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DO XXII CAPÍTULO GERAL
DOS IRMÃOS MARISTAS

ÀS VÍTIMAS E AOS SOBREVIVENTES DE ABUSO
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.

maristas 2017

Reconhecemos a dor e o sofrimento causados às vítimas por alguns membros de nossas instituições 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.

XXII capítulo geral

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:
“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 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.
Os participantes do XXII Capítulo Geral
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