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COMUNIDADES INTERNACIONAIS  

PARA UM NOVO COMEÇO 

VISÃO 
MÍSTICOS E PROFETAS: UM NOVO COMEÇO 

Chamados a construir uma Igreja de rosto mariano, escutamos o apelo do XXI Capítulo Geral, “Com Maria, 
ide depressa para uma nova terra”! Durante a Conferência Geral de 2013 aprofundamos ainda mais este 
chamado discernindo as direções para o futuro. Recebemos tudo isso como um convite para nos 
comprometer a responder com formas novas e desafiadoras às realidades mutantes e urgentes de nosso 
mundo de hoje.  

Perto do início do terceiro século de vida e missão maristas, e procurando ser fieis a nossas origens, 
acreditamos que chegou a hora para os Maristas de Champagnat de despertar para a aurora de um novo 
começo mediante: 

UMA SIGNIFICATIVA PRESENÇA EVANGELIZADORA ENTRE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE, aonde outros não vão, promovendo seu protagonismo e a defesa de seus direitos. 

DISPONIBILIDADE GLOBAL: criando uma nova mentalidade e uma nova atitude, indo além dos 
horizontes de nossas unidades administrativas e regiões, bem como nos abrindo para as possibilidades 
de colaboração internacional para a missão.  

INTERCULTURALIDADE: comunidades internacionais maristas que promovam em seu interior a 
comunicação de culturas e o apreço por sua diversidade, assim como sua inserção no contexto no qual 
se encontram. 

 UMA VIDA SIGNIFICATIVA: por sua qualidade evangélica e pelo testemunho fraternal das 
comunidades que podem adotar distintas formas quanto a seus membros (irmãos, leigos, outras 
congregações...). 

UMA ÊNFASE NA ESPIRITUALIDADE: um claro compromisso de aprofundar nossa experiência 
espiritual, atendendo às dimensões mística e apostólica de nossa vida marista. 

“…Criação de um mínimo de 2 comunidades internacionais em cada uma das 7 regiões do Instituto, exceto na 
Ásia, onde se reforçarão as atuais comunidades do DMA. As regiões restantes são: África, Arco Norte, Brasil, 
Cono Sur, Europa, Oceania. (…) Esperamos que em 2017 possa vir a funcionar ao menos uma dessas 
comunidades internacionais em cada uma das regiões.”   (Da carta do Ir. Superior Geral, Montagne: a dança da 
missão, 25 de março de 2015) 

 

PROCESSO PARA ESTABELECER AS COMUNIDADES 
1. Cada região do Instituto apresentará ao Conselho Geral uma proposta de ao menos duas possíveis 

comunidades em linha com a visão de Comunidades Internacionais para um Novo Começo.  
a. No caso de apresentar uma obra apostólica já existente, a proposta deverá incluir os 

elementos necessários da visão. 
b. A proposta deverá incluir os elementos justificativos de obras apostólicas que estão “nas 

periferias”. 
c. As periferias não devem ser consideradas apenas em seu aspecto geográfico, mas também 

o trabalho apostólico com jovens marginalizados pela sociedade. 
 

2. O Irmão Superior Geral convidou todos os maristas de Champagnat (Carta “Montagne: a dança da 
missão”, março de 2015); e, em colaboração com os Provinciais e Superiores de Distrito, estabelece 
uma lista de irmãos e leigos que manifestam sua disponibilidade global. 

a. Pede-se aos Provinciais que façam atento discernimento da idoneidade dos candidatos.  
b. Seguindo esse processo de discernimento, o Provincial ou Superior de Distrito enviará ao 

Superior Geral a solicitação do candidato, acompanhada de uma carta de recomendação 
do próprio Provincial ou Superior de Distrito, incluindo suas razões pelas quais o considera 
idôneo para o projeto. 
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c. Está sendo preparada uma série de critérios e de qualidades para ajudar os Provinciais e os 
candidatos no discernimento. Essa lista se baseará na visão de Comunidades Internacionais 
para um Novo Começo. 

d. Os candidatos terão a oportunidade de indicar algumas preferências no que diz respeito a 
línguas ou limites de tempo. 

e. O Superior Geral estudará a solicitação e recomendação e decidirá sobre a aceitação do 
candidato para o projeto. 
 

