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Vinhos novos em odres novos
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O apelo do XXI Capítulo Geral, “Com Maria, ide depressa para 
uma nova terra”, desencadeou muitos procesos vitais nas 
diferentes regiões do Instituto, ajudou-nos a contemplar o 
coração do carisma marista, sua vitalidade, a internacionali-
dade e a interculturalidade, a realidade das crianças, adoles-
centes e jovens nos 5 continentes. Tudo isso nos oferece um 
vinho novo. Que odres queremos para ele?

O Ir. Emili Turú e o Conselho Geral lançaram o projeto 
“Novos Modelos de Animação, Governo e Gestão”, através do 
qual todo o Instituto participa da análise atual, sonhando e 
iluminando o novo século do carisma marista.

Respondendo a este apelo, de 10 a 15 de fevereiro de 2014 
foi lançado, na Casa Geral, o projeto Novos Modelos de 
Animação, Governo e Gestão. Participaram, como membros 
da comissão internacional: Ir. Gabriel Villa-Real – L’Hermitage, Ir. Michael Green – Austrália, Ir. Víctor Preciado – 
Conselheiro Geral, Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Ángel E. Barrera – Secretariado da Missão. Participaram 
também os membros da equipe de apio (“Project Team”): Sr. José María Sanz – Ibérica, Ir. Carlos Alberto Rojas 
– Norandina, Sr. Peter McNamara – Austrália. Pela equipe de consultores “At Kearney” participaram o Sr. Lucas 
Olivari – Dubái, Sr. Francesco Fusco Girard – Roma e Sr. Jos Leijnse – Holanda.

Durante esses dias foi possível conhecer, analizar e avaliar os temas inerentes à Comunhão entre Irmãos e leitos, 
animação, governo e gestão assim como revisar o processo, elaborando uma proposta metodológica. Foram pro-
gramados também os encontros regionais.

Durante a manhã do dia 15 houve a oportunidade de um tempo de diálogo e reflexão com o Superior Geral e o 
seu Conselho. Nessa ocasião foram alinhados o projeto e os processos que derivam. Foi um momento de muita 
riqueza, que transmitiu esperança. 

A partir de agora estamos convidados a participar ativamente deste processo que recolherá a vida e a palavra 
de todas as regiões do Instituto, abrindo caminhos para um novo desabrochar do carisma marista nos diferentes 
contextos e realidades.  Está amanhecendo!

IntroduçãoIntrodução
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O projeto denominado Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão é uma 
estratégia Marista que capacita o Instituto a responder às necessidades contempo-
râneas e aos apelos da vida e missão marista.

De que se trata?

• Ato, processo ou resultado de partilhar vida, interesse, espírito, mobili-
zação ou atividade.

• Todas as atividades realizadas em resposta aos apelos da vida e mis-
são maristas (Ex.: solidariedade, evangelização, espiritualidade…)

• Governança é o ato de governar...

• Refere-se às decisões que definem expectativas, confere poder ou 
verifica o desempenho…

• …e consiste principalmente em tomada de decisão. 

• Gestão é o ato de coordenar os esforços das pessoas para atingir de-
terminadas metas e objetivos valendo-se dos recursos disponíveis de 
modo eficiente e eficaz.

• Gestão compreende planejamento, organização, recursos humanos, 
liderança e direção de uma organização.

Animação

Governança

Gestão

De que se trata?

6 Projeto Novos Modelos



Por que esse projeto?

• Foi recomendado pelo XXI Capítulo 
Geral que pediu ao Governo Geral 
para fomentar, em todos os níveis, 
estruturas de animação, coordenação e 
governo que impulsionem a vitalidade 
do Instituto e de sua missão.

• Faz parte do Plano do Governo Geral 
para 2009-2017.

• Há desafios urgentes a serem enfren-
tados no Instituto.

• Muitas Províncias e Distritos estão 
desenvolvendo processos para es-
tarem melhores preparados para 
responder aos novos desafios da vida e 
missão marista. O intercâmbio dessas 
experiências podem nos enriquecer 
mutuamente.

Por que esse projeto?
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• Encontro Interamericano de Gestão

• Tema: “Modelo de Gestão do Instituto Marista”

• Destinatários: Províncias Maristas de América com convite a outras 
Províncias e Distritos do mundo marista.

Campinas, Brasil - 16-18 de novembro de 2006 

Guatemala, 11-14 de fevereiro de 2009 

• Tema: “Gestão à Serviço da Missão Agora e no Futuro”

• Todas as UAs foram convidadas

XXI Capítulo Geral

• Incentivar em todos os níveis as estruturas de animação, coorde-
nação e governo que impulsionem a vitalidade do Instituto em sua 
missão.

A reflexão e a construção de novos paradigmas de animação, governança e gestão faz parte da vida do Instituto 
e nos anos recentes, dadas as grandes transformações do mundo, da Igreja e do próprio Instituto assumiu uma 
conotação maior. 

HistóriaHistória
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Apoio para o Projeto 

Conselho Geral 
Patrocinador

Comissão  
Internacional

Gestor do Projeto  
Secretariado da Missão 

Equipe Interna  
do Projeto  
+ Empresa  

de Consultoria

LINKS com as Unidades 
Administrativas 

Project Manager  
Office (PMO)

Empresa  
de Consultoria 

Apoio para o Projeto
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Comissão Internacional 
Ir. Gabriel Villa-Réal (L’Hermitage), Ir. 

