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1. Projeto e processo

Este processo, liderado pelo Conselho Geral e elaborado pela Equipe do Projeto, 
atingiu um estágio importante: a Assembleia internacional celebrada em Roma 
de 10 a 14 de julho de 2015.

O apelo do 21º Capítulo Geral, “Com Maria ide depressa para uma terra nova”, de-
sencadeou muitos processos de vida nas diferentes regiões do Instituto, ajudou-nos 
a ver o coração do carisma marista, a internacionalidade e interculturalidade e a rea-
lidade das crianças, adolescentes e jovens nos cinco continentes.

O objetivo fundamental do Projeto é assegurar o desenvolvimento e a sustentabili-
dade da vida e da missão maristas, ao propor e implementar princípios, diretrizes e 
possíveis modelos de animação, governança e gestão para a Administração Geral e 
para as Unidades Administrativas. 

O projeto foi enriquecido por um diagnóstico que a Equipe do Projeto realizou depois 
de receber as contribuições solicitadas às Unidades Administrativas. As contribui-
ções do Conselho Geral e de muitas outras pessoas envolvidas também foram in-
corporadas a esse processo de reflexão.

A Assembleia, da qual participaram pessoas de todo o mundo marista, vislumbrou 
esse sonho para a vida e a missão maristas do novo século. Chegou o momento de 
sonhar nosso futuro.
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2. Assembleia em ambiente de família

AAssembleia de Novos Modelos convocada pelo Ir. Emili Turú (Superior 
Geral) e seu Conselho foi realizada entre os dias 10 e 14 de julho de 
2015. A Casa Geral e o Hotel Villa Eur acolheram todos os Irmãos Pro-

vinciais e Superiores de Distrito, bem como um delegado de cada Unidade 
Administrativa de todo o mundo marista. Participaram também os membros 
dos Secretariados do Instituto, a Comissão Internacional de Novos Modelos 
e a Equipe do Projeto. A lista dos assistentes foi a seguinte:

