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Introdução

Luiz Da Rosa, diretor de Comunicação

foi aprovado em setembro de 
2018 e cujo texto aparece no 
segundo capítulo. O capítulo 
três apresenta a estrutura da 
Administração Geral que aju-
dará o Conselho a atuar o seu 
plano, com as iniciativas es-
tratégicas.
No slogan da Mensagem do Ca-
pítulo, “Caminhamos como Fa-
mília Global”, encontramos os 
três elementos que, como uma 
engrenagem, movem o cami-
nhar marista até 2025: cami-
nhamos, como família, global. 
Em torno a eles, o Conselho 
Geral propõe 18 projetos, que 
serão prioridades até 2025.

metáfora da comunidade ma-
rista, família global, que quer 
viver o carisma de Champag-
nat em “todas as dioceses do 
mundo”.
Dividimos a revista em três 
capítulos. No primeiro, o Ir. 
Luis Carlos, Vigário Geral, co-
meça sublinhando o que está 
à base do plano de governo: a 
liderança profética e serviçal. 
Depois, os membros do con-
selho repassam as recomenda-
ções do Capítulo inerentes ao 
estilo de governo. Essas orien-

tações servem de funda-
mento para o Plano 

Estratégico, que 

Este número de FMS Men-
sagem é dedicado ao 
Plano Estratégico da Ad-

ministração Geral que propõe 
iniciativas para a animação, 
liderança e governo do Insti-
tuto, implementando os ape-
los feitos pelo XXII Capítulo 
Geral. Fomos testemunhas do 
trabalho árduo do Conselho 
Geral, em sintonia com tantas 
equipes e líderes de todas as 
regiões do Instituto, tentando 
descobrir caminhos e apon-
tar direções que façam aflo-
rar aquilo que Deus quer 
que os Maristas de 
Champagnat se-
jam e façam.
A constru-
ção da 
Casa de  
Nossa  
Senhora 
de L’Her- 
mitage,  
como sín- 
tese do ca- 
minho marista 
vivido de 1817 
(inauguração do Insti-
tuto) até 1825 (inauguração 
da Casa Mãe), é a fonte que 
inspira a proposta do Conselho 
Geral. A água do Gier, que des-
cendo das colinas de La Valla 
passa dentro de l’Hermitage 
e desemboca no Ródano, é a 

CA
MInhAMoS

GloBAl

Co
Mo

 FAMílIA

•   FMS Mensagem 49
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Colaborar e servir   
para tornar realidade os apelos de Deus 

para os Maristas de Champagnat

Setembro de 2019  • 3 

Ir.  Ernesto Sánchez Barba, Superior Geral

O Plano Estratégico da 
Administração Geral 
para a Animação, Li-

derança e Governo quer ser um 
percurso coordenado para aju-
dar a avançar, como Adminis-
tração Geral, na implementação 
dos apelos e sugestões do XXII 
Capítulo Geral.
Este plano é o resultado dos 
esforços feitos pelo Conselho 
Geral e pelos Secretariados 
em diálogo com as Províncias 
e Distritos do Instituto. Com 
este instrumento procuramos 
responder ao estatuto 525.4 
aprovado pelo Capítulo Geral 
(em processo de aprovação no 
Vaticano): “O Irmão Superior 
Geral, com seu Conselho, após 

consulta e discernimento, define 
a direção estratégica para a vida 
e missão do Instituto, como res-
posta ao apelo do Espírito, às 
necessidades do Instituto e às 
orientações do Capítulo Geral”.
No mês de março de 2018 fi-
zemos uma primeira consulta 
às Unidades Administrativas. 
As respostas recebidas foram o 
ponto de partida para o nosso 
trabalho e reflexão. Durante o 
mês de junho do mesmo ano, 
dedicamo-nos à elaboração do 
planejamento, que foi enviado 
às Províncias e Distritos como 
proposta, no final do mês se-
guinte. Em setembro de 2018, 
após ter estudado as contribui-
ções recebidas, fizemos vários 

ajustes e nos dedicamos a com-
pletar e detalhar o Planejamento 
Estratégico. O XXII Capítulo Geral 
tem sido uma referência prioritá-
ria em todos os momentos, e isso 
se vê refletido nos programas, 
projetos e iniciativas.
Quanto ao processo e ao méto-
do, além da equipe coordena-
dora, formada pelo Irmãos Luis 
Carlos Gutiérrez (Vigário Geral), 
Óscar Martín e Ben Consigli 
(Conselheiros Gerais), pudemos 
contar com a valiosa assesso-
ria do Irmão Gabriel Villa-Real 
(Província de L’Hermitage), que 
prestou seu serviço como faci-
litador.  
Agradecemos a todos pelo gran-
de apoio e acompanhamento.



PRojEToS E InICIATIvAS 
No Plano Estratégico, começamos apresentando a Visão e, em segui-
da, os 3 principais Programas Globais. Cada programa é detalhado 
em projetos e iniciativas. Procuraremos lançar progressivamente e de 
forma coordenada os programas, projetos e iniciativas nos primeiros 
três anos. De acordo com a caminhada e o que for praticado, faremos 
os ajustes necessários.
Parece-nos de capital importância unir forças e energias com tudo o que 
as Províncias e Distritos realizam ou se propõem a realizar, de tal forma 
que sejamos capazes de criar sinergia na implementação dos projetos e 
iniciativas. Em março de 2019, durante o encontro de Provinciais e Su-
periores de Distrito, dedicamos um bom espaço de tempo para conhecer 
e dialogar a respeito do Plano, que teve uma acolhida muito boa.
É importante reconhecer que, para realizar qualquer projeto, plano 
ou iniciativa, juntamente com um bom planejamento e organização, 
cada um de nós tem um papel indispensável e fundamental. Assim o 
expressa a frase do nosso documento capitular: “Sabemos que não 
bastam os planos e estratégias. Somos chamados à conversão pessoal 
e coletiva para que todos os maristas nos convertamos em verdadeiros 
discípulos, e nossas comunidades sejam faróis de luz e rosto mariano 
da Igreja no meio do mundo.” (XXII Capítulo geral).  

MARIA, A BoA MãE, CAMInhA ConoSCo 
Como uma Administração Geral nos sentimos em caminho e em apren-
dizagem. Queremos colaborar e servir para tornar realidade os ape-
los de Deus percebidos durante o Capítulo Geral para os Maristas de 
Champagnat. Somos encorajados ao saber que Maria, a Boa Mãe, ca-
minha conosco porque “esta é a sua obra”, como repetiu Marcelino 
tantas vezes.

• FMS Mensagem 49

ColABoRAR E SERvIR
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Ir. Ernesto Sánchez
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Ir.  Gabriel  
villa-Real Tapias*

Um processo 
de cocriação

um equilíbrio entre a proximi-
dade ao local e a amplitude e 
perspectiva de uma visão global. 
Uma experiência de correspon-
sabilidade como base para gerar 
novas sinergias.
Duas questões atuaram como bús-
sola de reflexão nesse processo, as 

mesmas que já orientaram a reflexão e o discernimento do XXII Capítulo 
Geral: o que Deus deseja que sejamos? o que Deus quer que façamos?

Em sua essência, a elabora-
ção de um Plano Estra-

tégico envolve um processo 
de cocriação. Um processo 
dinâmico que não termina 
com a publicação do Plano. 
Um exercício que requer  

O Ir. Gabriel, da Província 
de l’Hermitage, 
foi convidado pelo 
Conselho Geral para ajudar 
no processo de construção 
do Plano Estratégico.

FEvEREIRo DE 2018
De 19 a 23 de fevereiro de 2018, o Con-
selho Geral e os secretariados dedicaram 
tempo ao conhecimento e à reflexão 
conjunta em uma atmosfera de abertura, 
discernimento e escuta. Isso supõe uma 
primeira aproximação em profundidade 
com os apelos e orientações do XXII 
Capítulo Geral.

Estas foram as etapas da elaboração do Plano:

MARço DE 2018
As Províncias foram convidadas a identificar questões críticas relacionadas aos cinco apelos do 
Capítulo Geral, bem como às cinco áreas da vida e missão maristas (vocação de irmãos, missão, 
maristas de Champagnat, estilo de governo, gestão e uso de bens).
Escutar a realidade para ter claras as necessidade, os apelos, as urgências. Saber onde es-
tamos e aonde queremos chegar.
O Conselho Geral reuniu todas as contribuições em um documento de 20 páginas, que serviu de 
base para a priorização dos assuntos críticos e a identificação de estratégias.

Conselho Geral - fevereiro de 2018

*
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UM PRoCESSo DE CoCRIAção

jUnho E jUlho DE 2018
Nessa fase do processo, o Conselho Geral e os Secretariados tomam consciência de que será 
necessário priorizar, já que existem muitas ideias entre as contribuições e intuições coletadas. 
O método escolhido visa ajudar a discernir onde se concentram as urgências do Instituto. 
Com rigor e criatividade, trata-se de olhar para o futuro (que não será necessariamente como o 
passado), aprender com a história, mas criar ideias.

Três passos fundamentais estruturaram essa fase:

SETEMBRo DE 2018
Estudando as sugestões recebidas, foram feitos alguns ajustes no Plano. Finalmente, as estratégias 
priorizadas se articulam em três grandes programas que evocam os apelos do XXII Capítulo Geral: 
Caminhemos (missão: caminhar, mover-se, educar, crescer...), como família (vida marista: iden-
tidade, comunidade, vocação, espiritualidade), global (redes e corpo global: relações, conexões, 
pontes, corresponsabilidades).
Dentro dessas três áreas foram criados 18 projetos, cada um com distintas iniciativas a serem 
implementadas pelo Superior geral, seu Conselho, os secretariados e os departamentos da admi-
nistração geral.
De 9 a 14 de setembro, os secretariados começaram a organizar e a desenvolver as iniciativas que 
deveriam pôr em marcha os diferentes projetos.

Semana colaborativa – junho de 2018
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n Definição da Visão: O que sonhamos para o Insti-
tuto? Quais são nossas esperanças? Para aonde nos 
dirigimos? Que horizonte imaginamos?

 Para esta reflexão partimos dos temas críticos iden-
tificados e das aprendizagens da história marista. 
Identificam-se quais foram os fatores para a estabili-
dade e crescimento e quais foram os temas recorren-
tes que revelam algumas causas para a instabilidade.

n Análise das Forças, Debilidades, Ameaças e Oportunidades, em relação com os apelos e com as áreas 
de ação indicadas pelo XXII Capítulo Geral.

n Priorização de estratégias: Três critérios ajudaram a discernir: urgência, impacto da visão e a 
viabilidade. Ao mesmo tempo, as estratégias priorizadas terão que dar respostas aos “temas críti-
cos” que foram identificados

Ao final dessa fase deu-se início 
ao esboço do que seriam os pro-
gramas, projetos e iniciativas do 
Plano.
O trabalho realizado será utilizado 
pelo Conselho Geral para desenvol-
ver um primeiro rascunho do Plano 
Estratégico. Em julho de 2018 a 
proposta foi enviada às Unidades 
Administrativas para que pudes-
sem dar suas opiniões e sugestões.

Ir. Gabriel villa-Real Tapias
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Estilo de Governo 
e Animação

capítulo

1
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ESTIlo DE GovERno E AnIMAção

A nimamos o Instituto com uma liderança profética e de pres-
tação de serviço.
Para nós, a liderança é um processo contínuo, marcado por 

uma opção consciente para “servir e servir primeiro”. Esta liderança 
nos inspira a:

•	 Criar	comunidade	e	desenvolver	relações.	Isso	significa	dar	es-
paço para crescer, desenvolver empatia, favorecer a confiança 
mútua, valorizar as pessoas.

•	 Viver	e	liderar	com	um	sentido	transcendente.	Isso	significa	
integrar fé e vida, servir como Jesus, do jeito de Maria.