Victor Preciado (Conselheiro Geral); Ir. 
João Carlos do Prado (Secretariado da 

Missão); Ir. Michael Green (Austrália); Ir. 
John Klein (USA - fez parte até setembro 

de 2013) e Sr. Marco A. B. Cândido  
(Brasil Centro-Sul).

Equipe de apoio e Secretariado da Missão 
Ir. Miguel A. Espinosa, Sr. José María Sanz, Ir. Alberto Rojas,  

Sr. Peter McNamara e Ir. João Carlos do Prado

Project Manager Office (PMO)  
A.T. Kearney 

Sr. Luca Olivari e Sr. Francesco Fusco
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• Como o Instituto Marista quer ser percebido no mundo e nas comunidades locais?
• Onde a nossa presença é mais urgente para as crianças e os jovens?
• Qual o lugar e o papel dos leigos no Instituto e da contribuição específica dos irmãos na missão?
• Quais são os vetores de expansão das frentes apostólicas do Instituto Marista?
• Quais são os principais desafios em longo prazo que devem ser superados pelo Instituto?
• Que tipo de modelos pode contribuir para maior participação e corresponsabilidade entre Uni-

dade Administrativa e Administração Geral?

A finalidade dos projetos considera 4 DIFERENTES DIMENSÕES 
• Evangelização e presença entre as crianças e os jovens;
• Corresponsabilidade e presença complementar de leigos e irmãos;
• Internacionalidade;
• Animação, Governança e Gestão no âmbito  

das Unidades Administrativas e Administração Geral.

Garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade da vida e da 
missão maristas, propondo e desenvolvendo princípios, diretrizes e 
possíveis modelos de Governança e Gestão de Animação e Gestão 
para a Administração Geral e as Unidades Administrativas.

Perguntas a serem trabalhadas

Finalidade do projeto

Perguntas a serem trabalhadas

Finalidades do projeto

11



Situação atual
Comunicação 
Planejamento 
Infraestrutura

Diagnóstico do 
contexto atual

Plano de princípios  
e modelos alternativos

Gestão de mudança

* Principais pessoas envolvidas: Superior Geral, Conselho Geral, 
Comissão Internacional, Secretariados...

 
Discussão e aprovação  

com a liderança principal

Situação  

futura

Elaborar um mapa para 
desenvolver 

 princípios e modelos

Implementação

Alinhamento estraté-
gico e dos resultados 

esperados

Esquema básico do ProjetoEsquema básico do projeto

Gestão de mudança
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Os encontros regionais estão programados nas seguintes datas: 

• Arco Norte: 5-8 de abril 2014, Cidade do México (México)
• Brasil e Cono Sur: 28 de abril – 1 de maio 2014, Santiago (Chile)
• África: 23 – 26 de julho de 2014, Nairóbi  (Quênia)
• Oceania: 22-24 de agosto de 2014, Mittagong (Austrália)
• Europa: 15 -17 de outubro 2014, Roma (Itália)
• Ásia: 27 - 29 outubro 2014, Bangkok (Tailândia)

Além desses encontros a o “Project Team” visitará algumas Províncias e Distritos, entrando em contado com as 
suas realidades e lideranças.

Fases
2013 2014 2015

Jul. - Dez. Ja
n.

Fe
v.

M
ar

.

Ab
r.

M
ai

o

Ju
n.

Ju
l.

Ag
o.

Se
t.

O
ut

.

N
ov

.

D
ez

.

Ja
n.

Fe
v.

M
ar

.

Ab
r.

M
ai

o

Ju
n.

Comunicação

Planejamento do Projeto 
e implantação

Alinhamento estratégico 
e resultados esperados

Diagnóstico do contexto 
atual

Desenvolvimento de  
modelos alternativos

Discussão e aprovação 

Elaboração de um mapa 
das etapas de  
desenvolvimento dos  
novos modelos

Implementação

Calendário
Calendário
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A.T. Kearney é uma equipe global de especialistas colaborativos que 
forma seu pessoal para propiciar aos seus clientes resultados criativos, 
significativos e, acima de tudo, sustentáveis:

• Combinando conhecimentos globais com expertise local;
• Com 55 escritórios em 38 países em todos os continentes;
• Orgulha-se de realizar negócios com integridade e adesão rigorosa aos mais altos padrões éticos;
• Experiência em serviços de educação, instituições religiosas e grandes programas de transforma-

ção;
• Equipe competente.

Apoio para o Projeto

Participação

O Projeto visa garantir a ampla participação das Unidades Administrativas:  

• Garantir a participação das lideranças das Unidades Administrativas (UAs) no projeto.
• Compreender os processos de animação, governança e gestão das Unidades Administrativas.

Estratégias:  

• Encontros Regionais com os Conselhos Provinciais, de Distrito e lideranças chaves nas áreas de Anima-
ção, Governança e Gestão.

• Visitas a Unidades Administrativas.
• Coleta e análise de informações em todos os níveis. 
• Entrevistas com diversas lideranças em todo o Instituto. 

Processos centrais de articulação: 

• II Assembleia Internacional da Missão Marista 
• Revisão das Constituições
• Outros processos em percurso. 

Participação:

• Se também você quiser partilhar suas ideias, por favor,  
entre em contato conosco por e-mail: newmodels@fms.it

Participação

Apoio para o Projeto
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