1 Gregorio Linacero América Central

2 Luis Carlos Gutiérrez América Central

3 Joe McCarthy Austrália

4 Peter Carroll Austrália

5 José Wagner 
Rodrigues da Cruz Brasil Centro Norte

6 Wellington Medeiros Brasil Centro Norte

7 Joaquim Sperandio Brasil Centro Sur

8 Jorge Gaio Brasil Centro Sur

9 Gérard Bachand CanadáW

10 Richard Roy Canadá

11 Máximo Blanco Compostela

12 Óscar Martín Compostela

13 Eutimio Rubio Cruz del Sur

14 Horacio Bustos Cruz del Sur

15 Joâo Gutemberg Distrito de Amazônia

16 Valter Zancanaro Distrito de Amazônia

17 Juan Castro Distrito de Ásia

18 Michael Noel Potter Distrito de Ásia

19 Lindley Halago 
Sionosa East Ásia

20 Robert Teoh East Ásia

21 Brendan Geary Europa Centro-Oeste

22 Maurice Taildeman Europa Centro-Oeste

23 Ambrosio Alonso Ibérica

24 Moisés Alonso Ibérica

25 Maurice Berquet L´Hermitage

26 Pere Ferré L´Hermitage

27 Silvain 
Ramandimbiarisoa Madagascar

28 Antonio Giménez Mediterrânea

29 Juan Carlos Fuertes Mediterrânea

30 Juan Miguel Anaya 
Torres Mediterrânea

31 Jean Marie Batick Melanesia

32 Mark Kenatsi Melanesia

33 José Sánchez México Central

34 Justino Gómez México Central

35 Ricardo Reynozo México Central

36 Eduardo Navarro México Occidental

37 Raúl Fernando Lara México Occidental

38 Henry Chidi Uzor Nigéria

39 Joachim 
Okoye-Ezetulugo Nigéria

40 César Rojas Norandina

41 Diego Antón Norandina

42 Edouard Yatha PACE

43 Valentin Djawu PACE

44 David McDonald Distrito do Pacífico

45 Kevin Wanden Distrito do Pacífico

46 José María Custodi Distrito do Paraguai

47 Claudiano Tiecher Rio Grande do Sul

48 Inacio Nestor Etges Rio Grande do Sul

49 Pedro Herreros Santa Maria dos Andes

50 Saturnino Alonso Santa Maria dos Andes

51 Shanthi Liyanage Ásia do Sul

52 Sunanda Alwis Ásia do Sul

53 Fortune Chiedzo África Austral

54 Joseph Walton África Austral

55 Ben Consigli USA

56 Patrick MCNamara USA

58 Daniel Taylor Distrito da África do Oeste

57 Francis Lukong Distrito da África do Oeste

61 Carlos Huidobro Administração Geral

67 Libardo Garzón Administração Geral

59 Chris Wills CMI

60 Antonio Ramalho Conselho Geral

62 Emili Turú Conselho Geral

63 Ernesto Sánchez Conselho Geral

64 Eugene Kabanguka Conselho Geral

65 Joe McKee Conselho Geral

66 Josep María Soteras Conselho Geral

68 Michael de Waas Conselho Geral

81 Víctor Preciado Conselho Geral

69 Manel Mendoza FMSI

70 Mario Meuti FMSI

71 Carlos Alberto Rojas Organização

72 Francesco Fusco Organização
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73 Gabriel Villa-Real Organização

74 Joao Carlos do Prado Organização

75 José María Sanz Organização

76 Luca Olivari Organização

77 Michael Green Organização

78 Miguel Ángel Espinosa Organização

79 Peter MCNamara Organização

80 Hipólito Pérez Secretariado Irmãos Hoje

81 Javier Espinosa Secretariado dos Leigos

82 Pep Buetas Secretariado dos Leigos

83 Tony Leon Secretariado Irmãos Hoje

84 Matthieu Daum Facilitador
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Na Assembleia, cada um dos participantes contribuiu para a convivência em um 
ambiente de fraternidade, escuta, diálogo e disponibilidade que permitiu a acolhida 
do Projeto e a elaboração coletiva.

O ritmo da reunião permitiu o encontro, a reflexão, o diálogo e a construção coletiva, 
o tempo pessoal, a oração e o descanso. Ao passar dos dias, diferentes espaços da 
casa foram se ambientando com sinais e símbolos e com as reflexões realizadas 
pelas Unidades Administrativas e Regiões. 
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3. Objetivos e metodologia

O objetivo apresentado na Assembleia foi o de permitir que os participantes pudes-
sem construir: 

•	um consenso em torno de um roteiro com novas maneiras para desenvolver a 
animação, a governança e a gestão;

•	um compromisso para implementar esse roteiro para fortalecer a Missão Marista 
no mundo nos próximos anos.

Para o desenvolvimento da proposta de trabalho e metodologia, o Ir. Superior Geral, 
o Conselho Geral e a equipe de coordenação da Assembleia solicitaram o apoio do 
Sr. Matthieu Daum, que esteve presente como facilitador dos processos.

A proposta metodológica se baseou na “teoria U”, permitindo que todos os partici-
pantes se envolvessem no Projeto como cocriadores.

4. Dinâmica de trabalho  

•	Entendimento do Projeto. A Assembleia criou todo um roteiro para o enten-
dimento do Projeto. O Conselho Geral foi apresentando os diversos temas e 
a Assembleia foi dialogando e assumindo a centralidade do Projeto em todas 
as suas dimensões.

•	Apresentação e diálogo sobre as Comunidades Internacionais. O Ir. Emili fez 
uma intervenção motivadora para o desenvolvimento deste novo Projeto de 
fraternidade em cada Região e em todo o mundo marista.

•	Abrem-se as portas para o futuro. De tal maneira que foram identificadas 
muitas das chaves do futuro para a Missão Marista: a internacionalidade, a 
corresponsabilidade, a participação dos leigos…
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•	Dinâmica de cocriação. Foi apresentada uma dinâmica de trabalho muito 
interessante que facilitou o diálogo, a reflexão e a geração de propostas em 
âmbito provincial, regional e da própria Administração Geral. 

•	Celebração da abertura do Ano Fourvière, que serviu de envio dos partici-
pantes para trabalhar no roteiro proposto.

5. Conteúdos tratados

a.  Princípios e diretrizes

Princípios

Uma missão, “Dar a conhecer a Jesus cristo e fazê-lo amar” (C.2), com uma pre-
sença significativa entre as crianças e os jovens pobres. Componentes-chave:

•	Baseado em valores maristas centrais… espírito de família, amor ao traba-
lho, do jeito de Maria, presença... com humildade, simplicidade e modéstia. 

•	…com uma espiritualidade particular, apostólica e mariana que se expres-
sa hoje como místicos e profetas em comunhão. Rosto mariano da Igreja.

•	…um Instituto Global… um sistema global a serviço de nossa missão. Cor-
responsabilidade e disponibilidade global. Partilha de recursos.

•	...imerso no mundo de nosso tempo... Profundamente conectados com a 
Igreja a sociedade. Pensando globalmente, atuando localmente. Capaz de 
se beneficiar da inovação.



AssembleiA internAcionAl: novos modelos de AnimAção, governAnçA e gestão

9

•	…com uma nova relação entre irmãos e leigos... Corresponsabilidade, espí-
rito de comunhão, formando de modo especial uma “família carismática”. 
Diálogo, respeito, apoio e aprendizagem mútuos.

•	…a serviço das crianças e dos jovens. Construtores do Reino de Deus, 
tornando Jesus Cristo seja conhecido e amado. Mediante a educação e a 
evangelização, com novos métodos e linguagens. Nas novas periferias do 
mundo.

Diretrizes

•	No início do terceiro centenário, procuramos as formas mais adequadas 
para assegurar a sustentabilidade e a vitalidade da Missão Marista.
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•	Queremos pessoas felizes, apaixonadas e comprometidas com o carisma 
Marista. Para tanto, promovemos experiências e processos de acompa-
nhamento e de formação em todos os níveis do Instituto.