3. O Conselho Geral delegará ao Secretariado de Colaboração Missionária Internacional (Cmi) tanto o 
acompanhamento do processo de estabelecer as comunidades como a preparação e a formação 
dos candidatos. 

a. Esse Secretariado contará com a ajuda de um comitê ad hoc formado por membros do 
Conselho Geral e de outros Secretariados da Administração Geral. 

b. Pessoas-chave neste comitê serão: o Vigário Geral, o Diretor do Cmi, o Ecônomo Geral e o 
Diretor de Irmãos Hoje. 

c. O Conselho Geral nomeará uma equipe de formação que poderá participar mais tarde da 
equipe de acompanhamento contínuo das comunidades. 

d. O Ecônomo Geral se encarregará de preparar um orçamento apropriado.  
 

4. Ao terminar o processo de formação dos candidatos, e conferidas as recomendações dos 
Provinciais e Superiores de Distrito, o Ir. Superior Geral designará os membros das diferentes 
comunidades. 

a. O Ir. Superior Geral procederá às nomeações levando em conta aspectos relativos a 
preferências, língua, cultura, pessoas, projetos e obras apostólicas. 

b. O objetivo da internacionalidade das comunidades significa ir sempre além das fronteiras 
dos países que constituem as regiões maristas. 
 

5. Cada comunidade contará ao menos com 4 membros, dos quais ao menos 3 serão irmãos. Em cada 
região ver-se-á a melhor forma de constituir essas comunidades, com irmãos, leigos e leigas, 
voluntários. A duração do compromisso será adaptada aos membros, especialmente no caso dos 
leigos, mas buscando assegurar a continuidade da comunidade. 
 

6. A Administração Geral, e especialmente as Províncias e Regiões, garantirão todas as informações 
relativas ao estabelecimento dessas comunidades, de maneira que, desde o princípio, sejam 
acolhidas e aceitas positivamente. Isso facilitará a interação dessas novas comunidades com outras 
comunidades já presentes na região. 

FORMAÇÃO E  DISCERNIMIENTO 
 

Etapa 1 – Formação Pessoal 

7. Uma vez recebida a carta de aceitação para o programa de formação, o candidato deverá começar 
um processo de discernimento e fazer-se acompanhar pelo Provincial ou seu delegado. 

a. Cmi pode oferecer ajuda nesta etapa. 

b. Os candidatos são estimulados a iniciar o estudo de inglês ou espanhol para facilitar a 
comunicação no futuro. 
 

Etapa 2 – Formação em grupo 
8. Os candidatos destinados às novas comunidades terão um período de oito semanas de formação e 

discernimento. 

a. Todos os candidatos seguirão o mesmo programa formativo. Assegurar-se-á a tradução 
simultânea ao espanhol e ao inglês (dando atenção também às pessoas de língua francesa 
ou portuguesa). 

b. O objetivo central do programa formativo consistirá em aprofundar o significado das 
exigências de viver em uma comunidade internacional e intercultural. 
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c. O programa incluirá também experiências concretas sobre como construir uma 
comunidade intercultural e incluirá uma experiência de imersão. 

d. Lugares possíveis: a ser decidido posteriormente 

e. Uma equipe internacional acompanhará o grupo e desenvolverá o programa junto com o 
comitê ad hoc: 

i. Formada por irmãos e leigos maristas na medida do possível. 

ii. De diferentes culturas e/ou nacionalidades e tendo vivido alguma experiência 
intercultural. 

iii. Com pessoas em sintonia com a visão e que possam acompanhar os candidatos em 
seu discernimento. 

iv. Poderá ser oferecido um primeiro programa de formação em maio-junho de 2016. 

f. Acreditamos que, ao final desta experiência, cada candidato verá com mais clareza as 
opções para a missão. 

g. A equipe de formação enviará ao Superior Geral um relatório e sua recomendação sobre 
cada participante. O Superior Geral estudará essa informação, discernirá e decidirá sobre o 
envio do candidato para uma nova comunidade. 
 

