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O apelo do XXI 
Capítulo Geral – 
“com Maria, ide 

depressa para uma nova 
terra” – desencadeou 
muitos processos de 
vida nas diferentes 
regiões do Instituto, aju-
dou a dirigir o nosso 
olhar para o coração do 
Carisma marista, sua 
vitalidade, internacionali-
dade, interculturalidade 
e a realidade das crian-
ças, adolescentes e 
jovens nos cinco conti-
nentes. Isso nos oferece 
um vinho novo. Mas que 

odre afinal queremos 
para ele?

Em fevereiro de 
2014, o Irmão Emili e seu 
Conselho Geral lançaram 
o projeto Novos mode-
los de animação, gover-
nança e gestão para que 
todo o Instituto participe 
deste diagnóstico para 
sonhar e iluminar o novo 
século do carisma 
marista. Para trabalhar 
nesse processo foram 
nomeados o 
Secretariado da Missão, 
uma Comissão interna-
cional, uma equipe de 

projeto e uma consulto-
ria externa (AT Kerney).

O objetivo funda-
mental do projeto é 
assegurar o desenvolvi-
mento e a sustentabili-
dade da vida e da mis-
são maristas, bem como 
propor e implementar 
princípios, diretrizes e 
possíveis modelos de 
animação, governança e 
gestão para a 
Administração Geral e 
para as Unidades 
Administrativas.

O caminho percorrido
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QUEM PARTICIPOU

Neste ano de trabalho, foram rea-
lizados seis encontros regionais 
envolvendo todo o mundo 

marista. Foram visitadas 14 Unidades 
Administrativas e algumas comunida-
des e obras maristas. Nesses encon-
tros e visitas foram contatadas 288 
pessoas, irmãos (70%) e leigos (30%). 
Também participou a totalidade dos 
Provinciais e Superiores de Distrito.

Região Data LocaL

1 Arco Norte 5-8 de abril 
Quinta Soledad.  
Cidade do México. 

2 Brasil e 
Cono Sur 

28 de abril-1 de 
maio 

Centro de espiritualidade marista.  
Santiago de Chile. 

3 África 23-25 de julho 
Roussel House.  
Nairóbi 

4 Oceania 22-24 de agosto 
The Hermitage.  
Mittagong 

5 Europa 15-17 de outubro 
Casa Geral.  
Roma 

6 Ásia 27-29 de outubro 
Camillian House.  
Bangkok
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ENCONTRO REGIONAL ARCO NORTE

ENCONTRO REGIONAL ÁSIA

ENCONTRO REGIONAL BRASIL E CONO SUR
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ENCONTRO REGIONAL EUROPA

ENCONTRO REGIONAL OCEANIA

ENCONTRO REGIONAL ÁFRICA
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O caminho percorrido

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 VISITADAS (2014) 

Data pRovíncia ou DistRito 

3 de abril • Província dos Estados Unidos da América

4-9 de abril • Província México Central 

10-12 de abril • Província México Ocidental 

25 de abril
• UMBRASIL 
• Província Brasil Centro-Norte 

2 de maio • Província Santa María de los Andes 

11-22 de maio • Província Ásia do Sul

22 de julho
• Província África Centro-Leste e Marist 

International University College (MIUC) 

21 de agosto • Província Austrália 

7 de outubro • Conferência Marista Espanhola 

7 de outubro • Província Ibérica 

8-9 de outubro • Província L’Hermitage 

13 de outubro • Província Europa Centro-Oeste 

30 de outubro • Distrito da Ásia 

24 de novembro • Conselho da Missão da Oceania 

25 de novembro
• Distrito do Pacífico 
• Província do Canadá
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OUTRAS INSTITUIÇÕES  
COMPARTILHADAS
• Irmãos de La Salle
• Jesuítas
• Salesianos
• Opus Dei
• Outros ramos da Família Marista

DIMENSÕES ABORDADAS
• Animação (seleção de temas)
• Modelos de governo
• Modelos de gestão
• Práticas relevantes
• Laicato
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Diagnóstico atual

Apresentamos uma amostra glo-
bal da situação atual. 

Como mencionado, esta pri-
meira fase do projeto é finalizada com 
a apresentação e exposição de tudo o 
que foi coletado durante o processo 
de diagnóstico.

Esta apresentação se articula em 
três dimensões: a animação, a gover-
nança e a gestão.

