AO 
PICO PIRÂMIDE

TIMOR LESTE: IRMÃOS COM ASPIRANTES 
MARISTAS

ESPANHA: ESCOLA CHAMPAGNAT – 
GUADALAJARA

ESPANHA: O IR. ALBERTO VIZCAYA RENOVA OS 
VOTOS EM BONANZA

mundo marista

BANGLADECHE: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
PARA 25 FAMÍLIAS EM GIASNOGOR

IR. ALBERTO APARÍCIO SEGUE À FRENTE DA REGIÃO 
AMÉRICA SUL COMO SECRETÁRIO EXECUTIVO

Atuando como Secretário Executivo da Região América Sul 
desde 2018, o Ir. Alberto Aparício, da Província Cruz del 
Sur, foi renomeado para seguir as atividades até setembro 

de 2021. Foi renomeado na reunião online de 27 de agosto, pelo 
Conselho Regional. Ele seguirá à frente das iniciativas regionais 
até setembro de 2021, buscando acompanhar o desenvolvimento 
dos projetos trabalhados pelas cinco Províncias da Região, pre-
sentes em 7 países: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, 
Peru e Uruguai.

Para o Ir. Alberto, hoje, mais 
do que nunca, a Região traz 
presente o conceito de Família 
Global. “Este é um caminho que 
devemos nos aprofundar”, co-
menta. “Ao longo desses cinco 
anos, sou parte dessa família 

que segue sonhando e aprofundando seus projetos que buscam 
responder às chamadas emergentes do mundo atual”, finaliza.

Na região, distintas equipes interagem liderando iniciativas co-
muns que fortalecem o carisma evangelizador marista, por meio 
da educação, saúde, trabalho social e atuação missionária em 
todo o continente.

https://champagnat.org/es/h-alberto-aparicio-confirmado-secretario-ejecutivo-de-la-region-america-sur/
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BRASIL

MISSÃO MARISTA TAMBÉM SE DEDICA     
À PROMOÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DE HOSPITAIS

O Instituto Marista é reconhecido 
mundialmente pela atuação volta-
da à educação e à defesa dos di-

reitos das crianças e adolescentes. Mas, 
você sabia que no Brasil a missão de ser 
farol em um mundo turbulento também 
está presente na área da saúde?

Em Curitiba há duas instituições de saú-
de que fazem parte do Grupo Marista, 
Província Brasil Centro-Sul: o Hospital 
Marcelino Champagnat e o  Hospital Uni-
versitário Cajuru, onde o foco é o atendi-
mento humanizado e há uma constante 
busca pelo bem-estar dos pacientes. 
Em Porto Alegre, com a mesma missão, 
a Província Brasil Sul-Amazônia está à 
frente do Hospital São Lucas, ligado à 
PUCRS, quefaz parte da Rede Marista.

Nesses hospitais, a Saúde se alia à Educação na colaboração 
da formação acadêmica, já que os hospitais oferecem infraes-
trutura e acompanhamento apropriado para estágios nas áreas 
da saúde.

Os dois hospitais da Província Brasil Centro-Sul

Hospital Universitário Cajuru   

O Hospital Universitário Cajuru (HUC) possui múltiplas espe-
cialidades, sendo referência no atendimento ao trauma e em 
urgências e emergências cirúrgicas. Primeiro e maior hospital 
pronto-socorro do Paraná, tem como especialidades os proce-
dimentos cirúrgicos nas áreas de cirurgia geral e do trauma, 
cirurgia ortopédica e neurológica, além de ser campo de está-
gio para os cursos da Escola de Medicina e Escola de Saúde e 
Biociências da PUCPR.

A Instituição realiza cerca de 13.500 atendimentos mensais, 
100% pelo SUS e ainda é referência em transplante renal, reali-
zando em média 80 transplantes por ano. O Hospital apresenta 
taxa de sucesso acima de 90% na sobrevida do enxerto renal 
e do paciente. Estes são os melhores resultados do Paraná, 
segundo a Central Estadual de Transplantes.