Etapa 3 – Etapa de orientação e inculturação 
9. Esta etapa realizar-se-á nas regiões às quais os candidatos foram enviados.  

a. Durante esta etapa, as regiões e, em particular, as províncias onde se localizarão as 
comunidades, apoiarão diretamente esse processo em colaboração com Cmi.  

b. Duração desta etapa: pelo menos quatro semanas. 

c. Ela enfocaria: 

i. O tipo de apostolado previsto.  

ii. O favorecimento das habilidades necessárias. 

iii. O conhecimento do meio, visando à inculturação na comunidade local. 

ACOMPANHAMENTO DAS COMUNIDADES 
10. RESPONSABILIDADE CANÔNICA (Quem é o responsável?) 

A autoridade canônica da comunidade será assumida corresponsavelmente pela Região e pela 
Administração Geral. 

a. Haverá um Provincial de referência designado pelos Provinciais da Região que na tomada 
de decisões mais importantes atuará corresponsavelmente com o Conselheiro Geral 
designado pelo Ir. Superior Geral. 

b. Em relação à Igreja local, o Provincial do território onde está estabelecida a comunidade 
atuará oficialmente perante o Bispo local para os trâmites de autorização de abertura e 
informação de encerramento.  

 
11. ACOMPANHAMENTO REGULAR 

a. Será constituída uma equipe de acompanhamento regular da comunidade para assegurar 
o alinhamento com os objetivos gerais do Projeto do Instituto e seu desenvolvimento 
mediante uma formação permanente e o vínculo com as outras comunidades. 

b. Para cada Região, a equipe de acompanhamento será composta por pessoas designadas 
pelo Superior Geral e outras indicadas pelos Provinciais da Região. 

c. As pessoas designadas pelo Superior Geral podem proceder da equipe de formação inicial 
do projeto e poderiam ser as mesmas para todas as Regiões, com a finalidade de assegurar 
a coerência inter-regional.  

d. Desenvolverão sua atividade em colaboração com o Cmi e contarão com sua assessoria. 
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12. Será formada uma rede internacional envolvendo todo o Instituto de maneira que motive e coloque 
em contato essas comunidades. 
Se formará una red internacional a lo largo del Instituto, de manera que motive y ponga en contacto 
estas comunidades. 

a. O Cmi terá a responsabilidade de criar e dar seguimento a essa rede. 

b. Será motivado o intercâmbio de experiências e recursos mediante o uso das tecnologias de 
internet. 
 

13. O sustento econômico das comunidades correrá por conta de cada região. Por sua vez, as 
comunidades buscarão maneiras de conseguir, na medida do possível, sua própria sustentabilidade 
econômica. 

a. Onde for necessário, a região contará com o apoio da Administração Geral seguindo alguns 
critérios. 

CALENDÁRIO 
 Final de setembro de 2015: Data limite/ Provinciais e Superiores de Distrito enviarão os nomes 

dos candidatos ao Superior Geral (Cf. 2a. & 2b.) 

 Outubro de 2015: As Regiões apresentarão as propostas de comunidades ao Conselho Geral 
(Cf. 1a, b, c) 

 Novembro de 2015: O Superior Geral responderá aos candidatos e comunicará aos Provinciais. 

 Maio-junho de 2016: Programa de formação de 8 semanas 

 Final de junho de 2016: Envio dos candidatos aceitos para as novas comunidades 
internacionais.  

 

Do boletim aos Provinciais n. 26 (maio de 2015) 

 “Difusão da carta Montagne: a dança da missão. Agradeço sinceramente os esforços que 
fizeram para difundir minha carta entre irmãos e leigos: dificilmente poderíamos ter 
voluntários/as para essas novas comunidades se não conhecessem o projeto!” 
 

 “Voluntários para as comunidades internacionais. (…) Creio que podemos adotar uma atitude 
proativa, convidando pessoalmente alguns irmãos e leigos para incorporar esta nova iniciativa, 
difundindo com entusiasmo o projeto em sua unidade administrativa.” 
 

 “Propostas das regiões. Algumas regiões seguramente já se colocaram em marcha para 
identificar possíveis localizações das novas comunidades. Agradeço se me comunicarem os 
resultados de seu discernimento até o final do mês de outubro de 2015.” 
 

 

 