•	 Alimentar	nossa	visão,	isto	é,	aprofundar-nos	nos	valores	que	
nos sustentam, dedicar-nos com paixão, orar mutuamente em 
comum.

Ir. Ernesto Sánchez, Superior Geral, e Conselho Geral

8 



•	 Comunicar-nos.	 Isso	 significa	 criar	 redes,	
oferecer retroalimentação, favorecer a 
transparência, facilitar espaços de partilha 
e tempos de convivência e lazer. 

•	 Ter	 flexibilidade	 e	 capacidade	 de	 adapta-
ção. Isso significa favorecer uma avaliação 
contínua, reformar os espaços para traba-
lhar melhor em equipe, delegar, refletir e 
discernir com profundidade.

•	 Comprometer-nos	com	as	realidades	locais,	
ter contato com elas, dar um rosto às situ-
ações, reconhecer e celebrar a vida.

Para isso, procuramos desenvolver as seguintes 
qualidades: serviço, alegria, simplicidade, respei-
to, compaixão, coerência.
E com elas, as seguintes ações: acompanhar, criar 
equipes, inovar, dialogar.

9 



1. Maristas:  
 uma liderança 
 profética e serviçal

Ir.  luis Carlos Gutiérrez, 
vigário Geral

 vida e a missão maristas, 
com as realidades do 
mundo contemporâneo 
e, especialmente, com as 
crianças e os jovens. In-
centiva-nos a assumir res-
ponsavelmente nosso pa-
pel na transformação da 
realidade concreta ou no 
sonho da Utopia do Rei-
no. Ela nos encoraja a não 

ficarmos de braços cruzados, mas, a sermos ativos e protagonistas 
dos pequenos e grandes gestos que mudam o mundo, aqueles que 
iluminam silenciosamente a vida ou aqueles que têm a força e inten-
sidade que inspiram a muitos. Nós levamos a sério esta responsabili-
dade, que Deus, a vida, nossa vocação, a Igreja e o mundo nos dão. 

A SEMEnTE Do REIno
Em cada área onde desenvolvemos nossa ação apostólica ou implan-
tamos nossa vida pessoal ou comunitária, nós semeamos esperança, 
significado, intuição e busca comunitária para que a semente do 
Reino cresça e a verdade de cada pessoa reflita o sonho de Deus. 
Nossa liderança, como maristas, cresce nos pequenos detalhes que 

A   liderança profética e ser-
viçal está no cerne do 

estilo de governo e animação 
proposto pelo XXII Capítu-
lo Geral. Essa liderança nos 
convida a viver consciente-
mente nosso serviço, em qual-
quer instância, com a paixão, 
a visão e o propósito que exi-
ge nosso compromisso com a

Encontro de provinciais 
na Casa Geral – Março de 2019
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nos definem, aqueles que mostram nosso autêntico 
jeito de ser e que são uma porta aberta para os ou-
tros, um contínuo e inovador modo de questionar e 
responder, um caminho de tradição e solidez, uma 
presença cheia de um coração educativo, como Je-
sus, o professor.

o PRoCESSo DE lIDERAnçA
Esse chamado para liderar é assumido profetica-
mente e a partir de uma opção de serviço. A pro-
fecia está enraizada na fraternidade, na comuni-
dade. Ao contrário de outras formas de ser líderes, 
sentimos que o processo de liderança é construído 
através de relacionamentos fraternos. Nós geramos 
a fraternidade e um senso de comunidade nos lu-
gares e circunstâncias em que nos encontramos.
Assim, reconhecemos Jesus que andou com seus 
discípulos, passo a passo e ao seu modo, cons-
truindo pontes e derrubando muros. Esta profecia 
nos desafia todos os dias a ser um testemunho da 
comunidade que nos une a todos os homens e mu-
lheres. E a lavagem dos pés nos lembra que o Filho 
do Homem veio para servir e não para ser servido. 
Sua atitude se conecta com todos os gestos e ações 
de boa vontade que são feitos com a humildade do 
servo e com a eloquência daqueles que buscam o 
bem do outro, acima do seu. Sua clareza nos ques-
tiona e nos motiva. Portanto, é uma profecia e, ao 
mesmo tempo, um caminho espiritual.

O plano estratégico não pode ser realizado adequa-
damente sem essa perspectiva. Na sua construção 
e desenvolvimento há uma clara escolha pelo tra-
balho comunitário e colaborativo, pela busca de 
soluções através de um diálogo criativo. Através de 
nossas opções e de nossa fraternidade procuramos 
aproximar as crianças e os jovens - aqueles que 
estão conosco e os que estão além -, dar respostas 
criativas, oferecer alternativas e ser a presença de 
um Deus vivo, ativo e comprometido. Através de 
programas, projetos e iniciativas, procuramos ser-
vir e servir primeiro, nas realidades emergentes e 
no cotidiano, como irmãos em Cristo, mão estendi-
da, braços dispostos, olhar profundo, mesa posta, 
casa aberta e bálsamo curativo. Construindo uma 
família global, reconhecemos nossa interdepen-
dência e a reciprocidade ética que nos comprome-
te mutuamente para tornar o Reino uma realidade. 
Procuramos quebrar os muros que nos distanciam, 
crescer em fraternidade, servir em novas frontei-
ras, oferecer encorajamento e consolo da humilda-
de de nossa própria humanidade e limitação. Nós 
não somos heróis, mas servos. Cada iniciativa nos 
compromete a buscar o maior bem e a inspirar os 
outros. Acompanhamos, como irmãos e irmãs, o 
caminho da humanidade e da misericórdia que este 
mundo fraturado exige de nós. Porque, como Jesus 
e Maria, não viemos aqui para ser servidos, mas 
para servir e servir primeiro.

11 



Ir.  oscar Martin vicario, 
Conselheiro Geral

2.Discernir  
pela vida  
em abundância 

morar com os Irmãos, a 
acolhida de novas vocações, 
a abertura das primeiras es-
colas e, finalmente, a deci-
são de construir uma nova 
casa. Isso envolvia a com-
pra arriscada do terreno, as 
dificuldades para enfrentar 
os empréstimos necessários 

para o empreendimento e, enfim, a construção do próprio L’Hermitage.
Essa cadeia de decisões históricas ocorreu entre 1817 e 1825, 
data da inauguração de L’Hermitage. E são exemplos do espíri-
to de discernimento sobre o qual o Capítulo Geral nos chama agora.
A dinâmica do XXII Capítulo foi marcada por questões sobre o que 

Deus quer que sejamos e o que Deus quer que façamos, hoje. Es-
sas são perguntas que se conectam com Champagnat e es-

timulam nossas próprias percepções. Porque, no final, o 
que ele fez e somos chamados a fazer é optar pela von-
tade de Deus, pela fidelidade ao evangelho, pela vida.

Os primeiros oito anos 
do Instituto Marista, 

que inspiram e iluminam nosso 
Plano Estratégico, foram mo-
mentos de grandes decisões.
O Padre Champagnat, cora-
josamente, enfrentou o desa-
fio da fundação da primeira 
comunidade, a decisão de ir 

PArA UM nOvO 
COMEçO  
CrEMOs nUM 
EstIlO DE  
GOvErnO qUE 
sE COMPrOMEtE 
nUMA DInâMICA 
DE  
DIsCErnIMEntO  
EsPIrItUAl PArA 
EstAr
COnstAntEMEntE 
AtEntOs 
às ChAMADAs  
DE DEUs.

XXII Capítulo  
Geral



PRECISAMoS DISCERnIR onDE, 
CoMo E qUAnDo
Marcelino, seduzido por Jesus, discerniu e optou 
pela vida. Fez isso junto ao leito do jovem João 
Batista, dividindo uma casa com os Irmãos, envian-
do seus primeiros catequistas para as aldeias, ou 
diante das dificuldades de construir a nova casa. 
Sempre acreditando audaciosamente em ouvir e 
obedecer a Deus.
Podemos discernir, hoje, de muitas maneiras. Mas, 
se quisermos construir essa família global para que 
viva uma espiritualidade integrada e esteja apaixo-
nadamente comprometida com a missão a serviço 
das periferias, precisamos discernir onde, como e 
quando vamos fazê-lo. E com quem.
Este é um desafio importante para a animação e 
governo do Instituto. Entendemos, como Joan 
Chittister escreveu que, “a vontade de Deus em re-
lação a nós é o que fazemos em plenitude com o 
que nos foi dado”.
Seremos capazes de mudar estruturas obsoletas e 
sem luz, que às vezes as mantemos, porque “sem-

pre foi feito dessa maneira”? Será que vamos abrir 
nossos corações para novas formas de rezar e colocar 
toda a nossa vida diante de Deus, a fim de refletir 
sua misericórdia inextinguível? Será que vamos con-
seguir comunidades que sejam faróis, por sua fra-
ternidade evidente e desafiadora? Será que vamos 
mudar nossos espaços, seu estilo e seu lugar, se é 
isso que Deus nos inspira? Daremos passos ousados 
em uma educação mais inclusiva, com escolas mais 
solidárias, com presenças mais próximas dos pobres?

SEnhoR, o qUE qUERES qUE SEjAMoS? 
o qUE qUERES qUE FAçAMoS?
Queremos uma dinâmica de constante discernimen-
to para ouvir o Deus da vida. O Deus da vida abun-
dante que nos espera hoje nos recônditos deste 
mundo emergente e seus novos desafios. Um Deus 
com rosto, olhos, mãos, cor, sorriso que se torna 
um critério fundamental de discernimento. E diante 
dele, vivo e encarnado, sempre nos perguntamos 
como Champagnat e Maria o fizeram: Senhor, o que 
queres que sejamos? O que queres que façamos?

Conferência dos superiores do continente africano – Nairóbi, julho de 2019
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Ir. joão Carlos do Prado, 
Conselheiro Geral

3. necessitamos 
líderes  
para o carisma 

 
“o novo começo já come-
çou”. Acabamos de entrar 
em uma nova época do ca-
risma marista. 
Esta nova época será forte-
mente marcada por diver-
sos fatores: o crescimento 
da missão e de novas pre-
senças maristas em várias 
partes do globo, especial-
mente na África e Ásia. O 

protagonismo, liderança e organização dos leigos e leigas maristas 
e as novas expressões de vivência e compromisso em torno ao caris-
ma marista. Uma presença mais profética, mística e inspiradora dos 
Irmãos Maristas e uma nova maneira de realizarem a missão junto às 
realidades infanto-juvenis e no acompanhamento dos leigos e leigas. 
Maior sentimento de família global e interpendência a nível de Ins-
tituto. O crescente protagonismo dos jovens maristas. Maior corres-
ponsabilidade de Irmãos e 
leigos na vida e missão ma-
ristas. Uma escuta verda-
deira dos empobrecidos. A 
construção de uma identi-
dade marista para o mundo 
de hoje; Maior intercambio 
e aprendizado entre as di-
versas realidades maristas. 
Por outro lado, somos con-
vidados a deixar para trás 
muitas coisas. Por exem-
plo, em menos de 10 anos 
já não poderemos seguir 
com a presença em muitos 
países e em algumas reali-
dades locais. Não significa 

A  realidade do Instituto na 
atualidade é bastante di-

ferente em relação ao contex-
to vivido pelos primeiros ma-
ristas que viveram em torno a 
Marcelino. Como bem eviden-
ciaram os jovens brasileiros 
por meio de mensagem envia-
da ao último Capítulo Ge-
ral, celebrado na Colômbia,

PArA 
UM nOvO 
COMEçO 
sUGErIMOs 
IDEntIfICAr 
E fOrMAr 
líDErEs, 
lEIGOs 
E IrMãOs, 
EM tODOs 
Os nívEIs, 
EM vIstA DO 
CrEsCIMEntO 
nA COrrEsPOn-
sAbIlIDADE 
PArA A vIDA 
E A MIssãO 
MArIstAs.