Foi elaborada uma 
descrição de cada uma 
dessas dimensões em 
três direções:

a.	Identificar os elementos 
que a descrevem 
atualmente. 

b.	Detectar áreas 
de aperfeiçoamento. 

c.	Reconhecer lições apren¬-
didas em alguma parte 
do Instituto.
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A animação é constituída por fatos, processos ou 
resultados que geram vida, interesse, motiva-
ção, movimento ou atividade. São todas as ati-

vidades realizadas para dar uma resposta à vida e à 
missão maristas.

Para analisar a animação, foram trabalhados 
alguns conceitos centrais como: evangelização, edu-
cação, solidariedade, direitos das crianças, espiritua-
lidade e outros que emergiram durante o processo 
de diagnóstico.

Animação
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EVANGELIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

• A evangelização é mais evidente nas escolas. É ainda um 
grande desafio nos centros sociais, nas universidades e 
em outros programas de educação não formal. 

• São diferentes as formas de se entender a evangelização 
nas diferentes partes do Instituto (ex., Europa e Ásia). 

• A Pastoral Juvenil Marista tem bastante força e está bem 
organizada em algumas regiões do Instituto. 

ÁREAS	DE		
APERFEIÇOAMENTO

• Os processos de evangelização precisam de mais 
envolvimento de irmãos e leigos. São importantes a 
seleção, a formação e o acompanhamento 
dos educadores. 

• Em algumas regiões, falta melhor organização e melhor 
desenvolvimento dos processos vocacionais e da Pastoral 
Juvenil Marista.

• É necessário considerar nossa participação em contextos 
de vulnerabilidade naqueles lugares onde nossa 
presença é mais urgente e necessária. 

LIÇÕES	APRENDIDAS

• Temos oportunidade para aproveitar programas 
educativos existentes que incluem critérios e indicadores 
comuns de evangelização (centros de avaliação). 

• Dispomos de lideranças carismáticas, bem como 
recursos e esforços para colocar em ação 
projetos evangelizadores.

• Há projetos evangelizadores interessantes e inovadores 
em diferentes partes do Instituto (ex., os projetos de 
educação na espiritualidade, PJM…).
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EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

• As escolas representam a maior expressão da 
missão marista. As instituições de Educação 
Superior e as Editoras Maristas estão 
desenvolvendo trabalhos em rede.

• As obras educativas maristas são muito 
valorizadas em muitos países e tem seu 
prestígio reconhecido.

• Estão sendo dados  passos em âmbito regional 
para a formação de lideranças. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO

• É possível haver muito mais experiências de 
intercâmbio de recursos, conhecimentos 
e inovação. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Existem experiências de coordenação regional 
da pedagogia marista. 

• Dispomos de oportunidades para fortalecer a 
investigação e a inovação (escolas de fronteira, 
metodologias didáticas inovadoras...) e 
aproveitar as novas tecnologias aplicadas aos 
processos educativos.
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SOLIDARIEDADE

DESCRIÇÃO	

• A solidariedade está se consolidando como 
pilar fundamental da missão marista. 
Nota-se um aumento no número de centros 
e de programas sociais. Há colaboração com 
diferentes organizações governamentais e 
não governamentais. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É possível fortalecer a formação para a 
justiça, a fraternidade e a promoção 
do voluntariado. 

• Não temos definidos os modelos operativos 
de “economia e modelos de funcionamento” 
comprometendo os projetos sociais em 
muitas Unidades Administrativas. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• A solidariedade está sendo muito bem 
acolhida como valor emergente e as pessoas 
implicadas estão se apaixonando por 
essa tarefa

• Os projetos e centros de cooperação com 
outras organizações são muito mais viáveis e 
apresentam muitas vantagens para os 
diferentes atores.
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DIREITOS DAS CRIANÇAS 

DESCRIÇÃO	

• Observa-se um aumento da consciência interna 
e externa da contribuição do Instituto na defesa 
dos direitos das crianças. Muitas pessoas estão 
hoje envolvidas na defesa desses direitos em 
todos os níveis e em diferentes países. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É preciso tornar os direitos das crianças parte 
dos projetos educativos e evangelizadores.

• Devemos passar de um modelo de proteção para 
outro centrado na prevenção, na promoção e 
na participação.

• É preciso maior profissionalização; oferecer a 
formação adequada a todos os educadores e 
líderes da missão, irmãos e leigos.

LIÇÕES	APRENDIDAS

• Há experiências de colaboração com outras 
instituições para promover e proteger os direitos 
das crianças.

• A contribuição das Unidades Administrativas 
na prevenção, promoção e participação é fator 
central para o reconhecimento externo do 
Instituto na proteção dos direitos das crianças.
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ESPIRITUALIDADE

DESCRIÇÃO	

• Percebe-se no Instituto interesse constante no 
desenvolvimento das pessoas. 