O HUC foi inaugurado em 1958 e pertenceu à União dos 
Ferroviários até 1977, quando foi adquirido pela Associação 
Paranaense de Cultura (APC). De lá para cá, segue se moder-
nizando. Para celebrar seu 62º aniversário, por exemplo, foi 
inaugurado um novo Centro de Diagnóstico. Saiba mais.

Hospital Marcelino Champagnat

O Hospital Marcelino Champagnat (HMC) nasceu com o com-
promisso de atender seus pacientes de forma completa e com 
princípios médicos de qualidade e segurança. É referência em 
procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade. Nas 
especialidades destacam-se: cardiologia, neurocirurgia, ortope-
dia e cirurgia geral e bariátrica, além de serviços diferenciados 
de check-up.

O HMV foi fundado em 2011, possui uma área de 28 mil 
metros quadrados, 116 leitos de internação, 72 consultórios e 
mais de 750 médicos credenciados. Saiba mais.

Trabalho em conjunto em tempos de pandemia
Durante a pandemia, a cooperação entre as instituições maris-
tas tornou-se ainda mais forte. Acadêmicos da PUCPR – dos 
cursos de Medicina, Enfermagem, Engenharia da Computação, 
entre outros – também colocaram seus conhecimentos à 

https://www.hospitalmarcelino.com.br/
https://www.hospitalmarcelino.com.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
https://www.hospitalsaolucas.pucrs.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
http://www.hospitalcajuru.org.br/
https://www.hospitalmarcelino.com.br/
https://www.pucpr.br/noticias/academicos-da-pucpr-atuam-no-combate-a-pandemia/
https://champagnat.org/es/la-mision-marista-tambien-se-dedica-al-apoyo-sanitario-a-traves-de-los-hospitales/
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Atação sobre a prevenção do abuso sexual infantil no I 
Congresso Virtual de Educadores Católicos, organiza-
do pela Universidade Francisco de Victoria, de 24 de 

setembro a 1º de outubro de 2020, sob o lema “Afetividade 
e sexualidade no século XXI: a educação do coração. ” A 
apresentação marista é intitulada “Romper o silêncio: edu-
cação, empoderamento e prevenção do abuso sexual infan-
til”, e é uma introdução à campanha “Caminhamos ao seu 
lado”, que se realiza nas escolas da Mediterrânea dentro 
dos planos da ação tutorial para promover uma cultura de 
autoproteção frente aos abusos 
contra estudantes. Também 
reflete sobre a necessidade de 
formar o professorado e infor-
mar adequadamente as famílias 
para complementar o plano de 
prevenção a ser realizado nos 
centros educacionais.

A apresentação pretende dar 
visibilidade nos ambientes 
eclesiais ao compromisso marista na prevenção do abuso 
sexual infantil, em consonância com um dos desafios do 
XXII Capítulo Geral: chamados a “implementar de forma 
decisiva e proativa políticas de proteção das crianças contra 
todos os tipos de abusos, em coerência com os acordos 
internacionais que defendem os direitos das crianças e dos 
jovens ”.

Abaixo é possível acompanhar a exposição de Fernando 
Domínguez del Toro, delegado de Proteção à Criança da 
Província Mediterrânea: 

Políticas de proteção à criança
Embora socialmente haja 
alguma relutância em abordar 
as questões de abuso sexual 
em ambientes escolares, os 
especialistas concordam que 

uma das barreiras mais importantes para parar o abuso 
depende das próprias crianças. Atualmente, várias Provín-
cias da Europa estão colaborando na revisão de planos de 
prevenção que garantam a formação e o desenvolvimento 
de habilidades de autoproteção para todas as crianças das 
obras maristas, desde a mais tenra idade até o momento de 
atingir a maioridade.

XXII Capítulo Geral: Declaração às vítimas e aos 
sobreviventes de abuso: English | Español | Français | 
Português | Deutsch | Dutch

ESPANHA

PREVENÇÃO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL     
NA PROVÍNCIA MEDITERRÂNEA

disposição, para colaborar no atendimento aos pacientes dos 
dois hospitais da Província Brasil Centro-Sul. Além disso, para 
estudar o novo coronavírus no dia a dia e trocar informações, 
a PUCPR mantém um grupo de pesquisa formado por profes-
sores, pesquisadores, estudantes e profissionais da saúde. 
Confira algumas descobertas desse trabalho em conjunto.