XXII Capítulo Geral

14 



15 15 

que o carisma não estará presente. A redução e o 
envelhecimento dos Irmãos em muitos lugares e 
algumas decisões tomadas a respeito de algumas 
obras e presenças podem fazer-nos sentir que já 
não estamos presentes. Mas se olharmos por outra 
perspectiva, vamos ver que se prepararmos bem os 
leigos e os jovens, certamente o carisma seguirá 
existindo nessas realidades. Não na forma como a 
conhecemos. Por isso, precisamos abrir nosso cora-
ção e mente à luz da criatividade e inovação que o 
Senhor nos oferece. 

qUAl é o FUTURo Do CARISMA MARISTA? 
Nesse novo contexto, nos perguntamos: qual é o 
futuro do carisma marista? E é exatamente para 
responder a este novo contexto e a maneira de 
seguir partilhando o carisma marista como um 
dom à Igreja e, de maneira especial, às crianças e 
jovens que o XXII Capitulo Geral nos faz o apelo 
para “identificar e formar líderes, leigos e irmãos, 
em todos os níveis, em vista do crescimento na 
corresponsabilidade para a vida e a missão ma-
ristas”.  O que Deus quer que sejamos e façamos 
neste momento de nossa história?    
Precisamos líderes para os diversos níveis organi-
zacionais e as frentes apostólicas e de vida do Ins-

tituto Marista. Precisamos de líderes para o 
carisma. Precisamos de líderes entre 

as crianças e jovens. Há uma grande necessidade 
de bons líderes a nível global, regional, provincial 
e local. Sem dúvida. Mas também precisamos de 
líderes místicos e profetas que nos ajudem, nos 
provoquem e nos estimulem a sermos ousados a 
ler e a responder aos novos brotos de vida do ca-
risma e aos apelos de Deus. Estes líderes somos 
cada um de nós. 

não TEMEREMoS
Para todos eles, nosso grande desafio é assegurar 
e participar de formação e acompanhamento ade-
quado para desenvolver o melhor que está dentro 
de cada um de nós e pôr a serviço do bem co-
mum. Juntos, somos convidados a descobrir que 
nossa liderança para o mundo de hoje somente 
é possível na comunhão, corresponsabilidade, 
diálogo, transparência, humildade, confiança, 
respeito mútuo e entrega ao serviço aos outros. 
O carisma marista continuará tocando o coração 
de muitas gerações se deixarmos 
emergir o líder que está den-
tro de cada um de nós e 
nos abrirmos para as no-
vidades que o Espírito 
vai suscitando. Maria e 
Marcelino nos inspiram. 
Não temeremos.

Giasnogor,  
Bangladesh



Ir.  josep Maria Soteras, 
Conselheiro Geral

4. Estruturas govername ntais  
que sejam transparent es, simples,  
eficazes e flexíveis 

A vida marista, que não é 
mais uma exclusividade 
dos Irmãos, nos impulsio-
na a descobrir o significa-
do de nossa vocação para 
além do que fazemos. A 
missão nunca parou de cres-

cer, mesmo quando o número de Irmãos está diminuindo paulatinamente.
Esta transformação para um novo começo significa mudar as estrutu-
ras existentes, mas também superar algumas já obsoletas (deixar ir), 
e a criação de outras, até então inimagináveis (deixando vir). E isso 
não pode ser feito independentemente do contexto de uma nova 
era que já está presente e afeta tudo. A partir dessa perspectiva, 
o Capítulo quer promover estruturas de governança inspiradas pela 
transparência, simplicidade, eficiência e flexibilidade. Todas essas 
características são consistentes com o mundo que está emergin-
do, mas elas só alcançarão sua plenitude evangélica se, ao mes-

O novo começo ao qual 
somos chamados afeta 

todos os aspectos, desde o 
mais central até o mais peri-
férico e, portanto, também 
as estruturas que colocamos 
a serviço da vida e da missão. 

PArA UM nOvO 
COMEçO 
CrEMOs 
nUM EstIlO 
DE GOvErnO 
qUE UtIlIzA 
EstrUtUrAs 
DE GOvErnO 
qUE sãO 
trAnsPArEntEs, 
sIMPlEs, 
EfICAzEs E 
flEXívEIs.

XXII Capítulo Geral
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4. Estruturas govername ntais  
que sejam transparent es, simples,  
eficazes e flexíveis 

mo tempo, estiverem encarnadas profeticamen-
te, isto é, com uma certa carga contra cultural.
Esse mundo em mudança é ambivalente. O que 
surge é ambíguo e nada é absolutamente bom ou 
mau. Nesse contexto, o discernimento se torna es-
sencial. Sem ele, a banalidade se torna a moeda 
de uso comum, seja para manter irracionalmente 
a tradição, seja para exaltar a novidade pela novi-
dade, ingenuamente. No reino da pós-verdade, as 
palavras podem se tornar armadilhas e, mais do 
que nunca, meros instrumentos de manipulação.
Obviamente, ninguém está a favor de estruturas 
opacas, complicadas, ineficientes e rígidas. Esta 
lista de opostos, paralelamente às características 
anteriores, pode servir para esclarecer uma ideia 
didaticamente, mas também é um pouco fala-
ciosa. Um termo de conotação positiva é oposto 

a uma conotação negativa oposta. Um exemplo 
irá ilustrar. Tudo muda se, em vez de “transpa-
rência” (positivo), colocamos “exibicionismo” 
(negativo); e substituir “opacidade” (negativo) 
por “discrição” (positivo). Aplicado a todas as 
características, com qual lista ficamos? Com es-
truturas “exibicionistas, simplistas, hiperproduti-
vas e volúveis”, ou com aquelas que “respeitam a 
discrição, atendem à diversidade, dedicam tem-
po às pessoas e se consolidam com robustez”?
Consciente dessa realidade, certamente deve-
mos promover estruturas transparentes que res-
peitem a discrição; simples, mas que servem 
a multiplicidade de quem somos e fazemos; 
eficazes, também para acompanhar cada pes-
soa individualmente; e, finalmente, tão flexí-
veis que consolidem o carisma e a missão ma-
rista com robustez neste futuro amanhecer.
É claro que cada uma dessas quatro característi-
cas merece uma apresentação específica, mas este 
não é o lugar para isso. Que esta introdução sir-
va para cultivar em nós uma atitude reflexiva que 
fuja do banal e não seja seduzida pela linguagem 
“manipuladora” a serviço de interesses obscuros. 
Promover as estruturas certas exigirá de nós ho-
nestidade, para além das aparências, e uma grande 
generosidade, especialmente para nos libertarmos 
de nosso “ego” pessoal e coletivo. No “princípio” 
é fácil concordar. Precisamos torná-las realidade! 
O Plano Estratégico é um meio para fazer isso.

 
Papua-Nova Guiné, Distrito da Melanésia

17 Setembro de 2019  •
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Ir.  Ken McDonald,  
Conselheiro Geral

5. Os apelos  
das crianças e  
jovens

A experiência de ouvir jovens 
de várias partes do mundo no 
Capítulo Geral foi significati-
va para o estabelecimento do 
estilo de Governança do atu-
al Conselho Geral. Ter jovens 
presentes, conversar com os 

delegados e conhecer sua visão para o futuro teve um impacto nos seus 
resultados do Capítulo. Esta foi uma experiência de escuta dos jovens e 
de resposta aos seus apelos emergentes. Fazer parte do Capítulo e ouvir 
aqueles jovens contribuiu significativamente para o estilo de liderança.

A visão que emergiu nos 
Apelos do Capítulo 

Geral tem sido o foco do 
Conselho Geral à medida 
que desenvolvemos nosso 
estilo de Governança. PArA UM nOvO 

COMEçO 
CrEMOs 
nUM EstIlO 
DE GOvErnO 
qUE 
Dá rEsPOstA 
AOs APElOs 
EMErGEntEs 
DE CrIAnçAs 
E jOvEns 
nAs PErIfErIAs, 
E fOMEntA 
O CUIDADO 
DE nOssA 
CAsA COMUM. 

XXII Capítulo Geral

Jovens maristas da Nicarágua

• FMS Mensagem 4918 



ESPAço AoS jovEnS E CRIAnçAS 
DAS PERIFERIAS
É fundamental dar atenção ao que as crianças e os 
jovens estão pedindo que façamos, dar-lhes espaço 
para falarem sobre suas vidas e seus sonhos em 
vista de um futuro melhor. Isso é muito importante 
para os jovens que vivem nas periferias. Precisamos 
oferecer a eles uma oportunidade de expressar suas 
opiniões e compartilhar suas vidas. Esses jovens 
e crianças das periferias precisam de um espaço 
seguro onde se sintam ouvidos e suas opiniões 
valorizadas. Isso significa que aqueles que estão 
em posição liderança desenvolvam relacionamen-
tos com os jovens, nas quais sejam respeitados, 
aceitos e não julgados. Para entendermos o que es-
peram de nós é necessário acompanhá-los e estar 
em comunhão com eles. Significa, também, manter 
e fortalecer relacionamentos saudáveis com todos, 
mas, particularmente, com os da periferia.

Missão Marista Missionária da Província Brasil Centro-Sul  

lIDERAnçA 
MAIS FlEXívEl
Não resta dúvidas que se trata de um desafio para 
aqueles que desempenham funções de liderança 
em todos os níveis. Isso significa que nossa lide-
rança tem que ser mais flexível, adaptável e que dê 
respostas às necessidades dos jovens à medida que 
eles se envolvem em um mundo em rápida trans-
formação. Uma liderança assim oferece empatia 
e confiança aos jovens. Isso, significa, também, 
estar sintonizado com a realidade da vida deles lá 
onde vivem. Ao fazê-lo, podemos nos tornar mais 
abertos às inspirações do Espírito no mundo e, se-
guramente, alimentar, com esperança, a fé daque-
les com os quais nos relacionamos.
Acredito que um dos temas que os jovens consi-
deram ser mais urgente é o “Cuidado com a Casa 
Comum”. Ao ouvi-los, damo-nos conta de quão é 
importante para eles olhar para o amanhã. 

19 Setembro de 2019  •
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6. Corresponsabilidade 
na governança

Ir.  Sylvain Ramandimbiarisoa, 
Conselheiro Geral

PArA 
UM nOvO 
COMEçO 
CrEMOs 
nUM EstIlO 
DE GOvErnO 
qUE sUsCItA 
A InClUsãO 
E UMA MAIOr 
COrrEsPOnsA-
bIlIDADE 
EntrE IrMãOs 
E lEIGOs.

XXII Capítulo Geral

Na realidade, a missão ma-
rista no mundo é feita por 
cerca de 3.000 Irmãos e 
72.000 leigos. Não pode-
mos pensar em uma mis-
são realizada apenas pelos 
Irmãos. Inclusão e corres-
ponsabilidade entre Irmãos 
e leigos são possíveis.

Do lado dos Irmãos, é necessária uma mentalidade mais aberta 
para acolher e incluir os leigos, comprometidos com a vida e a 
missão maristas, para fazer parte dessa “Família Global”.
Por outro lado, todos os colaboradores da missão marista devem 
estar conscientes da possibilidade de um compromisso mais pro-

OXXII Capítulo Geral 
nos chama a caminhar 

juntos como família global. 
A liderança, em diferen-
tes níveis, exerce um pa-
pel importante para ajudar 
os membros a viverem esse 
ideal nos próximos anos.

Comunidade Lavalla200>  
da África do Sul

20 
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fundo com o carisma marista. Nada é imposto, 
alguns podem permanecer no nível do trabalho, 
porém, os que desejam podem ir mais fundo e vi-
ver o carisma marista.

