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21° Capítulo Geral

corações novos
para um mundo novo

Apresentação
Ir. Emili Turú
Superior geral

A P R E S E N T A Ç Ã O

Documento
do
XXI Capítulo
geral

O

documento que tem em suas mãos traz
tudo o que os membros do XXI Capítulo geral decidiram publicar como expressão do que foi
vivido durante os 33 dias de reunião, assim como
as principais linhas de ação sugeridas para o Instituto, nos próximos oito anos, com as decisões
mais relevantes que foram tomadas.
Em primeiro lugar, encontramos a “Carta do XXI
Capítulo geral”, escrita em resposta às “Cartas
das regiões”, que foram muito bem recebidas e
trabalhadas pelos membros do Capítulo. Penso
que a carta foi imaginada como um modo de
continuar o diálogo, iniciado na fase preparató4

ria, por todo o Instituto, e que se prolongou durante as cinco semanas do desenrolar do Capítulo, não apenas ao redor das mesas redondas
da sala capitular, mas também na conexão com
muitas outras pessoas, especialmente pela internet. Escrita em forma direta e simples, ela
convida para que o diálogo não se interrompa,
uma vez terminado o Capítulo geral: todas a pessoas que, de uma maneira ou outra, participaram do processo capitular, em suas diversas
fases, deveriam sentir-se interpeladas a continuar esse caminho de escuta e de diálogo, aprofundando o chamado do Senhor para o Instituto
marista, hoje.
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A “Carta do XXI Capítulo geral” queria ser uma
comunicação distribuída o mais rapidamente
possível, para que se tivesse entre as mãos o essencial do XXI Capítulo geral, mesmo sem necessidade de entrar em todos os detalhes. Por
isso mesmo, observar-se-á alguma repetição com
os documentos apresentados em seguida, uma
vez que a carta recolheu elementos de todos
eles.
O núcleo do chamado do Senhor ao Instituto marista, tal como o percebeu a assembleia capitular, é formulado de distintas maneiras no “Apelo
fundamental”, procurando usar linguagens diferentes para expressar uma vivência coletiva
muito profunda: através de um lema, no imperativo, colocado na boca do Senhor; através de
um texto um pouco mais desenvolvido e que explica o lema; através das imagens de Maria e
Champagnat que, depressa, se põem a caminho;
e, finalmente, valendo-se de uma invocação
a Maria.
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A secção que foi chamada de “Horizontes de futuro” desenvolve os vários aspectos desse Apelo
fundamental, oferecendo alguns princípios ou
convicções e sugerindo propostas de ação.
O documento termina apresentando algumas das
decisões mais importantes tomadas pelos membros do XXI Capítulo. São referentes às Constituições, “aplicação do Evangelho a nossas vidas”; à
animação e ao governo do Instituto para os próximos 8 anos; às finanças do Instituto; e à Casa
geral. Cada uma dessas decisões vem precedida
de uma pequena introdução, preparada pela
equipe encarregada da publicação dos textos capitulares, com a finalidade de situá-las em seu
contexto e para facilitar sua compreensão. Como
dizia acima, essas são apenas algumas das decisões tomadas; o conjunto de todas elas poderá
encontrar-se nas “Atas do XXI Capítulo geral” a
serem publicadas, proximamente.
A experiência nos diz que não há uma relação direta entre a produção de documentos e os processos de mudança nas pessoas e nas instituições.
Por isso, quando, na sala capitular, se dialogou
sobre o modo de transmitir o Capítulo ao Instituto marista, percebeu-se com muita clareza que
cada membro do Capítulo deve ser a melhor mensagem, através de seu compromisso pessoal, e
bem consciente de que as decisões que cada um
tomar vão afetar, para o bem ou para o mal, o
conjunto do Instituto.
A conversão começa quando se reconhece que o
chamado do Senhor é dirigido a cada um de nós,
de modo muito pessoal, e quando começamos a
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dar passos concretos para dar-lhe resposta. Duvido muito que um desafio tão importante, em
nível coletivo, como o de “ir depressa, com
Maria, para uma terra nova” possa ser respondido sem que se dê, ao mesmo tempo, um deslocamento, um itinerário interior, em cada um de
nós. Teremos a audácia de colocar-nos a caminho, nos passos de Maria da Visitação, que concebeu Jesus em seu coração, antes de concebê-lo
em seu seio?
8

Acolhamos com fé e confiança o fruto do discernimento do Instituto marista. O mesmo Senhor,
que nos convida a segui-lo radicalmente, dar-nosá os meios e a força necessários para fazê-lo.
Maria, nossa Boa Mãe, nos acompanha com ternura
e delicadeza. Que ela abençoe a cada um de nós!

Ir. Emili Turú,
Superior geral
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do XXI Capítulo Geral
Queridos irmãos, leigos, leigas
e jovens maristas
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Com Maria, ide depressa
para uma nova terra!