• Há grande oferta de programas de 
espiritualidade em âmbitos local e regional  
para irmãos e leigos. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É importante dar oportunidades para o 
crescimento pessoal (espiritualidade, 
interioridade…) e proporcionar estruturas e 
acompanhamento sistemático. 

• Podemos apoiar o desenvolvimento da 
liderança espiritual. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• A espiritualidade marista está claramente 
definida nos documentos institucionais. 
As pessoas aceitam bem a espiritualidade. 

• Existem processos de formação conjunta de 
irmãos e leigos em nível local e regional. 

• Há oportunidade de se aproveitar a missão para 
o desenvolvimento da interioridade e 
espiritualidade nas pessoas (novas fronteiras, 
obras missionárias).
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OUTROS ELEMENTOS DE INTERESSE 

DESCRIÇÃO	

• Em muitas partes do Instituto há pessoas e 
organismos que facilitam a comunicação. 

• Há também a organização local dos leigos.
• Há muitos programas e projetos comuns de 

comunidades internacionais para a missão.
• É evidente a diminuição e o envelhecimento  

dos irmãos. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É preciso consolidar a organização regional e 
as estruturas centradas na animação. 

• É possível aumentar a presença dos irmãos  
entre as crianças e os jovens.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Há comunidades maristas de referência e 
algumas comunidades mistas de irmãos e  
leigos. Desenvolve-se também a Colaboração 
Missionária Internacional (CMI). 

• Há também experiências significativas de 
formação de irmãos e leigos
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A governança é o estilo pelo qual o Instituto é ani-
mado, governado e gestado tendo em vista sua vitali-
dade e perenidade. Está relacionada com a definição 

de expectativas, concessão de poderes e verificação de 
seu cumprimento. Consiste principalmente na tomada de 
decisões. É sinônimo de governo.

Para analisar a governança temos trabalhado sobre 
algumas áreas centrais, como estruturas, processos 
e estímulos.

Governança
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ADMINISTRAÇÃO GERAL 

DESCRIÇÃO	

• Os membros do Conselho Geral estão 
encarregados de áreas geográficas e 
funcionais concretas

• Há cinco secretariados encarregados de temas 
específicos. A liderança do Instituto é 
eleita periodicamente. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Algumas dimensões fundamentais não 
adequadamente atendidas: a presença 
geográfica, a gestão de recursos e o planejamento 
e controle.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Há expectativas de aperfeiçoamento na 
profissionalização das interações com as 
Unidades Administrativas em todas 
as dimensões.

• Há oportunidade para introduzir lideranças por 
áreas (educação, animação, cuktura…) mais do 
que por projetos.
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DESCRIÇÃO	

• Atualmente está definida a área de abrangência 
das Unidades Administrativas. No entanto, essa 
área pode não estar refletindo as 
particularidades e necessidades locais em razão 
da diversidade da legislação dos países e da 
relação com os Governos e a Igreja. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Há algumas áreas de otimização na organização 
atual das Unidades Administrativas.

• A solidariedade entre as Unidades 
Administrativas pode ser fortalecida e 
estrategicamente coordenada.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• A continuidade da direção estratégica de 
governo não  está garantida no decorrer do 
tempo pelos mecanismos de rotação continua.

• Os casos de cooperação regional colocaram em 
evidência o potencial de sinergia e integração 
entre as Unidades Administrativas.
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ÓRGÃOS DE GOVERNO

DESCRIÇÃO	

• A governança em âmbito local é realizada pelos 
Conselhos Provinciais. Para desenvolver a 
missão, há UA’s que incluem um conselho de 
obras para as quais seus membros são nomeados 
com base em suas competências, formando uma 
equipe estável de gestão.

• Há uma governabilidade horizontal. Os vínculos 
estão na relação com as pessoas que trabalham 
em temas semelhantes, como a animação, as 
escolas e universidades, as finanças, etc.

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• As diferentes estruturas de governo não 
favorecem a comunicação e a cooperação entre 
as Unidades Administrativas.

• A governança horizontal está limitada em seu 
alcance e nas atividades partilhadas.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Nos lugares onde existe um Conselho para a 
missão há muita eficácia quando se trata de 
conseguir resultados tangíveis. 