CoMUnhão EnTRE IRMãoS E lEIGoS
A corresponsabilidade e, eventualmente, a comu-
nhão entre irmãos e leigos são possíveis se hou-
ver confiança e respeito mútuos. Os irmãos de-
vem confiar nos colaboradores leigos e dar-lhes 
responsabilidades na missão. Devem “deixar ir” 
a imagem de um modelo hierárquico da Igreja e 
respeitar os leigos em seu estado de vida, pois 
temos a mesma dignidade. Por seu lado, os co-
laboradores leigos que são convidados a assumir 
uma responsabilidade na missão marista devem 
ser confiáveis e, portanto, honestos, transpa-
rentes e conscienciosos no cumprimento de seus 
deveres.

A FoRMAção
Tanto Irmãos quanto leigos precisaríamos de al-
gum processo de formação para adquirir essas 
qualidades. “Somos chamados à conversão pesso-
al e coletiva” (XXII Capítulo Geral) para estarmos 
abertos a uma genuína e sincera colaboração e 
corresponsabilidade.
Um dos projetos do planejamento estratégico é 
explicitamente para esse fim: “UMA NOVA RELA-
ÇÃO”: Estabelecer programas de formação e acom-
panhamento que promovam uma mentalidade de 
corresponsabilidade e transparência.
No entanto, muitos outros projetos também es-
tão sendo planejados para nos ajudar a deixar a 
exclusividade e a cultura dos Egos para que possa-
mos viajar juntos, colaborar e agir como um corpo 
global.
À medida que avançamos em direção a um novo 
começo, a liderança do Instituto é incentivada a 

Filipinas - Província da East Asia



considerar Irmãos e Leigos com a mesma dignidade e valor na parti-
lha de responsabilidades na missão. Quanto mais trabalharmos juntos 
em um nível mais profundo, mais sucesso teremos em nossa missão: 
a interdependência, em vez de isolamento e independência, deve 
tornar-se “o normal” para nós como Maristas (XXII Capítulo Geral).

• FMS

CoRRESPonSABIlIDADE nA GovERnAnçA
Ir.  Sylvain Ramandimbiarisoa

Encontro de jovens maristas 
na Guatemala

Maristas da Província Ibérica 
em Rosey

22 
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Ir.  Ben Consigli,  
Conselheiro Geral

7. Aceitar  
as realidades das 
novas situações 

PArA UM 
nOvO COMEçO 

CrEMOs 
nUM EstIlO DE 
GOvErnO qUE 

PrOMOvE E 
fOrtAlECE 

O InstItUtO 
COMO 

UMA fAMílIA 
GlObAl, 

rEnUnCIAnDO 
A EstrUtUrAs 

E AtItUDEs 
qUE nãO 

A fAvOrECEM.
XXII Capítulo Geral 

Adaptabilidade - a capacida-
de de mudar (ou de ser mu-
dado) para se ajustar a novas 
circunstâncias - é uma habi-
lidade crucial para todos os 
líderes em qualquer estrutu-
ra governamental, incluindo 
aqueles de um instituto reli-
gioso.
Estamos em um momento de 

rápidas mudanças em todos os segmentos da sociedade em todo o mun-
do. Mudanças políticas, mudanças culturais, mídia social e comunicação 
de massa, flutuações econômicas, migração e deslocamento de pessoas 
marginalizadas, guerra, fome e pobreza... Tudo aponta para a necessi-
dade de estruturas que nos permitam responder apropriadamente em 
situações únicas e exigentes.

há um conhecido pro-
vérbio chinês que diz 

que “os sábios se adaptam às 
circunstâncias, assim como a 
água se molda ao cântaro”. 
talvez, em nenhum outro mo-
mento da história recente a 
adaptabilidade seja tão impor-
tante quanto agora. 

Notre-Dame de l’Hermitage, 
França



24 

AS ABoRDAGEnS TRADICIonAIS 
São InSUFICIEnTES
Como Maristas de Champagnat, 
precisamos responder auten-
ticamente a um número cada 
vez mais variado de realidades 
emergentes. As abordagens tra-
dicionais que funcionaram até 
recentemente, há uma década, 
estão se mostrando insuficien-
tes para o alcance e a ampli-
tude das demandas do novo 
ambiente global. Não devemos 
nos apegar à noção de que “é 
assim que sempre fizemos”, 

recusando-nos a compreender e aceitar as realidades das novas situa-
ções. É claro que a disposição de sair da zona de conforto e aprender 
continuamente, como uma forma de se adaptar a um ambiente altera-
do, destaca nosso chamado para ser uma família carismática global.

A vIDA MARISTA EM ToDA A SUA DIvERSIDADE
Inspirados por Maria e Marcelino, somos instados a desenvolver uma 
melhor compreensão do nosso mundo em constante mudança e en-
frentar os desafios atuais sem cair na tentação de “responder pergun-
tas que ninguém mais está perguntando”. (Papa Francisco, Medellín, 
9 de setembro de 2017).
Nosso plano estratégico nos ajuda a implantar estruturas governamen-
tais e administrativas eficientes e flexíveis, que promovam e alimen-
tem a vida marista em toda a sua diversidade, e que nos permitam 
abandonar antigos paradigmas para que possamos repensar as formas 
de servir as crianças e os jovens do nosso mundo, especialmente aque-
les que estão à margem da vida. Neste momento particular, pela vi-
talidade e viabilidade da vida e da missão maristas, somos chamados 
a ser uma família global genuína e interdependente, que testemunha 
a unidade e a esperança. Para esse fim, o plano fala de redes, de re-
lacionamentos, de conexões, de compartilhamento de recursos e de 

construção de pontes - de fomentar “casas de luz” que 
nos fortalecem como uma família global. 
Exige uma abertura para o que Deus 
está nos chamando a ser e uma flexi-

bilidade em responder ao que Deus 
está nos chamando a fazer.

Ir.  Ben Consigli

Furth, Alemanha

Semana Colaborativa 
Setembro de 2019

ACEITAR AS REAlIDADES DAS novAS SITUAçõES
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Plano Estratégico  
da Administração  
Geral  
para a Animação, liderança  
e Governo

capítulo 

2  
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O XXII Capítulo Geral convidou-nos a “um novo começo” e a “um novo La Valla”. Como Champagnat 
queremos viver estes anos com a energia, o entusiasmo e a confiança em Deus… que moveram os 
Irmãos nos primeiros anos do nosso Instituto.
A comunidade nascente, os primeiros Irmãos, as vocações, a fundação de escolas, a construção de 
l’Hermitage, a atenção às crianças pobres… são histórias vivas e símbolos inspiradores do nosso 
planejamento.
Tudo isso, sendo fiéis ao apelo capitular: “Caminhemos como família global”, que articula nosso plano 
estratégico em três grandes programas: 

2017BICEnTEnÁRIo DA FUnDAção  
Do InSTITUTo

vivida de 1817 (nossa fundação em La Valla) 
a 1825 (inauguração da casa de Notre-Dame 
de l´Hermitage) ilumina nossos passos para 

os próximos anos (2017-2025).

A caminhada marista 

Marcelino acreditava que, ao construir uma casa, estava cri-
ando uma verdadeira comunidade. Seguindo o ritmo da vida 
em comum, tanto em La Valla como em l’Hermitage, Marcelino 
animava e alimentava a vida de comunidade com seu exemplo, 
sua disponibilidade para o trabalho manual e sua presença na 
oração comunitária  

 (Água da Rocha, 100).

1. 
CAMInhEMoS 

este programa  
se refere à missão: 
caminhar, educar, 

deslocar-se, crescer

2. 
CoMo FAMílIA 

este programa refere-se  
à vida marista: identidade, 

comunidade, vocação, 
espiritualidade

3. 
GloBAl 

este programa refere-se 
às redes e ao corpo global: 
relações, conexões, pontes, 

corresponsabilidade…

vISão 2025
Como Maristas de Champagnat, 

somos uma família global carismática,
vivemos uma espiritualidade integrada

e estamos apaixonadamente comprometidos
com uma missão inovadora sem fronteiras,

a serviço das crianças e jovens,
especialmente os mais vulneráveis e excluídos.

26 
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BICEnTEnÁRIo DA  
InAUGURAção DE l’hERMITAGE2025

Vamos construir ali, perto do rio.  
Teremos que remover aquelas pedras.

vISão 2025
Como Maristas de Champagnat, 

somos uma família global carismática,
vivemos uma espiritualidade integrada

e estamos apaixonadamente comprometidos
com uma missão inovadora sem fronteiras,

a serviço das crianças e jovens,
especialmente os mais vulneráveis e excluídos.
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PRojETo 1
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s Este programa se refere à MIssãO:  caminhar, educar, deslocar-se, crescer

Desenvolver nossa 
capacidade marista para 

atender as crianças e 
jovens migrantes mediante 

uma rede global.
Discernir sobre as 

presenças maristas em 
lugares de fronteira para 
responder às realidades 

emergentes.

PRojETo 1
nAS CARAvAnAS  

DA vIDA

Explorar e facilitar  
a presença marista  

nas fronteiras, 
junto às crianças e jovens 
em realidades emergentes 

PRojETo 2
EMPoDEIRAR oS  

qUE não TÊM voZ

Desenvolver canais 
de escuta, participação 

e protagonismo da infância 
e da juventude

Unicamente com sua confiança em Deus, 
uma confiança sem limites, empreendeu 

sem temor a construção de uma casa mui-
to vasta, com uma capela (...) Era algo 

realmente desconcertante para a prudência 
humana; não devemos, portanto, estranhar 
que a execução do projeto trouxesse tantas 

contrariedades a seu autor. Para diminuir 
as despesas, toda a comunidade trabalhou 
na obra. Até mesmo os Irmãos já ocupados 

no ensino foram chamados a dar sua 
colaboração. Todos porfiaram em zelo e 
dedicação (...) Naquele ano o Instituto 

fundou duas novas escolas 
(Vida, J. B. Furet, cap.12)
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Fortalecer as iniciativas e 
ações em rede entre 

as Unidades Administrativas 
na defesa e promoção 

dos direitos das crianças. 
Assegurar a aplicação 

dos protocolos existentes 
para a proteção das crianças 

nos espaços de missão 
formal e informal em todas 

as Unidades Administrativas.

30 



31 Setembro de 2019  •

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl

Este programa se refere à MIssãO:  caminhar, educar, deslocar-se, crescer

InICIAtIvAs

n  PlATAFoRMA “EMPoDéRATE”
Desenvolver uma plataforma de apoio aos nossos apostolados e áreas de atuação, para a escuta 
direta e o empoderamento das crianças e jovens (incluindo publicações, recursos web…).

n  FoRMAção PARA oS DIREIToS
Assegurar que nossos apostolados e ações tenham fundamento nos direitos das crianças, a partir 
dos cenários de educação e de evangelização. 

n  PARTICIPAção
Participar nas Redes de Direitos Humanos já existentes nas regiões e colaborar nos foros de 
diálogo e promoção desses direitos.

n  AvAlIAção DE noSSA PRESEnçA E DE PRojEToS
Oferecer critérios para uma avaliação de nossa presencia e missão à luz dos apelos  
do Capítulo Geral. 
Avaliar as comunidades Lavalla200> e o projeto MDA.

n  EXPloRAção DE novAS FRonTEIRAS
Utilizar estas avaliações como plataforma para explorar novas possibilidades de resposta  
às necessidades emergentes.

n  novoS hoRIZonTES
Criar programas novos de formação inicial e permanente, ou redimensionar os existentes, para 
que incluam experiências nas periferias, fora das próprias Unidades Administrativas,  
envolvendo o maior número possível de Irmãos e Leigos.
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ia Este programa refere-se à vIDA MAr IstA: identidade, comunidade, vocação, espiritualidade

Aprofundar-nos 
na identidade carismática 

das vocações maristas 
e buscar novos 

caminhos de animação 
e acompanhamento 
vocacional e novas 

linguagens e estruturas 
para a comunhão..