Em tempos de isolamento, o uso da tecnologia para diminuir a 
saudade entre os pacientes internados com Covid-19 e seus 

familiares também foi destaque na imprensa. A startup Human 
Robotics, acelerada pela PUCPR, desenvolveu robôs físicos 
para o atendimento e até mesmo interação presencial em 
hospitais.

Outra iniciativa que ganhou grande repercussão foi a home-
nagem do Dia Internacional da Enfermagem, com maristas 
enviando palavras de incentivo e gratidão aos profissionais da 
saúde.

http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_EN.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_ES.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_FR.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_PT.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DE.pdf
http://www.champagnat.org/shared/bau/CapituloGeneral_VitimasAbuso_DU.pdf
https://champagnat.org/es/prevencion-de-abusos-sexuales-infantiles-en-la-provincia-mediterranea/
https://champagnat.org/es/prevencion-de-abusos-sexuales-infantiles-en-la-provincia-mediterranea/
https://www.pucpr.br/escolas/escola-de-medicina/gerar-e-compartilhar-conhecimento-em-prol-dos-pacientes/
https://canaltech.com.br/saude/este-simpatico-robo-aproxima-pacientes-internados-com-covid-19-de-suas-familias-166075/
https://marista.org.br/noticia/profissionais-da-saude-do-parana-sao-homenageados-com-projecao-no-hmc/
https://marista.org.br/noticia/profissionais-da-saude-do-parana-sao-homenageados-com-projecao-no-hmc/
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Como foi mudar Brasil 
por Ásia?
É como a própria viagem 
do Brasil a Ásia, longa, 
com surpresas e ex-
pectativas de como me 
relacionar com gente de 
outra língua e cultura, e 
comer coisas nunca vis-
tas antes. A viagem foi 
cansativa, mas depois 
de um tempo eu restau-
rai as forças e comecei 
a fazer novas amizades. 
O que parecia tão dis-
tante, agora é parte da 
minha vida diária!

É confortante sentir-se em casa com outros Irmãos Maristas de 
outros países e perceber a vitalidade da comunidade católica 
local. Percebe-se como a Boa Mãe e Champagnat já estavam 
ali, acolhendo-me para fortalecer meu espírito missionário.

Sem esquecer as origines, eu entrei nesse novo mundo cheio 
de maravilhas que se vão revelando a cada dia, e onde Deus foi 
preparando-me como seu instrumento nessa nova missão.

O que significa ser Superior de uma Unidade Administra-
tiva que compreende 6 países?
São 10 comunidades Maristas em 6 países e culturas diferen-
tes e, além disso, também visito os jovens formados e Irmãos 
em outros 2 países. Essa variedade de culturas significa uma 
riqueza para o Distrito e vitalidade. Sim, com certeza não é fácil 
acompanhar tudo, é complexo e exige muito diálogo, compre-
ensão das pessoas e da realidade de cada comunidade.
O importante é fortalecer lideranças locais, bons animadores de 
comunidade e aos poucos confiar mais responsabilidades aos 

jovens Irmãos autócto-
nes. A comunidade é a 
célula que gera vida e 
luz, por isso, buscamos 
junto com o Conselho 
do Distrito, acompanhar 
os animadores e lideres 
locais.

Quais são os prin-
cipais desafios e 
pontos de força do 
MDA?

Desafios:

• Distância geo-
gráficas, comunidades isoladas e algumas com poucos 
Irmãos.

• Sustentabilidade financeira e de pessoas.
• Acompanhamento e educação qualificada dos jovens 

Irmãos.
• Obter vistos para os Irmãos missionários estrangeiros em 

alguns países da Ásia.
• Ter Irmãos para a promoção vocacional e formação inicial. 

Temos vocações em alguns países, mas faltam formado-
res.