• Os resultados iniciais  mantiveram-se onde se 
desenvolveram  iniciativas regionais



Diagnóstico atual – Governança

20

PAPEL DOS LEIGOS

DESCRIÇÃO	
• As diretrizes sobre a participação dos leigos 

são insuficientes 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Há enfoques diferentes de uma para outra 
Unidade Administrativa em relação à 
participação dos leigos.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Há um considerável esforço na participação  
dos leigos nos órgãos de governo  através de 
diferentes fórmulas (associações, 
fundações, etc.).
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GOVERNO E RECURSOS PARTILHADOS 

DESCRIÇÃO	

• Conta-se com iniciativas de aproveitamento 
de recursos humanos com 
critérios interprovinciais. 

• Os recursos institucionais são administrados 
fundamentalmente no âmbito das 
Unidades Administrativas. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É possível dar um forte impulso a todos os níveis 
no sentido de uma gestão mais profissional.

• Há uma necessidade emergente de apoio onde 
ainda não se completou a transferência 
de conhecimento. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Há casos de coordenação interprovincial, tanto 
em nível local quanto global. 

• É possível estabelecer prioridades para 
assegurar a missão marista em âmbito global.
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INDICADOR DE RENDIMENTO CHAVE (KPI) 

DESCRIÇÃO	

• São utilizados conjuntos de indicadores para 
medir o impacto das atividades maristas em 
todas as dimensões (missão, animação, 
operações, finanças...).

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Criação de indicadores comuns para a avaliação 
da missão, e dos objetivos  estratégicos 
de governo.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Algumas Unidades Administrativas 
desenvolveram um sistema de indicadores 
centrais de rendimento que incluem tanto 
indicadores qualitativos quanto quantitativos.
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INSTRUMENTOS

DESCRIÇÃO	
• Há aplicações e processos TIC de apoio à 

gestão de governo. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Fortalecer aplicações e processos partilhados 
para dirigir a organização no sentido de 
objetivos comuns.

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• Algumas aplicações e processos locais são 

potencialmente compartilháveis.
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PROCESSO, PROJETO DA ESTRATÉGIA 
E PLANEJAMENTO 

DESCRIÇÃO	
• Existe planejamento estratégico em âmbitos 

global, regional e provincial.

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• O planejamento estratégico institucional 
pode ser mais bem comunicado através de 
canais formais.

• Incrementar um modelo para a sustentabilidade 
do trabalho social.

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Algumas Unidades Administrativas estão 
realizando processos estratégicos mais 
estruturados com diferentes graus de 
vencimento. Há oportunidade para o 
benchmarking interno e o 
conhecimento partilhado.
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A gestão constitui elemento importante 
no desenvolvimento de nossa vida e 
missão com o que se pretende coor-

denar os esforços das pessoas com o fim 
de alcançar os objetivos e as metas propos-
tas, utilizando os recursos disponíveis de 
maneira eficaz e eficiente.

Ela compreende o plano de ação, a orga-
nização, o pessoal, a orientação e a direção 
de uma organização.

Gestão
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PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

DESCRIÇÃO	

• A atribuição de funções e responsabilidades em 
diferentes níveis está diferenciada por atividade.

• Há diferentes modelos de organização das 
Unidades Administrativas. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Há diferenças relevantes no modelo de 
organização das Unidades Administrativas.

• A economia de escala em todos os níveis do 
Instituto  é muito limitada.

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• Há exemplos de colaboração interprovincial e 

tentativa de redução das estruturas da 
organização por regiões.
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APROVEITAMENTO DAS ESTRUTURAS  
E CAPACIDADES INTERPROVINCIAIS 

DESCRIÇÃO	
• Há aproveitamento de estruturas e de 

capacidades entre as Unidades Administrativas 
através de centros de serviços partilhados . 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Em alguns contextos, é possível melhorar a 
eficiência, a gestão de riscos e a qualidade 
da gestão.

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• Há boas experiências de colaboração 

interprovincial como a formação e os 
projetos internacionais.
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GESTÃO DA MISSÃO

DESCRIÇÃO	
• Existe uma função diretiva nas escolas e nas 

obras sociais. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• As obras dependem fortemente da legislação 
local, da relação com os Governos e com a Igreja.

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• Apoiar-se em modelos diferenciados levando em 

conta o contexto local   para realizar a missão 
do Instituto.
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FINANÇAS 

DESCRIÇÃO	
• Há processos contábeis que realizam o 

planejamento, o controle e a gestão dos ativos. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É preciso desenvolver melhor as competências e 
habilidades e consolidar uma cultura baseada na 
mensuração e na tomada de decisões. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	

• Promover a manutenção de uma cultura 
financeira baseada nos fatos, criando 
metodologias e processos globais.