PRojETo 3
FARÓIS 

DE ESPERAnçA 

Gerar e acompanhar 
uma nova vida marista 

para construir 
nossa família carismática 

global.

Após o levantar, a comunidade se 
reunia no bosque, onde se erguia 

uma capelinha dedicada a Maria (...) 
Os Irmãos mostraram-se admiráveis 
em piedade, modéstia, dedicação e 
atividade durante todo o tempo da 

construção da casa. Os operários não 
se cansavam de admirar o espírito 

de abnegação, humildade e caridade 
reinante entre os Irmãos

(Vida, J. B. Furet, cap.12))
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Este programa refere-se à vIDA MAr IstA: identidade, comunidade, vocação, espiritualidade

InICIAtIvAs

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl

n  AnIMAção voCACIonAl
 Desenvolver linhas comuns para a compreensão mútua, a comunhão e a animação vocacional de 

Irmãos e Leigos maristas.
n  ITInERÁRIoS lAICAIS
 Colocar em ação itinerários de sensibilização, formação e acompanhamento de leigos maristas em 

sua vocação; reforçar os programas já existentes nos diversos níveis.
n  ESTRUTURAS DE FoRMAção InICIAl
 Revisar os planos e estruturas atuais da formação inicial para os Irmãos e o Guia de Formação.
n  FoRMAção PERMAnEnTE
 Revisar os planos e estruturas de formação permanente e de acompanhamento.
n  CoMPRoMISSoS lAICAIS
 Explorar e consolidar formas de compromisso, vinculação e associação carismática, e partilhar as 

reflexões e experiências neste campo. Continuar animando diversos grupos e formas associativas, 
como o Movimento Champagnat da Família Marista.

n  FoRMAção ConjUnTA
 Oferecer e sistematizar experiências de formação conjunta para Irmãos e leigos. Promover líderes 

que acompanhem a experiência das Unidades Administrativas na promoção das diferentes formas 
de vida marista.

n  IDEnTIDADE CARISMÁTICA
 Aprofundar-nos em nossa identidade carismática, a partir das Constituições, da Regra de Vida e 

Ser Marista Leigo, e elaborar um documento sobre a identidade carismática marista.
n  CEnTRoS REGIonAIS
 Favorecer a criação de centros regionais de formação marista, que integre elementos de 

espiritualidade, comunhão e os diversos aspectos da missão.
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PRojETo 5
ESPIRITUAlIDADE 

Do CoRAção

Viver uma espiritualidade 
do coração, renovada 

e integradora, mariana, 
que nos permita 

aprofundar 
em nossa experiência 
de Deus no encontro 

pessoal com Ele 
na vida cotidiana.

PRojETo 6
AlIMEnTAR A vIDA MARISTA

Instituir iniciativas formativas 
para promover 

a disponibilidade global, 
desenvolver capacidades 
de trabalho colaborativo 

e melhorar as compacidades 
sociais.

(continua...)

Impulsionar 
uma profunda renovação 

de nossa vida comunitária, 
para que seja geradora de 

vida nova, 
a partir da fraternidade 

e da simplicidade. 

PRojETo 4
lARES DE lUZ

Promover comunidades 
simples e abertas,  

lares de luz,  
faróis de esperança,  

pontes de humanidade.

EstrAtéGIEs PrOjEtOs
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Discernir caminhos 
para viver 

uma espiritualidade adaptada 
aos nossos dias, 

que seja integradora 
e nos mova a sermos 

o rosto e as mãos 
de sua misericórdia. 

Promover 
uma mentalidade 

de disponibilidade global na 
formação inicial 
e permanente 

para os Irmãos e leigos 
maristas.
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n  ITInERÁRIoS DE ESPIRITUAlIDADE E InTERIoRIDADE
 Desenhar e promover itinerários espirituais e de interioridade, com experiências graduais e 

fundantes, para o crescimento pessoal e comunitário; (para os maristas e para aqueles a quem 
prestamos serviços). Estes programas deveriam incluir também processos de formação e experiências 
de oração pessoal e comunitária. Una possível ajuda seria a criação de um aplicativo de oração marista.

n  líDERES E ACoMPAnhAnTES
 Identificar e preparar líderes para a animação e acompanhamento espiritual.
n  ESPIRITUAlIDADE InTEGRADoRA
 Favorecer uma espiritualidade integradora nos diversos programas de formação e 

acompanhamento, a partir da nossa tradição marista e aberta à eco-espiritualidade e ao 
diálogo inter-religioso e intercultural.

n  REDE DE ESPIRITUAlIDADE
 Fortalecer e integrar ações entre os Centros de Espiritualidade e Patrimônio (casas, memoriais, 

lugares maristas etc.) e com abertura a nossa missão entres os jovens.
n  hERAnçA ESPIRITUAl MARISTA
 Realizar um estudo histórico sobre fontes, origens, fundamentos teológicos e eclesiológicos, a 

evolução da espiritualidade marista e as causas dos santos maristas.

n  DISPonIBIlIDADE GloBAl
 Fomentar nos Irmãos e leigos as “atitudes de coração” e as capacidades humanas necessárias 

para melhor viver e servir um Instituto global mediante formação, experiências e intercâmbios, 
através de meios de comunicação social, programas de formação, experiências de voluntariado 
e solidariedade.

n  vIDA FRATERnA   
 Desenvolver linhas de renovação e animação para a vida comunitária, prestando particular 

atenção às diversas etapas de vida dos Irmãos: jovens, idosos, enfermos…
n  AnIMADoRES DE CoMUnIDADE
 Oferecer cursos e experiências para animadores: líderes e superiores de comunidade, incluindo 

as novas estruturas comunitárias.
n  CoMUnIDADES MISTAS
 Favorecer, acompanhar e avaliar experiências de comunidades integradas por Irmãos e 

Leigos (por exemplo, Comunidades Lavalla200> e outras) e a maneira como Irmãos e Leigos 
partilham a vida em todas as comunidades. 

InICIAtIvAs

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl
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Este programa refere-se às rEDEs   e ao COrPO GlObAl:  
relações, conexões, pontes, corresp  onsabilidade…

Promover a conexão entre 
as distintas redes e criar 
novas redes a serviço da 
vida e missão maristas.

PRojETo 7
ConSTRUToRES DE PUEnTES

Acompanhar e fortalecer 
as redes existentes 
e sua interconexão.

PRojETo  8
EDUCAção 

EvAnGElIZADoRA
Criar novas redes internacionais 
a serviço da vida e da missão 

marista.

PRojETo  9
AGEnTES DE MUDAnçA

Promover a inovação 
na educação 

e na evangelização maristas.

Como de costume, o Padre estava 
sempre à frente dos operários, 

marceneiros, gesseiros etc. 
Os trabalhos foram levados com 

tanto ardor que, durante o verão 
de 1825, a comunidade pôde 

instalar-se na nova casa.
A capela também foi terminada e 
provida do necessário para o culto 

divino. O Pe. Dervieux, pároco  
de Saint-Chamond, representante  

do arcebispo, veio benzê-la  
no dia 15 de agosto,  

festa da Assunção de Maria.
(Life, J. B. Furet, chap.12)
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Este programa refere-se às rEDEs   e ao COrPO GlObAl:  
relações, conexões, pontes, corresp  onsabilidade…

n  InTERConEXão
Promover a interconexão entre as redes maristas (espiritualidade, missão, centros de espiritualidade, 
universidades, editoras, escolas, evangelização, pastoral juvenil, solidariedade, voluntariado,  
direitos  das crianças…); partilhar aprendizados, criar sinergia, rentabilizar recursos e melhorar  
o discernimento e o sentido institucional da nossa missão de evangelização pela educação.

InICIAtIvAs

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl

n  InTERnATIonAl nETwoRK oF MARIST MISSIon
Promover a criação e o desenvolvimento de uma Rede Internacional da Missão Marista e de Redes 
vinculadas a ela, assegurando a interconexão:
1. Rede Internacional de Educação Marista (obras do Instituto).
2. Rede Internacional de Evangelização Marista e Pastoral Juvenil Marista.
3. Rede Internacional de Obras de Inspiração Marista (obras externas associadas, com espírito marista).
4. Rede Internacional de ONGs Maristas.

n  EnTIDADE TITUlAR GloBAl DE oBRAS MARISTAS
Criar uma entidade global para a animação e gestão da missão marista nas obras que as Unidades 
Administrativas não possam atender (ou decidam transferir para ela).

n  CAnAIS DE InovAção
Promover e partilhar as melhores práticas de inovação (redes, grupos de pensadores, intercâmbios, 
conexões entre Regiões etc.).

n  MISSão EDUCATIvA MARISTA
Atualizar o documento Missão Educativa Marista

n  AIMM III
Organizar a 3ª Assembleia Internacional da Missão Marista com um novo capítulo sobre a estrutura 
de comunhão e direção para nossa família carismática global.
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(continua...)

Promover a conexão 
entre as distintas redes 

e criar novas redes 
a serviço da vida e missão 

maristas.

PRojETo 11
EM MEIo Do MUnDo

Promover 
alianças externas 

de cooperação institucional 
entre entidades diversas.

PRojETo 12
CoRPo GloBAl

Intensificar a coordenação 
interna do Governo Geral, 
a articulação do Instituto 

(regionalização, relações inter-
regionais) e a reforma 

das estruturas (deixar ir/deixar 
chegar) promovendo a liderança 

e a corresponsabilidade 
em todos os níveis.

PRojETo 13
MEnSAGEIRoS DE PAZ

Desenvolver 
uma melhor comunicação 

interna e externa para cultivar 
o sentido de pertença, superar 

fronteiras geográficas e 
existenciais e projetar 

a missão marista 
na sociedade.

Favorecer articulação 
e intercâmbio com redes 
externas e com outras 

instituições civis e eclesiais.

Continuar explorando 
formas de gestão, 

animação e governo 
que nos permitam ser 

e sentir-nos 
um corpo global.

Elaborar um plano 
de comunicação externa 
e interna que transmita 
o que somos e chegue 

efetivamente a nossos vários 
destinatários e ao público 

em geral.

PRojETo 10
CAMInhAR  

CoM oS jovEnS
Promover 

a Pastoral Juvenil Marista 
(PJM) como 

Família Global.

EstrAtéGIAs PrOjEtOs
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n  PlATAFoRMA DA PjM 
Assegurar que cada Unidade Administrativa implemente uma plataforma de Pastoral Juvenil 
Marista.

n  “ToDoS oS jovEnS”
 Promover os programas da PJM em todas as Unidades Administrativas que permitam aos jovens 

serem cocriadores e corresponsáveis dos mesmos. 
n  CAnAIS DE ESCUTA
 Criar canais de escuta e de participação juvenil dentro da Rede Internacional de PJM.
n  joRnADAS MUnDIAIS DA jUvEnTUDE MARISTA
 Continuar e diversificar os Encontros Internacionais de Jovens Maristas. 

n  AlIAnçAS InTERConGREGACIonAIS
 Estabelecer e fortalecer as alianças intercongregacionais: projetos, comunidades conjuntas, 

colaboração em diversas áreas…; (por exemplo, o Projeto Fratelli do Líbano-Síria, Solidariedade 
com o Sudão do Sul, Comunidades Internacionais, JMJ Marista…)

n  oUTRAS AlIAnçAS
 Estabelecer e fortalecer alianças em Educação, Evangelização e Solidariedade, (por exemplo, 

BICE, ONGs e CARISTAS Internacional)

n  CooRDEnAção InTERnA
 Fortalecer a coordenação dos diversos secretariados da Administração Geral a serviço da vida  

e missão maristas.
n  ARTICUlAção REGIonAl
 Desenvolver a regionalização como meio para gerar maior sentido global, colaboração inter-

regional e estabelecer mecanismos ou estruturas para seu acompanhamento.
n  vITAlIDADE DAS UnIDADES ADMInISTRATIvAS
 Criar ou recriar estruturas a serviço da vida e missão maristas (por exemplo, Vice Províncias, 

Distritos, Setores, Reestruturação de Unidades Administrativas, mapa marista, novo organograma…).

n  SERvIço DE CoMUnICAçõES
 Redesenhar a área de comunicação do Instituto, com mais presença laical e atenção ao público jovem.
n  ConSCIÊnCIA DE FAMílIA GloBAl
 Melhorar a comunicação e nossa visão como família global.
n  IMAGEM CoRPoRATIvA
 Desenvolver uma proposta de imagem corporativa global no nível da Administração Geral, 

partilhada com todo o Instituto.
n  PRojEção nA SoCIEDADE
 Desenvolver mecanismos para dar a conhecer a vida marista (espiritualidade, missão, ação social, 

testemunho de santidade) em todos os níveis.