• Fomentar o movimento de leigos Maristas.
• Acompanhar os Irmãos, comunidades e obras desde a 

distância (especialmente nesse tempo de pandemia).

Forças:
• O carisma Marista fala por si. As pessoas gostam e apre-

ciam nosso jeito Marista de ser e viver.
• Jovens Irmãos autóctones.
• A colaboração e apoio entre as congregações religiosas e 

a igreja local.

CASA GERAL

ENTREVISTA COM O IR. CANÍSIO JOSÉ WILLRICH, 
SUPERIOR DO DISTRITO DA ÁSIA
O Ir. Canísio é natural do Brasil e provém da Província Brasil Sul-Amazônia. Em 2007, aceitou o convite para fazer parte do pro-
grama do Governo Geral “Missão Ad Gentes”. Em 2008 foi para o Vietnã, onde esteve até 2012 e de 2016 até agosto de 2019, 
quando assumiu o cargo de Superior do Distrito. Durante esses anos, foi formador nos noviciados de Cotabato, Filipinas (2012-
14), e Tudella, Sri Lanka (2014-16).
Em fevereiro deste ano, o Ir. Canísio chegou à Casa Geral para participar do encontro anual dos Superiores das Unidades Admi-
nistrativas com o Conselho Geral. Por causa da COVID-19, encontra-se até o momento em Roma, sem ter podido voltar para o 
Distrito.

https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
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• O espirito missionário vibrante de Irmãos; alguns mesmo 
com idade avançada, se dedicam a colaborar com entu-
siasmo.

• O apoio do Conselho Geral Marista; participação em algu-
mas reuniões e visitas ao Distrito.

• A fragilidade: somos muito limitados financeiramente e 
temos um reduzido número de Irmãos e leigos, mas Deus 
tem providenciado o que necessitamos, fortalecendo 
nossas vidas e missão.

Como você vê a vida Marista na Ásia no futuro?
Na Ásia temos duas Províncias e um Distrito. Acredito que o 
Distrito vai dando os seus passos; é jovem e está aberta para 
caminhar como família global com as outras unidades adminis-
trativas da região e mundo.

A presença e carisma Marista está se enraizando nessas novas 
culturas e já está florescendo, produzindo frutos. O Distrito tem 
um grande potencial jovem, de vitalidade e entusiasmo que, 
com a graça de Deus, vai transformado e fazendo a diferença 
na vida de muitas crianças e jovens pobres.

Como está a situação hoje, diante da Pandemia, da vida 
Marista no Distrito?
A situação varia conforme cada país; os Irmãos, formados e 
colaboradores estão todos bem, graças a Deus!

As nossas obras seguem as orientações das autoridades locais. 
Como em muitas partes do mundo, há dificuldades em manter 
as obras financeiramente. Algumas estão fechadas, e outras 
funcionam parcialmente. Buscamos manter o apoio aos educa-
dores e seguir com algumas atividades de solidariedade como 
os mais afetados pela pandemia.

Até o momento é quase impossível fazer viagens internacio-
nais, por isso há Irmãos e formados que não podem viajar para 
seguir sua formação e estudos nas devidas casas de formação. 
Estamos nos adaptando a essa realidade desafiadora, apren-
dendo novos formas de atuar e organizando-nos como os 
recursos que dispomos.

O que lhe tem ensinado esses meses de quarentena 
forçada em Roma?
Já vão ser 7 meses que estou na Itália, mas eu me sinto em 
casa, Irmãos entre Irmãos. Claro que eu gostaria de estar mais 
perto fisicamente das comunidades na Ásia, mas isso não é 
possível de momento devido as restrições aos que desejam 
viajar a Ásia.

Tenho buscado encontrar novas formas criativas de estar 
unido os Irmãos, comunidades, formados e obras. É desafiador 

trabalhar na distância, online, virtual…, é uma alternativa, é 
um meio…, mas parece que falta algo… e é verdade, acredito 
que como disse Nuno Crato, ex-ministro da Educação do Brasil: 
“A grande lição da pandemia é esta: nada substitui o ensino 
presencial”.

