
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Florianópolis, 7 de março de 2016 
 
 

CARTA ABERTA DA I ASSEMBLEIA DOS CONSELHOS PROVINCI AIS 
AMPLIADOS DAS PROVÍNCIAS MARISTAS DO BRASIL CENTRO- NORTE, 

CENTRO-SUL, SUL-AMAZÔNIA; CRUZ DEL SUR E 
SANTA MARIA DE LOS ANDES. 

 
 
Convidados a serem cocriadores do Instituto Marista rumo a um novo começo, com a alegria 
de começar algo novo e de grande vitalidade para o futuro do carisma Marista, os Conselhos 
Provinciais das Províncias Maristas do Brasil Centro-Norte, Centro-Sul e Sul-Amazônia, 
Cruz del Sur e Santa Maria de los Andes, reuniram-se em Florianópolis, nos dias 6 e 7 de 
março de 2016, para realizar a I Assembleia da Região América Sul.  
 
O objetivo principal da Assembleia foi concretizar o Projeto de Novos Modelos de Animação, 
Governança e Gestão na Região América Sul, consolidar a identidade da região, estabelecer 
uma nova relação entre Irmãos e Leigos e aproveitar as oportunidades proporcionadas pela 
internacionalidade e interculturalidade do Instituto, garantindo o desenvolvimento e a 
sustentabilidade da vida e da missão maristas.  
 
Os cinco dias vividos em conjunto com o Conselho Geral foram o marco prévio para os dias 
posteriores, em que se refletiu e foram tomadas decisões necessárias para dar início à nova 
Região do Instituto. Nesse tempo inicial, o Conselho Geral ajudou a entrar intensamente em 
uma dinâmica de diálogo fraterno, contemplativo e geracional, em mesas redondas, em que 
estavam os integrantes de cada uma das unidades administrativas participantes da nova 
região, bem como do Conselho Geral. A forma de realizar este diálogo, em torno da 
fraternidade como dom e a dinâmica para buscar consensos, foram parte da aprendizagem do 
que se quer viver como região, em vista à vitalidade da missão marista. 
 
A experiência vivida nesses sete dias permitiu dar vida aos princípios e benefícios que 
animam o projeto de Novos Modelos. Desta forma, nos sentimos membros de um corpo global 
– como é o Instituto Marista – e sentimos fortemente o dom que recebemos desta realidade, 
bem como o papel que desempenhamos nesta fase da história marista: olhar o mundo marista 
e compartilhar nossos recursos humanos, materiais e o caminho que vimos percorrendo na 
relação Irmãos e Leigos Maristas de Champagnat, na gestão de recursos humanos e 
financeiros, no lugar que se dá  à solidariedade, na possibilidade concreta de criar sinergia 
nas diferentes frentes de atuação,.  
 
Também se abordou a clareza necessária aos desafios das realidades em que a missão marista 
está presente, em uma Região tão extensa, com idiomas diversos, mas com um significativo 
potencial para a vida marista, especialmente ao serviço de crianças, adolescentes e jovens que 
vivem em ambientes mais vulneráveis e periféricos. 
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A Região 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais do que números, a Região América Sul é presença viva do carisma e da missão de 
Champagnat neste solo sagrado. 
 

Iniciativas Estratégicas 
 
Durante a Assembleia, foram apresentados os primeiros desenhos para a nova Região e as 
iniciativas estratégicas com foco nas pessoas e nas estruturas, elaboradas por um grupo ad 
hoc, formado por dois representantes de cada Província, sendo um Irmão e um Leigo.  
 

 
 
Após a exposição das macro-iniciativas, a Assembleia aprovou as seguintes iniciativas 
estratégicas com foco nas pessoas: Noviciado Regional, Animação Vocacional de Irmãos e 
Leigos e Leigas de Champagnat e Identificação de Experts da Região. Com relação às 
estruturas e aos processos, foram apresentados e aprovados: a elaboração da visão, dos 

Fundada em Florianópolis, a Região América Sul nasce 
com a força da união de cinco Províncias e um Distrito, 
que estão presentes em sete países da América do Sul 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e 
Uruguai). Juntas atendem a aproximadamente 250.000 
crianças, adolescentes e jovens, que correspondem a 
38% da missão do Instituto. Possuem 558 Irmãos 
Maristas (16% do Instituto) e 35.250 colaboradores e 
leigos maristas (50% de todo Instituto), administrando 
105 unidades de educação básica pagas, 85 unidades 
sociais, 14 Instituições de Educação Superior e 67 
unidades de outros negócios complementares. Juntas, 
somam 50% do faturamento total do Instituto Marista. 