InICIAtIvAs

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl
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(continua...)

Favorecer 
estratégias de trabalho 
em rede para partilhar 

recursos humanos 
e econômicos a serviço 

da vida marista, 
especialmente 

nas realidades emergentes 
(migração, refugiados, 

presenças atuais 
e novas etc.).

PRojETo 15
UM novo  

PAREnTESCo
Estabelecer programas 

e mecanismos de formação 
e acompanhamento que 

impulsionem uma mentalidade 
de corresponsabilidade 

e transparência.

Desenvolver 
políticas administrativas 

e de gestão 
do potencial humano 
e dos bens imóveis 

e financeiros em todos 
os níveis do Instituto, 
com atenção cuidadosa 
aos diferentes contextos 

regionais, sociais e legais.

PRojETo 14
EM CoMUnhão  

E SolIDARIDADE
Otimizar a gestão 

dos recursos 
e da solidariedade interna 
e desenvolver um forte 

sentido de interdependência 
e de sustentabilidade.

Estabelecer instrumentos para 
a coordenação eficaz 

e eficiente de nosso potencial 
de recursos, a serviço da vida 

e missão maristas.
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n  SUSTEnTABIlIDADE 
Impulsionar a sustentabilidade em todos os níveis do Instituto promovendo a responsabilidade, a 
solidariedade interna e a interdependência.

n  SERvIçoS PARTIlhADoS
 Desenvolver diversos “serviços partilhados”, começando pelas Regiões e avançando para todos os 

níveis do Instituto.

n  vEíCUlo FInAnCEIRo
 Desenvolver veículos financeiros ética, evangélica e legalmente bem estabelecidos para ajudar a 

missão global do Instituto e as Unidades Administrativas.

n  BEnS IMÓvEIS
 Otimizar a gestão dos bens imóveis a serviço da vida e da missão Marista, de forma profissional.

n  PlAno DE FInAnCIAMEnTo DA vIDA E DA MISSão MARISTA
 Elaborar uma proposta de modelo de financiamento do Instituto a partir da análise do modelo 

atual, contemplando o desenvolvimento da solidariedade interna, a partilha dos recursos em 
todos os níveis, o estudo de novas fontes de financiamento e a criação de fundos para apoiar a 
formação, a solidariedade e a expansão da missão.

n  GESTão CooRDEnADA 
Impulsionar uma gestão coordenada e eficiente dos recursos a serviço da vida e missão marista. 
	•	 Guia	Administrativo:	desenvolver	um	guia	administrativo	compreensível,	adaptado	

às necessidades de um Instituto internacional e às diversas realidades das Unidades 
Administrativas, e atualizar o documento Uso Evangélico dos Bens.

	•	 Gestão	do	potencial	humano:	estabelecer	um	plano	de	gestão,	promoção	e	desenvolvimento	
de talentos humanos em todos os níveis e assegurar que se avaliem o cuidado e o 
acompanhamento das pessoas em todas as nossas ações.

	•	 Boas	práticas:	mapear,	identificar,	difundir	e	potencializar	as	boas	práticas	das	Unidades	
Administrativas com foco na consolidação e na otimização dos recursos da solidariedade.

n  FoRMAção EM CoRRESPonSABIlIDADE
 Impulsionar a capacitação na corresponsabilidade e nas boas práticas de governo,  

para desenvolver a cultura colaborativa de redes, mediante assembleias, programas, cursos, 
acompanhamento profissional etc. 

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl

InICIAtIvAs
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(continua...)

Promover uma liderança 
de serviço aberto e 

capacitado para atender as 
realidades emergentes de 

nosso Instituto 
e do mundo.

PRojETo 18
Do EGo AoS ECoS

Desenvolver uma consciência 
ecológica integral 

para cuidar de nossa 
“casa comum”.

PRojETo 17
CUlTURA  

Do EnConTRo
Desenvolver em todos 
os níveis, iniciativas 
que criem a cultura 

do encontro e da comunhão.

 Impulsionar a 
“cultura do encontro” 

e a integração da diversidade 
(ecologia, expressões 
espirituais ocidentais 

e orientais, 
diversas tradições religiosas 

ou culturais…) 
em nossos programas 

de formação de Irmãos 
e Leigos e em nosso 

apostolado.

PRojETo 16
lIDERAnçA SERvIDoRA

Instituir as iniciativas 
formativas necessárias para 
desenvolver as habilidades 

que se requerem nas distintas 
funções de serviço num 

Instituto global.

re
de

s,
 o

rg
an

iza
çã

o 
e 

ge
st

ão
.

fo
rm

aç
ão

 p
ar

a 
o 

de
se

nv
ol

vi
me

nt
o 

da
s 

re
de

s 
e 

da
 fa

mí
lia

 m
ar

ist
a,

  
co

m 
se

nt
id

o 
de

 c
or

po
 g

lo
ba

l

 P
Ro

GR
AM

A 
3

G
lo

B
a

l
EstrAtéGIAs PrOjEtOs



43 Setembro de 2019  •

  

n  FoRMAção DE lIDERAnçAS
 Identificar, desenvolver e patrocinar programas para a preparação de líderes para a missão 

(educação, evangelização, direitos das crianças, governo e gestão etc.). Incluir a formação para a 
mudança e desenvolvimento de habilidades e competências sociais, de habilidades interculturais 
(nas Regiões, Rede de universidades ou outros facilitadores).

n  CASA CoMUM
 Desenvolver e implementar um programa de conscientização ecológica em todo o Instituto, em 

sinergia com as Regiões e Unidades Administrativas, usando as diferentes plataformas educativas, 
culturais, sociais e evangelizadoras. 

n  AUDIToRIA AMBIEnTAl
 Desenvolver compromissos eco ambientais que garantam a sensibilidade ecológica de nossas 

novas formas de ser marista hoje (auditoria energética em nossas comunidades e missões, 
aumentar o uso de produtos reciclados e evitar produtos não recicláveis, descartáveis...).

n  CUlTURA Do EnConTRo
 Fomentar e viabilizar a “cultura do encontro” (no sentido dado pelo Papa Francisco) por meio de 

plataformas educativas, sociais e evangelizadoras do Instituto: redes educativas, retiros, tempos 
de reflexão, iniciativas ecumênicas e inter-religiosas etc.

CAMInhEMoS CoMo FAMílIA GloBAl

InICIAtIvAs



Organograma da  Administração Geral
capítulo 

3



Organograma da  Administração Geral
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1.  Gestão das diferentes  áreas  

Para atuar tal princípio, além 
do apelo à conversão pessoal e 
coletiva, o Conselho Geral dese-
nhou o Organograma da Admi-
nistração Geral sublinhando este 
aspecto.
Abaixo do Governo do Instituto, 
formado pelo Superior Geral e 
Conselho Geral, estão três comi-

tês que aglutinam três áreas do processo e das ações: Vida Marista, 
Serviços Institucionais e Missão Marista. Para cada uma das áreas 
existe um coordenador e o Governo Geral, através do Vigário Geral, 
coordena as três áreas.
O comitê de cada área é o órgão predisposto para articular as ações 
estratégicas e promover a unidade e interdependência do caminhar 
quotidiano. Abaixo dessas três áreas estão os serviços compartidos, 
que garantem a operatividade das ações planejadas.

Desde o começo da reflexão sobre o 
Plano Estratégico, ficou claro que 

embora os projetos fossem distribuídos 
em três áreas distintas, era fundamental 
sublinhar que para a vitalidade e viabili-
dade de sua execução a interdependência 
deveria ser uma constante para as pessoas 
e estruturas envolvidas. 

Sessão plenária 
do Conselho Geral  

Junho de 2019

46 
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1.  Gestão das diferentes  áreas  
oRGAnoGRAMA

GRUPoS DE CooRDEnAção, ARTICUlAção E InTEGRAção
Do PRoCESSo E AçõES nAS DIFEREnTES ÁREAS

vIDA MARISTA MISSão MARISTA
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SUPERIoR GERAl E ConSElho GERAl

CooRDEnAção DAS ÁREAS

CoMITÊ CoMITÊ CoMITÊ

IRMãoS 
hojE

MARISTAS 
lEIGoS

SERvIçoS  
InSTITUCIonAIS 

MARISTAS

EqUIPE DE SECRETARIA

EqUIPES Do EConoMATo
LAVALLA200>      CMI CMI

EDUCAção E 
EvAnGElIZAção SolIDARIEDADE

FMSI

volUnTARIADo

SerVIçoS PArtILhAdoS
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2.  Estruturas da   Administração Geral  

A) SECRETARIADo DoS lEIGoS

Raúl Amaya - Diretor
Pep Buetas - Codiretor
Agnes Reyes - Codiretora

Secretariado ampliado
Ana Saborío, Ir.  Elias Iwu, João Luis Fedel 
e Carole Wark

B) SECRETARIADo IRMãoS hojE

Ir.  Tony Leon - Diretor
Ir.  Ángel Medina - Diretor adjunto

Comissão Internacional Irmãos Hoje 
Ir.  Alphonse Tiamaro, Ir.  Anselmo Kim, 
Ir.  Aureliano García, Ir.  Ebel Muteveri, 
Ir.  Juan Carlos Bolaños, Ir.  Lindley Sionosa,
Ir.  Marcio Henrique da Costa e Ir.  Sefo Une

Comissão do Patrimônio Espiritual Marista
Ir.  Allan De Castro, Ir.  André Lanfrey, 
Ir.  Antonio Ramalho (Coordenador),  
Ir.  Colin Chalmers, Dyógenes Philippsen Araújo, 
Ir.  Michael Green, Ir.  Omar Peña,  
Ir.  Patricio Pino and  Ir.  Vincent de Paul Kouassi

Representantes da Área Vida Marista

Governo Geral

COMItê vIDA MArIstA

GOvErnO GErAl 
Ir.  Ernesto Sánchez,  

Superior Geral
Ir.  Luis Carlos Gutiérrez,  

Vigário Geral 
Ir.  Ben Consigli,  

Conseiller général  
Ir.  João Carlos do Prado,  

Conselheiro Geral 
Ir.  Josep Maria Soteras,  

Conselheiro Geral 
Ir.  Ken McDonald, 

Conselheiro Geral 
Ir.  Óscar Martín Vicario,  

Conselheiro Geral 
Ir.  Sylvain Ramandimbiarisoa,  

Conselheiro Geral 
Ir.  Libardo Garzón,   

Ecônomo Geral
Ir.  Carlos Alberto Huidobro,  

Secretário Geral
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2.  Estruturas da   Administração Geral  
ESTRUTURAS

Comissão Internacional  
Irmãos Hoje – Março de 2019

Conselho internacional 
de assuntos econômicos 

Novembro de 2018

C) DEPARTAMEnTo DA ColABoRAção  
PARA A MISSão InTERnACIonAl (CMI)
Ir.  Valdícer Civa Fachi  - Diretor
Matteo Cavichioli - Asistente administrativo 

D) lAvAllA200>
Ir.  Jeff Crowe - Formação e acompanhamento  
Ir.  Ángel Medina - Formação e acompanhamento  