•	Reconhecemo-nos como Instituto internacional que atua como sistema 
global em todas as dimensões da vida e da Missão Marista.

•	Priorizamos a presença e a proximidade de irmãos e leigos vocacionados 
entre as crianças e os jovens, especialmente os mais pobres e vulneráveis.

•	Vivemos e assumimos a comunhão e a corresponsabilidade na Missão 
Marista.

•	Assumimos em todas as instâncias do Instituto (UA, Regiões e Governo 
Geral) a participação e a corresponsabilidade na animação, governança e 
gestão da Missão Marista.

•	Para responder aos chamados e desafios de nossa missão, procuramos 
as estruturas adequadas e definimos com clareza as funções e responsa-
bilidades das pessoas.

b.  Nossas pessoas

Uma parte bem importante dos conteúdos tratados se refere às pessoas. 
Este capítulo foi elaborado a partir de quatro eixos temáticos que servirão de 
base para possíveis desenvolvimentos futuros. São os seguintes:

•	Um novo começo: o que queremos ser como pessoas, a realidade per-
cebida, o acompanhamento pessoal, os irmãos idosos, a comunhão com 
os leigos, a relação com os colaboradores da Missão, a formação e a lide-
rança.
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•	A resposta vocacional: a vocação marista e a trajetória pessoal, a renova-
ção de nossos valores, a missão e a evangelização entre os jovens, a co-
municação, o acompanhamento, o sentido de pertença e responsabilidade 
global e o futuro da vida marista.

•	O desenvolvimento das pessoas: experiências de desenvolvimento pes-
soal, o aperfeiçoamento contínuo, a liderança, a colaboração internacional, 
os planos de formação, a responsabilidade, os leigos maristas, a vida co-
munitária, a mentalidade global e as novas tendências.

•	A participação dos leigos: os leigos profissionais – com carisma, volun-
tários, de coração marista... – sua condição, a realidade laical no mundo e 
na Igreja, a mobilidade global, a liderança, a formação, a relação com os 
irmãos e a gestão dos recursos humanos.
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c. Nossa missão e nossas estruturas

Na Assembleia foram desenvolvidos fundamentalmente conteúdos relacio-
nados à missão marista e às estruturas desenvolvidas em torno de quatro 
eixos: foi apresentada a definição adequada a nossos objetivos (planejamento 
estratégico em longo prazo, a convergência com a missão marista em todos 
os níveis ou a inovação significativa na missão); também foi tratada a nossa 
organização (em todo o mundo marista, os modelos de colaboração e de 
serviços compartilhados); dialogou-se a respeito das ferramentas de que dis-
pomos (sistemas tecnológicos, gestão do conhecimento, novas tecnologias 
educativas e comunicação); e por último foram tratados os nossos bens (sus-
tentabilidade, planejamento e controle, gestão dos ativos).

A Assembleia fez uma análise das novas possibilidades de organização (Ad-
ministração regional, Unidades Administrativas) contemplando um desenvol-
vimento mais amplo das Regiões do mundo marista, bem como as novas 
fórmulas canônicas de articular a missão marista.

d. Modelo de financiamento

Durante o encontro foi apresentado de maneira geral o nosso modo atual de 
funcionar e de evoluir, com uma configuração de serviços partilhados que 
favoreça a missão e estruture a ação solidária. 

e. Roteiro

Em sintonia com a proposta de cocriação, cada uma das Regiões e a Ad-
ministração Geral propuseram um roteiro para ir avançando no processo de 
implementação a partir de sua própria realidade e aperfeiçoando tempos e 
espaços.
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Eis alguns dos pontos recorrentes do roteiro:

•	Dar a conhecer a proposta do Projeto da Província e envolvê-lo no proces-
so de reflexão e implementação em diferentes níveis.

•	Desenvolver o processo de planejamento e estratégias que permitam o 
diálogo e o fluxo regional. 

•	Impulsionar o desenvolvimento das pessoas de maneira integral.

•	Estruturar os processos de Orçamento, Planejamento, Financiamento e 
Controle.
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6. Tornar possível um novo começo 

A Assembleia ajudou a tomar consciência de que:

•	Formamos um só corpo e, como tal, somos convidados a atuar harmonica-
mente com uma visão global.

•	Esses processos de mudança e transformação de mente e de coração estão 
nas mãos de cada marista nos níveis local, provincial, regional e do Governo 
Geral.

•	Nesse processo somos crocriadores, responsáveis pela tomada de decisões 
que possibilitem a melhor maneira de organizar, acompanhar e realizar a Mis-
são Marista.

•	Esse processo se une a outros desenvolvidos no Instituto, entre eles a revisão 
das Constituições, a reflexão sobre o laicato marista (vínculo e pertença) e as 
Comunidades internacionais, entre outros.

Tornamos hoje extensivo esse convite para nos deixar interpelar pelo Es-
pírito que toca nossas vidas e facilita esse novo começo, abertos e dispo-
níveis de mente e coração, assumindo nosso protagonismo na Missão 
Marista, como irmão ou leigo.