• É possível também aproveitar as ferramentas 
comuns e as competências partilhadas para a 
gestão financeira.
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GESTÃO DE RISCO

DESCRIÇÃO	
• Observa-se uma gestão de riscos 

em funcionamento.

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Consolidar o enfoque de gestão de risco em 
âmbito mundial.

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• É possível fazer um esforço inicial para a criação 

de um mapa de riscos potenciais.

COMUNICAÇÃO E MARKETING 

DESCRIÇÃO	
• A comunicação externa da identidade 

corporativa está dando mostras de progresso. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Há diferentes marcas e logotipos em todo o 
mundo marista.

• São publicados diferentes informativos. 
A comunicação é baseada principalmente  
nas necessidades locais. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	 • Há alguns casos de cooperação regional.
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RELAÇÕES COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

DESCRIÇÃO	
• Existe articulação com organismos 

governamentais, eclesiais, de outras 
congregações e sociedade civil. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• Há oportunidades para que as relações 
interinstitucionais sejam fortalecidas.

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• Há oportunidades de mais colaboração em 

projetos específicos com os outros ramos da 
família marista.

ATIVADORES (TECNOLOGIA, DIRETÓRIO 
 DE RECURSOS HUMANOS…) 

DESCRIÇÃO	
• Há alguns sistemas de tecnologia e aplicações 

comuns. Há bases partilhadas de dados. 

ÁREAS	DE	
APERFEIÇOAMENTO	

• É preciso aperfeiçoar a obtenção e a análise 
de dados. 

LIÇÕES	APRENDIDAS	
• Há oportunidade para a economia de escala e 

para o intercâmbio de recursos.
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A fase seguinte do projeto tem 
como protagonista a criativi-
dade. Uma vez realizado o diag-

nóstico da situação atual, do qual par-
ticiparam os líderes mais significativos 
de todas as Unidades 
Administrativas, inaugura-se uma 
nova etapa na qual serão definidos os 
princípios e modelos alternativos. 
Também será elaborado um plano de 
ação para colocar em prática esses 
princípios e modelos alternativos.

Nessa fase, o Conselho Geral estu-
dará a fundo esse diagnóstico, discu-
tirá e chegará a consenso quanto aos 
resultados que integrarão o corpo de 

informações válidas para os novos 
projetos. Esses projetos, centrados 
nas três grandes áreas de trabalho – 
animação, governança e gestão –, 
serão realizados a partir do mês de 
março até o final de julho de 2015.

Durante esse período haverá um 
processo de consulta e diálogo com 
os conselhos provinciais das UA’s. 
Será decisiva a participação de cada 
Unidade Administrativa até a 
Assembleia Internacional que aconte-
cerá em Roma de 10 a 14 de julho. 
Nesse encontro serão trabalhadas as 
propostas para o futuro e o plano 
de execução.

De agora em diante
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A fase seguinte será de desenvolvimentos de novos 
modelos de animação, governança e gestão. Para a realiza-
ção dessa última fase, será definido um roteiro que apre-
sentará as dinâmicas adequadas, as lideranças necessá-
rias para a gestão de mudança e os recursos adequados 
para seu desenvolvimento.

Com todo esse processo, pretende-se responder ao 
apelo do XXI Capítulo Geral e aos questionamentos iniciais 
sobre os quais se concretizou o foco do trabalho realizado, 
a saber:

•	 Como	o	Instituto	Marista	quer	ser	percebido	no	mundo	e	nas	
comunidades	locais?

•	 Onde	é	mais	urgente	nossa	presença	entre	as	crianças	e	os	
jovens?

•	 Qual	é	o	lugar	e	o	papel	dos	leigos	no	Instituto	e	qual	a	contri-
buição	específica	dos	irmãos	na	missão?

•	 Quais	são	os	vetores	de	expansão	das	frentes	apostólicas	do	
Instituto	Marista?

•	 Quais	são	os	principais	desafios	de	longo	prazo	que	o	Instituto	
deve	superar?

•	 Que	tipos	de	modelo	podem	contribuir	para	uma	maior	parti-
cipação	e	corresponsabilidade	das	Unidades	Administrativas	
e	da	Administração	Geral?

Pretendemos chegar à data do bicentenário do nosso 
Instituto levando em consideração que estamos no início 
de um tempo novo, um novo começo no qual possamos 
ser capazes de impulsionar a vida e a missão maristas em 
busca das novas terras, para as quais nos sentimos cha-
mados com um novo estilo de animação, governança 
e gestão.
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