A) EqUIPE DE SECRETARIA
Ir.  Carlos Alberto Huidobro 
– Secretário Geral
Emanuela Lisciarelli  
– Estadísticas  
– Assistente do Secretário Geral
Dorotea Cinanni  
– Arquivo  
– Assistente do Secretário Geral

B) EqUIPES Do EConoMATo
Ir.  Libardo Garzón  
– Ecónomo Geral
Flavia Angi  
– Assistente do Ecônomo Geral 

Conselho Internacional  
de Assuntos Econômicos
Adrienne Egberg, Ir. Alfonso Fernandez, 
Ir.  Andrew Chan Chou San, Bernard Kenna, 
Ir. Jorge Gaio e Ir. Xavier Giné

COMItê sErvIçOs  
InstItUCIOnAIs MArIstAs
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A) SECRETARIADo DA SolIDARIEDADE
 Ir. Ángel Diego García Otaola – Diretor

Fundação Marista  
para a Solidariedade Internacional

Ir. Ken McDonald  
– Presidente
Ir. Richard Joseph Carey  
– Diretor
Natalia Surraco  
– Administração
Andrea Rossi 
– Responsável de Projetos
Angela Petenzi  
– Projetos
Francesco Mastrorosa  
– Projetos

Conselho de Administração da FMSI
Ir. Allen Sherry, Analía María De Luján Ruggeri
Ir. Funsa Birkem Pascal, Inmaculada Maillo
Ir. Libardo Garzón Duque

B) SECRETARIADo  
DA EDUCAção E EvAnGElIZAção
Ir. Carlos Alberto Rojas  
– Diretor
Ir. Mark Omede 
– Diretor adjunto
Diugar Enrique Madera Buscarini  
– Assistente

C) DEPARTAMEnTo DA ColABoRAção PARA A 
MISSão InTERnACIonAl (CMI)
Ir. Valdícer Civa Fachi  
– Diretor
Matteo Cavicchioli  
– Assistente administrativo

A) ARqUIvo

 Ir. Colin Chalmers – Arquivista geral
 Dorotea Cinanni – Arquivista

B) CASA GERAl
Ir. Antonio Sancamillo  
– Superior da comunidade

Ir. Ton Martínez  
– Responsável de serviços gerais

Giovanni Sebastio  
– Coordenador das atividades administrativas

Marcello Zappoli  
– Contador

Paulina Rivas  
– Recepcionista

COMItê MIssãO MArIstA

sErvIçOs PArtIlhADOs

Comunidade de Manziana

Comitê Internacional da Missão Marista
Ir. Alberto Aparicio, Ir. Ángel Diego García, Ir. Ben Consigli, Ir. Carlos Alberto Rojas, Ir. Chano Guzmán, Ir. Francis 
Jumbe, Frank Malloy, Ir. Gregorio Linacero, Ir. Ken McDonald, Ir. Libardo Garzón, Ir. Luis Carlos Gutierrez, Ir. Manuir 
Mentges, Maria Bobillo, Ir. Mark Omed, Ir. Valdicer Fachi, Representante da Região Ásia, Representante da Região 
Oceania, Representante Rede de Solidariedade



 

51 Setembro de 2019  •

Valentina Cardone  
– Recepcionista

Alberto Oggiano  
– Serviços

Antonella Magnaschi  
– Serviços

Arabella Forte  
– Serviços

Stellina Cavallaro  
- Serviços

P. Renzo Arévalo  
– Capelão

P. Joseph Pilla  
- Capelão de Manziana

P. Ricardo Alberto Morales 
Gómez, Capelão

C) CoMUnIDADE DE MAnZIAnA

 Ir. Ángel Medina
 Ir. Antonio Peralta
 Ir. Joaquim Sperandio
 Ir. Joseph Walton
 Ir. Teófilo Minga

D) DEPARTAMEnTo  
DE CoMUnICAção

Luiz da Rosa  
– Diretor

Giuliano d’Orsi  
– Designer

Raquel Avedaño  
– Jornalista

E) PoSTUlADoR

 Ir. Antonio Martínez Estaún 
 – Postulador geral

F) SECRETÁRIo  
Do SUPERIoR GERAl

 Ir. Jesús Alberto Rodríguez

G) TRADUçõES

 Marta Graupera 
 – Coordenadora

Encontro do Comitê ampliado de Missão – Janeiro de 2019

STRUCTURES



A) secretariado Irmãos hoje

Somos uma família 
global conectada por 
pontes terrestres sub-
mersas.
No atual plano estraté-
gico do Instituto, o Se-
cretariado dos Irmãos 
Hoje recebeu doze ini-
ciativas ligadas às suas 

responsabilidades de Animação Vocacional, Formação Inicial e Per-
manente, Vida Comunitária e Patrimônio Espiritual. Esses diferentes 
elementos também estão profundamente conectados.
É com uma consciência ecológica do inter-relacionamento dessas 
partes, que somos chamados a abordar essas iniciativas com um 
maior sentido de colaboração e conexão. É o chamado para reconhe-
cer “as pontes entre” e “as pontes além”.

E sta citação do psicólogo e 
filósofo americano, William 

james, reflete a realidade oculta 
da nossa compreensão simplis-
ta da geografia do nosso pla-
neta. Ou seja, sem os oceanos 
profundos do mundo, todos os 
países podem ser vistos como 
conectados. . 

3.  árEA vIDA MArIstA

Irmãos Tony leon e Ángel Medina

52 • FMS Mensagem 49

Representantes da Área Vida Marista
Guardamar, julho de 2019

“Somos como ilhas no mar, separadas na superfície,  
mas conectadas nas profundezas”.                   William James
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ÁREA vIDA MARISTA

Semana colaborativa – Setembro de 2018

As “pontes entre” incluem a criação de uma comu-
nidade única de formação permanente em Manzia-
na, que facilitará a maior parte do programa com 
cursos para as diferentes fases da vida dos Irmãos. 
Esta é uma comunidade de formadores que apren-
deu a colmatar as divisões culturais e linguísticas 
entre os Irmãos nos programas de formação per-
manente. A avaliação do primeiro programa, Midli-
fe, mostrou alta satisfação para os participantes e 
uma confirmação dessa intuição.
A arte de construir “pontes entre” também é nota-
da na criação da Área de Vida Marista, isto é, a as-
sociação de vários secretariados e departamentos, 
ou seja: Irmãos Hoje, Leiugos, Lavalla200> e Cmi. 
Os membros da área da Vida Marista estabeleceram 
uma relação de trabalho mais próxima durante as 
últimas reuniões plenárias, incluindo uma reunião 
especial em julho de 2019, quando este grupo se 
reuniu para planejar vários projetos comuns para 
os próximos anos.

UM TRABAlho ConjUnTo E InTEGRADo
A cada ano, a Administração geral abriga várias 
reuniões de comissões internacionais e secreta-
rias ampliadas. Há um movimento para coordenar 
os calendários de tais reuniões, a fim de facilitar 
oportunidades para conferências conjuntas onde 
podemos construir criativamente “pontes entre” 

nossos projetos e compartilhar recursos. As datas 
já estão marcadas para 2020, quando a reunião da 
Comissão Internacional dos Irmãos Hoje se conec-
tará com o Secretariado Ampliado dos Leigos. A 
ponte futura incluirá a Comissão Internacional do 
Patrimônio Espiritual com outras departamentos 
para que nossos projetos futuros possam ser me-
lhor construídos com uma base mais consistente 
e com expressões contemporâneas relevantes do 
nosso carisma.
Com maior sensibilidade para as necessidades das 
regiões, há também as “pontes além”, passando 
dos programas centralizados na Europa para pro-
gramas mais regionais, a fim de responder de ma-
neira mais eficaz às necessidades específicas das 
diferentes partes do Instituto. Esses programas 
enfocam os temas da Vida Marista, tais como: Li-
derança Comunitária, Espiritualidade e Animação 
Vocacional. Apesar da incerteza de ir além da se-
gurança e experiência dos programas em Roma, 
Manziana e El Escorial, o chamado para responder 
com ousadia às necessidades emergentes impele o 
Secretariado a ser mais consultivo com os líderes 
sobre questões regionais relevantes e a viajar para 
as regiões, a fim de proporcionar melhor acesso à 
formação para todos os maristas de Champagnat.
A construção de “pontes além” inclui a colabora-
ção além do mundo marista. O secretariado Irmãos 
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Hoje é um dos principais membros do grupo Tutti Fratelli, que se 
reúne em Roma, criando uma forte colaboração entre as muitas con-
gregações de Irmãos. Nós não podemos ser irmãos sozinhos.
Se é possível ver através de uma lente ecológica além do tempo, 
pode-se reconhecer a origem do Pangeia, o único supercontinente 
que existia há cerca de 335 milhões de anos. Ao longo dos milênios, 
essa gigantesca massa de terra dividiu-se e separou-se nos vários 
continentes e ilhas como os conhecemos hoje. Todas essas massas 
de terra têm conexões significativas na profundidade. Talvez, geo-
logicamente, nossa mãe terra esteja nos lembrando que não apenas 
estamos conectados nas profundezas, mas também que somos todos 
irmãos e irmãs hoje. Vamos lembrar desta conexão em nossa missão.

b) secretariado de leigos

ao projeto 3 - “Faróis de 
esperança”, relacionadas 
com o desenvolvimento 
da vocação leiga marista 

e a comunhão entre Irmãos e leigos. São elas:
•	Itinerários	vocacionais	leigos
•	Compromissos	leigos
•	Formação	conjunta

A primeira tem por objetivo iniciar itinerários de sensibilização, for-
mação e acompanhamento dos leigos maristas e de sua vocação, e/ou 
reforçar os programas existentes nos diversos níveis.
A segunda é explorar e consolidar formas de compromisso, vinculação e 
associação carismática, e partilhar reflexões e experiências nesse campo; 
assim como continuar a animar vários grupos e formas de associação, 
como o Movimento Champagnat da Família Marista.
A terceira é oferecer e sistematizar experiências de formação conjunta 
para Irmãos e leigos e promover lideranças que acompanhem a experi-
ência das Unidades Administrativas na promoção das diferentes formas 
de vida marista.
A isso soma-se a participação do Secretariado dos Leigos na criação do 
Espaço de Vida Marista, que integra também os secretariados: Irmãos 
Hoje, Lavalla200 e Cmi. 

n o plano estratégico da Ad-
ministração geral 2017 - 

2025, o Conselho geral desig-
nou ao secretariado dos leigos 
três iniciativas correspondentes  

Agnes Reyes, Pep Buetas 
 e Raúl Amaya

54 
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ÁREA vIDA MARISTA

MAIoR SInERGIA
Passo a passo, os membros da Área estão forta-
lecendo laços e compartilhando ideias para uma 
maior sinergia com vistas ao futuro dos Maristas 
de Champagnat. Isso gerou a necessidade de pro-
gramar em breve duas reuniões de planejamento: 
a primeira, em julho de 2019, para organizar vá-
rios projetos comuns para os próximos anos; e a 
segunda, em março de 2020, onde também serão 
convocados o Comitê Internacional Irmãos Hoje e 

Retiro de Irmãos e Leigos em Florianópolis, Brasil

o Secretariado Ampliado dos Leigos.
Para o futuro estamos organizando, como Área de 
Vida Marista, a criação e animação de programas 
regionais, tais como: liderança comunitária, espi-
ritualidade, animação vocacional e vida partilha-
da. Com isso, pretendemos responder às necessi-
dades emergentes mais locais e oferecer formação 
ao maior número possível de maristas, leigos e 
irmãos de Champagnat, em suas próprias regiões.



