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Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão Maristas 

 
“Morre lentamente quem não muda de marca,  

não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece.”  
(P. Neruda). 

 

Na Província Marista Santa Maria de los Andes, em Santiago do Chile, que celebrou seu 

centenário em 2011, “soñamos futuro evangelizando desde la educación”. Na terra de Gabriela 

Mistral e Pablo Neruda, ambos com Prêmio Nobel de Literatura, realizou-se o encontro do Instituto 

Marista – “Novos modelos de Animação, Governo e Gestão”. 

O apelo do XXI Capítulo Geral, “com Maria, ide depressa para uma nova terra”, 

desencadeou muitos processos vitais nas diferentes regiões do Instituto. O Irmão Emili Turú e o 

Conselho Geral lançaram o Projeto através do qual 

todo o Instituto participa da análise atual, sonhando e 

iluminando o novo século do carisma marista. O 

diálogo mais aprofundado sobre esse plano se deu na 

Conferência Geral de l’Hermitage, em setembro de 

2013. 

Respondendo a esse apelo, foi lançado o 

Projeto “Novos Modelos de Animação, Governo e 

Gestão” e definidos os seis encontros regionais. 

Porém a reflexão e a construção de novos paradigmas 

de animação, governo e gestão já iniciaram no encontro interamericano de Gestão, em Campinas, 

em 2006 com o tema “Modelo de Gestão do Instituto Marista”, depois na Guatemala, em 2009 com 

o tema “Gestão a Serviço da Missão Agora e no Futuro”.  

 No Encontro Regional, realizado de 28/4 a 1º/5/2014, participaram os Irmãos Provinciais e 

Conselheiros das Províncias e Distritos do Brasil e Cone Sul (Bolívia, Peru, Chile, Paraguai, 

Uruguai, Argentina), leigas e leigos de algumas Províncias. Participaram também os Irmãos 

Conselheiros-Gerais Josep Soteras e Eugène Kabanguka, Ir. João do Prado, do Secretariado da 

Missão, dois consultores de apoio  ATKearney e um profissional leigo da Espanha, havendo mais 

de 40 participantes. O local do encontro foi bem perto da cordilheira dos Andes, onde se sentiu, na 

pele, o frio seco e intenso durante os dias do encontro. Até a neve esteve presente, nesses dias, 

embora no topo da cordilheira. 

Os objetivos desses encontros regionais são: conhecer o projeto de novos modelos e 

desenvolver a primeira fase: diagnóstico, favorecer o conhecimento mútuo e  o comprometimento. 

Neste ano ainda serão realizados quatro encontros regionais (África, Europa, Oceania, Ásia). A 

região Arco Norte já se reuniu, em abril. 

A dinâmica do encontro teve workshops, diálogo com as Unidades Administrativas, 

apresentações das Unidades. O papel dos especialistas-consultores ATKearney, Lucas e Francesco, 

foi o da escuta, clarificações, diálogo e provocações. O tempo pessoal de reflexão, análises dos 

diversos assessores, diálogo ao redor das mesas, plenários, foram delineando ideias e oportunidades 

para nosso futuro marista. Ricos foram os encontros e partilha com os Irmãos, leigos e leigas 

participantes, durante e após o encontro. 

Em 2015, após a realização de todos os encontros de 2014, o Conselho Geral dará 

continuidade ao processo. A realização dessa etapa não foi sem dores e resistências, pois um novo 

jeito está para surgir, em que leigos e leigas maristas serão também protagonistas em nossa missão. 

São “os vinhos novos em odres novos” e “com Maria, ide depressa para uma nova terra”, refrões 

esses que devem estar em nossa mente, coração e prática. 
Leia mais sobre o projeto Novos Modelos em 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=3238#sthash.Xdt0i9Qc.dpuf 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3196
http://www.champagnat.org/img/caricate/small/news_3238.jpg


No encontro houve uma tarde de visita a três locais de Santiago do Chile: conhecer uma 

história do produto especial do Chile: o vinho Cousiño, 

Centro Artesanal “Los domínicos” e o Mosteiro beneditino 

da Santíssima Trindade dos Condes (onde cantamos as 

vésperas com os monges). 

 

É claro que a ida ao Chile dos Irmãos João 

Gutemberg e Nilso Antonio, representantes do DMA, deu-

nos oportunidade de visitar outros locais de Santiago como 

a Cordilheira dos Andes nevando, o Estádio Nacional de 

Chile, Palácio La Moneda, Comunidades dos Irmãos em 

Santiago. 

 

Momento muito marcante foi a visita ao Ir. Luís Cornejo Silva, jovem chileno, filho único, 

vitima de assalto, na Bolívia. Ele continua acompanhado em seu estado de delicado de saúde. 

Embora leve vida inconsciente, seus pais e seus coirmãos, como também a juventude marista do 

Chile, veem nele o testemunho de uma rica existência  da vida como dom. Isso fica revelado nos 

murais que ornamentam o seu quarto onde são expostas mensagens e adornos de fraternidade e de 

fé que lhe são enviados por todo o mundo marista. Ele esteve na JMJ quando vários Irmãos e jovens 

o conheceram e continuam sendo solidários com ele e sua família.                                                                                  
Fraternalmente, Ir. Nilso Antonio Ronchi 

 

Visita do Irmão Provincial 
Nosso Distrito Marista ficou enriquecido pela fraterna visita do Irmão Inacio Nestor Etges, 

provincial da PMRS. 

  

Entre os dias 11 a 20 de maio de 2014, ele 

pôde percorrer a maioria de nossas comunidades e 

se encontrar com a quase totalidade dos 

Irmãos. Esteve em Manaus, onde também se 

encontrou com o Ir. Neori, vindo de Boa Vista, e 

com D. Jesus Moraza, bispo de Lábrea.  Em 

Cruzeiro do Sul, pôde visitar também os Irmãos 

no Gregório. Encontrou os Irmãos e a diretoria da 

Escola Santo Agostinho, em Lábrea. Em Porto 

Velho, além de se encontrar com os Irmãos da 

comunidade, participou demoradamente da 

reunião do Conselho DMA. 

 

Foi uma bela ocasião para observar diferentes realidades de nossa região, apreciar a presença 

e a vida maristas e dialogar sobre novas formas de dinamização da missão no  horizonte de maior 

integração entre a PMRS e a Amazônia. 

 

Foi também significativo podermos celebrar, com o Irmão Provincial, o Conselho do DMA 

e a comunidade de Porto Velho, os 80 anos de vida do Irmão Delvino Decezero, que, há várias 

décadas, espalha seu dinamismo e alegria pela vida missionária em nosso meio. 

 

Parabéns, Ir. Delvino, pela vida cheia de significado! 

 

Obrigado, Ir. Inacio, pela visita esperançadora! 
 

Na fraternidade, Ir João Gutemberg 