O grupo de reflexão ad hoc foi coordenado 
pelo Ir. Horacio Bustos (Província Cruz del 
Sur), assessorado pelo Sr. Luca Olivari 
(Administração Geral do Instituto Marista) e 
formado por: Ir. Juan Ignacio Fuentes e Sr. 
Fernando Larrambebere (Província Cruz del 
Sur), Ir. Jesús Pérez, Ir. Patrício Piño e Sr. 
Ricardo Miño (Província de Santa Maria de 
Los Andes), Ir. José Wagner Cruz e Sra. Mª 
Manuela Suassuna (Província Marista Brasil 
Centro-Norte), Ir. Jorge Gaio e Sr. Rony 
Ahlfeldt (Província Marista Brasil Centro-
Sul), Ir. Deivis Fischer e Gustavo Balbinot 
(Província Marista Brasil Sul-Amazônia).  
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princípios e das prioridades da Região, o desenho de Modelo Operativo e de Sustentabilidade, 
a Rede de Economatos e a Rede de Escolas. Contemplou, ainda, o desenvolvimento de um 
plano de comunicação e participação das lideranças. 
 
Com isso, as Províncias que compõem a Região deram os primeiros passos para a construção 
de conceitos, realização de projetos e estabelecimento de princípios e diretrizes comuns para 
a animação, governança e gestão, que ajudarão a responder aos desafios e favorecerão a maior 
vitalidade do carisma marista em vista do novo centenário.  
 
Governança 
 
A Assembleia aprovou que a atual equipe de reflexão ad hoc torne-se a Equipe de 
Implantação da Região América Sul, com as mudanças indicadas por cada Província, e 
permaneça trabalhando na segunda fase de implementação das iniciativas estratégicas 
aprovadas para a Região. Assim, foram ratificados os seguintes nomes para compor a equipe 
de implantação da Região:  

� Ir. João Carlos do Prado e o Sr. Luca Olivari: Administração Geral do Instituto 
Marista. 

� Ir. José Wagner R. da Cruz e Maria Manuela Suassuna: Província Marista Brasil 
Centro-Norte. 

� Ir. Jorge Gaio e Sr. Rony Ahlfeldt: Província Marista Brasil Centro-Sul. 
� Ir. Deivis Fischer e Sr. Marcelo Cordeiro: Província Marista Brasil Sul-Amazônia. 
� Ir. José Kuhm e Sra. Inés Mai: Província Cruz del Sur. 
� Ir. Patricio Piño: Província de Santa Maria de los Andes que também indicará o nome 

de um leigo para participar da equipe. 
 
De igual forma, a Assembleia de Conselhos Provinciais aprovou que dois Superiores 
Provinciais sejam membros integrantes da equipe de implementação da Região, sendo um 
deles Provincial Titular e um Provincial Suplente. O Ir. Alberto Aparício, Superior Provincial 
da Província Cruz del Sur, foi aprovado por unanimidade para ser o Provincial Titular, e o 
Suplente será o Superior Provincial da Província anfitriã, que acolherá cada reunião da Equipe 
de Implementação da Região. 
 
Com relação à governança, a Assembleia dos Conselhos Provinciais decidiu que a própria 
Assembleia será a principal instância deliberativa da Região. A segunda instância de 
deliberação intermediária serão os Superiores Provinciais de cada Província e um Irmão do 
Conselho, podendo contar com suporte de especialistas. Essa equipe já marcou uma reunião 
para os dias 29 e 30 de outubro em Curitiba.  
 
Modelo de Financiamento 
 
A Rede de Economatos elaborará o Modelo de Financiamento apropriado para a Região e o 
apresentará na próxima Assembleia dos Conselhos Provinciais da Região, que será realizada 
em Montevidéu (Uruguai), no período de 20 a 23 de março de 2017. Até lá, cada Província 
assumirá os custos de viagem dos seus representantes para participarem das reuniões da 
Equipe de Implementação da Região América Sul, enquanto os custos de hospedagem para 
essas reuniões serão arcados pela Província anfitriã. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Próximos Passos 
 
Tendo em vista o conjunto das reflexões expressas pelos Provinciais e respectivos Conselhos 
participantes da Assembleia, foi oficialmente criada a Região América Sul. A Equipe de 
Implementação será responsável pela condução do desenvolvimento e da implementação das 
iniciativas estratégicas, considerando os aportes da Assembleia de Conselhos Provinciais.  
 
Por fim, a para além das diferenças culturais, sociais, políticas e geográficas, as Províncias 
que compõem a Região América Sul assumem o compromisso de contribuir para a vitalidade 
do Instituto Marista e a Missão, à luz do XXI Capítulo Geral, rumo a um novo começo. 
 

 
 
Que os novos horizontes da presença Marista na América sejam repletos de união, alegria e 
transformação, com as bênçãos e luzes da Boa Mãe e de São Marcelino Champagnat.  
 

 
Ir. Ataíde José de Lima     
Província Marista Brasil Centro-Norte     
 
 
 
Ir. Joaquim Sperandio    Ir. Alberto Aparício 
Província Marista Brasil Centro-Sul    Província Cruz del Sur 
 

 
Ir. Inácio Nestor Etges    Ir. Saturnino Alonso 
Província Marista Brasil Sul-Amazônia  Província Santa Maria de los Andes 