à mente os desafios de-
correntes da forte dimi-
nuição do número de Ir-
mãos e as necessidades 
mais urgentes de ajuda 
e formação de perfis de 
liderança. A paixão e o 

entusiasmo de centenas de leigos, leigas e Irmãos que educam e evan-
gelizam milhares de estudantes, às vezes tornam-se pálidos diante de 
um mundo cada vez mais desumano, onde as maiorias empobrecidas 

Parar para pensar na missão 
do Instituto é um exercício 

fascinante, mas igualmente cheio 
de contrastes. junto com a ex-
traordinária vitalidade do ser-
viço evangelizador que presta-
mos às crianças e aos jovens em 
quase 80 países do mundo, vêm 

Ir. Carlos Alberto Rojas

Encontro do Comitê 
ampliado de Missão 

Janeiro de 2019
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A) secretariado da Educação e Evangelização 

4.  árEA MIssãO MArIstA
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ÁREA MISSão MARISTA

e marginalizadas vivem à margem do consumismo 
e do conforto de alguns. A tradição forjada e re-
conhecida em 200 anos de existência e a confian-
ça de gerações de famílias em nossa proposta de 
formação, parecem uma memória passageira diante 
das exigências de inovação e de altos padrões de 
qualidade e de garantia de espaços saudáveis e pro-
tegidos para aqueles que nos são confiados, o que 
se exige de nosso serviço educativo.
Todos esses desafios são os caminhos que Deus nos 
colocou para seguir aqui e agora: são os caminhos 
que, por alguma boa razão, decidimos seguir juntos 
como uma família global.
E isso não pode ser apenas uma boa frase.  Nesse 
momento da história do Instituto, diante dos de-
safios que enfrentamos, chegou o momento de vi-
vermos, mais do que nunca, um só corpo com uma 
só alma. Porque, certamente, embora haja muitos 
membros, o corpo é apenas um. Como bem recorda 
São Paulo (1 Cor 12, 15-17.26) “...porque se o pé 
dissesse: “não sendo eu mão, não sou do corpo”, 
não deixaria de ser do corpo. Ou se a orelha dis-
sesse: “Já que não sou olho, não sou do corpo”, 

não deixaria de ser do corpo. Se todo o corpo fosse 
um olho, onde estaria a orelha? Se tudo fosse ou-
vido, onde estaria o olfato? (...) E se um membro 
sofre, todos os membros sofrem com ele; e se um 
membro é honrado, todos os membros se alegram 
com ele.”
Como, então, caminhar juntos na missão como um 
corpo apostólico global? Como aproveitar o extra-
ordinário potencial da nossa presença internacio-
nal e intercultural, mas que permanece adormecida 
e inexplorada em todas as suas possibilidades?
Por isso, os planos e projetos que o Secretariado 
de Educação e Evangelização do Instituto tem em 
suas mãos contêm uma abordagem comum: como 
todos bebemos de um só Espírito, devemos buscar o 
caminho para ser um só corpo. É por isso que tudo 
o que nos faz sentir uma unidade e contribui para 
reforçar os nossos laços comuns é a nossa agenda. O 
primeiro passo? Conhecer-se, reconhecer-se, sonhar 
juntos. Como? Tecendo redes, sendo redes. Mais uma 
vez a famosa parábola se torna realidade: uma vez 
que queremos ir longe, decidimos ir juntos. 
Agora, vamos andar...! 



b) secretariado da solidariedade

Acreditamos que todos 
os maristas (Irmãos e 
leigos) são convidados 
a ser solidários. Nos-
sos lugares de missão 
e organizações missio-

nárias têm a solidariedade como um valor central que se reflete 
em nossas ações e estilo de vida. O Secretariado de Solidariedade 
utilizará os recursos da Rede Internacional de Solidariedade Marista, 
FMSI - Cmi (Colaboração para a missão internacional) e ONGs inter-
nacionais. Uma abordagem integrada para a formação da solidarie-
dade com enfoque nos direitos da criança incentivará nossos colegas 
a se conscientizarem e a se envolverem ativamente nos esforços 
para ajudar a melhorar a qualidade de vida das crianças em todo o 
mundo.
Nosso foco será “Ir às periferias em defesa dos mais pobres e vulne-
ráveis”, com o desenvolvimento ou apoio de iniciativas localmente 
sustentadas por meio de oportunidades educacionais voltadas para 
crianças e jovens em risco e ministérios envolvidos com os mais 
pobres e mais vulneráveis. Ajudaremos as missões maristas, forne-
cendo-lhes apoio financeiro, recursos humanos, assistência técnica 

e capacitação para setores frágeis do 
Instituto em seu crescimento rumo à 
autossuficiência. Isso inclui o desen-
volvimento de programas de proteção 
de crianças e jovens, serviços para 
imigrantes e refugiados, projetos de 
capital e voluntários.
A comunicação e a conscientização 
da ação social marista em todos os 
níveis do Instituto incluirão a divul-
gação do que está acontecendo, o 
compartilhamento de experiências e 
a disponibilização de recursos para 
outros. O contínuo desenvolvimento 
de compromissos eco-ambientais será 
incentivado para garantir a sensibili-
dade ecológica de nosso novo modo 
de ser marista hoje.

Os apelos do Capítulo Geral 
nos desafiam a “caminhar 

com as crianças jovens que 
vivem às margens da vida, es-
pecialmente os sem voz e sem 
teto na periferia do mundo.”  

Ir. Rick Carey
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do Capítulo Geral que têm 
relação com disponibili-
dade global, vivência in-
tercultural, colaboração 
interprovincial, intercon-
gregacional e interinsti-
tucional. 

REDE DoS CooRDEnADoRES PRovInCIAIS DE volUnTARIADo
Para isso, de maneira especial, implantará a Rede dos Coordenadores Pro-
vinciais de Voluntariado com o intuito de ampliar e fortalecer o Volun-
tariado Interprovincial; continuará a promover e coordenar o estabeleci-
mento das comunidades internacionais e interprovinciais com a presença 
de Irmãos e Leigos (as); contribuirá para a formação e o desenvolvimento 
de uma mentalidade internacional e disponibilidade global e espirito co-
laborativo; e incentivará nas diferentes esferas do Instituto a colaboração 
com redes externas nos âmbitos das  instituições civis e eclesiais.

CUlTURA DA SolIDARIEDADE E Do EnConTRo
Cremos que o Cmi contribui com a construção da cultura da solida-
riedade e do encontro pelo serviço e empenho às crianças e jovens 
mais vulneráveis presentes nas situações de fronteiras existenciais 
ou geográficas onde estamos presentes ou onde somos chamados e 
desafiados a marcar presença.

O departamento da Cola-
boração para a missão 

internacional (Cmi) colabo-
ra com o Conselho Geral no 
desenvolvimento e acompanha-
mento de projetos e iniciati-
vas que respondem aos apelos 

Ir. valdícer Fachi
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ÁREA MISSão MARISTA
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5. serviços  
institucionais  
maristas

Ir. libardo Garzón, 
Ecônomo Geral

Esta área tem dois grandes 
subgrupos: o grupo do Se-
cretariado-Geral e o grupo 
do Comissário Geral. O Ir. 
Josep María Soteras, mem-
bro do Conselho geral, é o 
interlocutor desta área. 
Os serviços institucionais 

são uma área importante para tornar realidade os apelos do XXII 
Capítulo geral face à construção de um Instituto que caminha junto, 
como família global, para responder às necessidades das crianças e 
jovens no mundo de hoje. 

seguindo o organograma 
idealizado pelo Conse-

lho Geral para realizar o 
planejamento estratégico da 
Administração Geral, foi 
criada a área de serviços 
Institucionais. 
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Esses serviços institucionais têm uma longa histó-
ria, assim como o trabalho do Secretário geral, do 
Postulador, do Procurador e do responsável pelo 
arquivo geral do Instituto. 

TRABAlho CooRDEnADo
Por outro lado, o Ecônomo geral está realizando 
um processo de reestruturação que lhe permitirá 
responder aos desafios apresentados pelo Capítulo 
geral e assumidos no planejamento estratégico da 
Administração geral: promover a sustentabilidade 
econômica do Instituto, assim como um trabalho 
coordenado entre as Unidades administrativas, 
as Regiões e a Administração geral. Para alcan-
çar esses objetivos, várias iniciativas estão sendo 
desenvolvidas para melhorar a gestão dos recur-
sos humanos e financeiros a serviço da vida e da 
missão maristas. 

O desenvolvimento de serviços institucionais efi-
cientes permite melhorar a capacidade de resposta 
às necessidades do Instituto Marista em sua mis-
são de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Isto 
requer responsabilidade, compromisso e transpa-
rência em todos os níveis.  Caminhar juntos nos 
ajuda a unir forças e obter melhores resultados.

Filipinas: Programa de formação 
em planejamento estratégico e gestão financeira
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6.logotipo  
da Administração Geral  
do Instituto Marista

Nos primeiros anos do Ins-
tituto e durante o século 
passado, privilegiou-se o 
uso do monograma maria-
no, com diferentes dese-
nhos, afirmando-se, por 
fim, o escudo com o mo-
nograma no seu interior. 
Nas duas últimas décadas, 
na Administração Geral foi 
usada nos materiais impri-
midos a sigla FMS, confor-

me aparece também em alguns elementos arquitetônicos da Casa Geral.
Comunicar-se por meio de símbolos é uma característica dos seres 
humanos. Logotipos, de certo modo, são o novo alfabeto de uma 
sociedade que se caracteriza pela comunicação. O logo desempenha 
um papel fundamental nas relações sociais de uma entidade. Através 
dele se comunica uma mensagem, preenchendo a necessidade de 
síntese comunicativa até o extremo: há um máximo de informação 
em um número mínimo de signos.
Diante dessas considerações, o Governo Geral viu a necessidade de dar 
uma imagem ao seu trabalho de animação do Instituto, instituciona-
lizando um logo que seja aquele oficial da Administração Geral. Em 
2018 o Departamento de Comunicação iniciou o processo de elabo-

A dministração Geral nun-
ca definiu, através de 

um processo coordenado, o 
seu logotipo e nem aquele do 
Instituto. no curso da histó-
ria, foram usadas diferentes 
imagens para narrar a mar-
ca institucional e hoje cada 
Província ou região tem o seu 
próprio logo.  
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ração de propostas. O novo logo da Administração 
Geral foi aprovado em setembro de 2018, pelo Su-
perior Geral e seu Conselho, tendo sido apresentado 
à comunidade da Administração Geral pelo Vigário 
Geral no dia 10 de outubro de 2018.
O logotipo é composto por um símbolo e um nome. 
O símbolo é formado pela união de três elementos: 
a cruz, o globo e o “M”. A cruz recorda que ser ma-
rista é seguir Jesus e o seu Evangelho, como Igreja, 
e que a sua missão é tornar Jesus Cristo conhecido 
e amado por meio da educação. O globo representa 
o espaço onde se desenvolve a vida e a missão ma-
rista, o lugar da manifestação de Deus e o convite a 
reconhecer-nos e a vivermos como uma família glo-
bal. A letra “M”, inicial do nome “Marista”, evoca 
o carisma, a aspiração a viver servindo a Deus nas 
crianças e jovens, no estilo de Maria e de Marcelino.

O segundo elemento do logotipo é o nome “Maris-
tas de Champagnat” pelo qual reconhecemos in-
cluídos Irmãos e leigos maristas. O estilo da fonte 
usada, o script, sugere distinção, atualidade, di-
namismo e vitalidade do carisma.
A cor azul recorda a identidade mariana e as ori-
gens do Instituto; a cor “laranja” representa o ter-
ceiro centenário do carisma marista.
O novo logotipo da Administração Geral do Insti-
tuto Marista quer mostrar a herança marista e, ao 
mesmo tempo, se abre para os novos horizontes 
da Igreja e do mundo de hoje.

O Logo da Administração Geral foi registrado junto 
ao Instituto da Propriedade Intelectual da União 
Europeia (EUIPO), com o número 018099281.
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