Sinto que estamos todos aprendendo, e ao caminhar juntos 
podemos encontrar alguns sinais ao que Deus nos está ensi-
nando, e a que, e a quem precisamos estar mais atentos.

Agradeço ao Conselho Geral e as Províncias pelo apoio huma-
no, espiritual, pastoral e financeiro que estão dando ao Distrito. 
Aproveito para solicitar que continuem enviando Irmãos, leigos 
e ajuda financeira a obra Marista “ad Gentes” no Distrito Maris-
ta da Ásia.

https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
https://champagnat.org/es/entrevista-al-h-canisio-jose-willrich-superior-del-distrito-de-asia/
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Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Todos nós, quando falamos de violência, ficamos como-
vidos. A violência, de qualquer natureza, supõe uma 
ruptura nas relações humanas. Envolve uma ruptura em 

nossa maneira de entender a vida. Todos nós também quere-
mos que a “não violência” reine em nosso mundo, em nosso 
país, em nosso ambiente, em nossos relacionamentos e em 
nós mesmos.

Sabemos que este dia é celebrado em memória do nascimento 
de Mahatma Gandhi, um líder mundial na defesa da vida, da 
liberdade, dos direitos a partir da posição da “não violência”. 
Sem dúvida, temos um exemplo a seguir, de quem aprender.

Estamos diante de um valor acolhido pela humanidade. Um 
valor assumido por todos nós cristãos, pois está em plena sin-
tonia com a vida e a pregação de Jesus de Nazaré. Juntamo-
nos a Ghandi quando 
ele diz que “a não 
violência é a maior 
força disponível para 
a humanidade. É mais 
poderosa do que a 
arma de destruição 
mais potente.”

Como Maristas, como 
educadores cristãos, 
somos chamados a 
evitar qualquer tipo de 
violência. Temos uma grande responsabilidade neste assunto. 
Violência física, psicológica, verbal, sexual, intrafamiliar, de gê-
nero… São muitas as formas de violência que podemos sofrer 
em nossas vidas. São muitos os tipos de violência a que nossas 
crianças e jovens podem ser submetidos. Está em nossas mãos 
impedir que isso ocorra em nossas obras educacionais. Em 
nossas mãos temos as ferramentas para educar e oferecê-las 
às crianças e aos jovens para que possam evitar a violência em 

suas vidas e em seus ambientes.

Milhares de pessoas perdem a vida, a cada ano, devido à 
violência. Não é necessário detalharmos os principais motivos, 
pois sem dúvida os conhecemos. Todavia a violência não só 
mata, mas também afeta a vida cotidiana de muitas pessoas, 
principalmente das mais fracas e sem proteção. Crianças, mul-
heres e idosos estão entre os mais vulneráveis. Conscientizar 
e educar, educar e conscientizar, essa é a nossa tarefa. Além 
disso, também somos chamados a estar ao lado daqueles que 
sofrem e ouvir seu clamor.

O XXII Capítulo Geral nos lembrou da necessidade de ser, como 
Maristas de Champagnat, “memória profética da dignidade e 
igualdade fundamental de todo o povo de Deus”. Dificilmente 
promoveremos a dignidade e a igualdade se não banirmos 

qualquer tipo de 
violência de nossas 
sociedades, de nosso 
entorno. Por isso, o 
último Capítulo Geral 
também nos lembra: 
“Estamos firmemente 
empenhados na pro-
moção e defesa dos 
direitos das crianças”.

Somos chamados, 
sempre o fomos, a 

que nossas obras educativas, nossas famílias e comunidades, 
sejam espaços de “não violência”. Somos chamados a “ser 
agentes de mudança, construtores de pontes, mensageiros de 
paz, empenhados em transformar a vida dos jovens”. Como 
Maristas de Champagnat, encontramos aí nosso desafio pes-
soal, comunitário e institucional.

Ir. Ángel Diego – Diretor do Secretariado de Solidariedade

2 DE OUTUBRO

DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://champagnat.org/es/el-equipo-de-formacion-laical-marista-de-arco-norte-menciona-sus-objetivos/