Queridos irmãos,
leigos, leigas
e jovens maristas:

Uma saudação fraterna e
marista a partir do coração do XXI Capítulo geral. Que a presença de
Jesus, a ternura da nossa Boa Mãe e a audácia de
Marcelino Champagnat acompanhem a nossa
vida e a nossa missão.
Há vários meses nos colocamos a caminho preparando este acontecimento. Chegamos a Roma
contagiados pelo entusiasmo de muitas pessoas,
12

irmãos, leigos, leigas e jovens, que foram protagonistas neste processo: Corações novos para um
mundo novo!
Com esta carta, dirigimo-nos a ti irmão, leigo,
leiga, jovem marista para te comunicar e te fazer
participante da boa-nova que aqui vivemos, com
o desejo de te contagiar de paixão e de esperança. Com Maria dizemos: Magnificat!
Eis que faço novas todas as coisas (Ap 21,5)
Deixamos por uns dias as nossas obrigações quotidianas e levantamos a tenda, juntos. Irmãos e
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irmãs, acolhemo-nos mutuamente, reconhecemos com alegria que somos parte de uma mesma
família, a família de Marcelino Champagnat.
A diversidade das nossas vocações e das nossas
culturas levaram-nos a dar graças a Deus por esta
riqueza de nossas vidas e missões, expressão do
carisma de Marcelino Champagnat no mundo de
hoje.
No discernimento, na oração e na partilha, pusemo-nos à escuta de Deus que transforma os
nossos corações e nos permite ler a sua presença
nos sinais dos tempos e na vida de nossos irmãos.
A dinâmica e a pedagogia deste Capítulo, sentando-nos ao redor de uma mesa redonda, ajudaram-nos a viver a escuta evangélica do outro
para chegar, em diálogo fraterno, a tomar decisões e a pô-las em prática. A riqueza de nossa
vida comunitária permitiu-nos tomar consciência da felicidade de viver como irmãos e irmãs na
simplicidade e na alegria partilhadas. Vale a
pena ser marista hoje.
Sentimo-nos contentes e damos graças a
Deus pela eleição do
Irmão Emili Turú
como Superior geral
e por sua equipe de
animação e governo.
Maria tornou-se presente. Tomou-nos pela
mão para nos mostrar
14

o seu amor materno e convidar-nos a sair depressa.
Um Deus que nos surpreende… (Lc 1,29)
Deus tem um sonho para cada um de nós, para a
humanidade e para o nosso Instituto. Ao escutar
os nossos corações, descobrimos o seu amor, sua
misericórdia e ternura como um Deus Pai e Mãe,
enquanto reconhecemos as nossas debilidades e
incoerências. Esta mesma experiência fez com
que Marcelino fosse um homem empreendedor,
audaz e arriscado. O seu sonho consistiu em “Tornar Jesus Cristo conhecido e amado pelas crianças e pelos jovens”.
Queremos ser continuadores do seu sonho: homens e mulheres de Deus, profetas da fraternidade num mundo desumanizado à procura de
sentido e sedento de Deus. Então, sentimo-nos
chamados, como irmãos e irmãs, a ser presença
desse amor e do rosto materno de Deus.
…e converte nossos corações (Ez 36, 26)
Sentimos que o Senhor nos está a dizer: “É preciso nascer de novo” (Jo 3, 7). A proposta de Jesus
é a conversão do coração que implica decisão profunda e abertura à gratuidade de Deus para ser
transformados por Ele. É Deus quem nos vai converter, se existir abertura de mente e de coração,
ensinando-nos a viver com os seus olhos e o seu
coração. O amor de Deus nos leva a converter-nos
e a reencontrar o coração das nossas respectivas
vocações. O mundo tem sede de testemunhas autênticas que arrisquem sua vida inteira para que
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a Boa-notícia seja anunciada a todos. “O Reino de
Deus está no meio de vocês, convertam-se”
(Mc 1, 15).
Com realismo, tomamos consciência de nossas
possibilidades e também de nossos limites e pobrezas. Percebemos corações endurecidos pela
rotina e pelo conformismo. Pesam a diminuição
numérica e o envelhecimento. Surge a preocupação por nossa identidade e pelo futuro de
nosso estilo de vida. Sentimos dificuldade para
formar comunidades proféticas. Os processos de
reestruturação ainda não foram assumidos de coração. Continuamos manifestando nossa pobreza
espiritual ao não saber colocar Jesus e seu evangelho no centro de nossas vidas. O mundo em
mutação desafia constantemente nossas estruturas e nossos projetos.
Mas como sucedeu a Maria na Anunciação, Deus
saiu ao nosso encontro e nos surpreendeu. Convidou-nos a sair para uma nova terra. Em nossa
pequenez e debilidade nos perguntamos: Como
poderá ser isto, neste momento de nossa história? Sentimo-nos confortados ao recordar Cham16

pagnat: “Se o Senhor não edificar a casa…”. Descobrimos que em nossa pequenez está a força de
Deus, e que em nossa debilidade está a mão carinhosa do Deus amor.
Juntos, sonhamos nosso futuro e descobrimos o
apelo fundamental que Deus nos faz hoje:

COM MARIA, IDE DEPRESSA
PARA UMA NOVA TERRA!
Sentimo-nos impulsionados por Deus
para partirmos para uma nova terra,
que favoreça o nascimento de
uma nova época para o carisma marista.
Supõe estarmos prontos para a mobilidade,
para o desprendimento, e para assumir
um itinerário de conversão tanto pessoal
como institucional, nos próximos oito anos.
Percorremos este caminho com Maria,
guia e companheira. Sua fé e disponibilidade
a Deus nos encorajam nessa peregrinação.
A “nova terra” de uma autêntica renovação
do Instituto pede-nos
uma verdadeira mudança de coração.
17
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O espírito deste XXI Capítulo, o horizonte do Bicentenário e uma maior consciência da nossa internacionalidade nos urgem a:

a.
Uma vida consagrada nova, arraigada firmemente no Evangelho, que promova um novo
modo de ser Irmão.
Durante este Capítulo, o Espírito interpelounos a acolher a novidade de “nosso ser de
Irmão”. Convidados a retomar a força original
do nome que Marcelino nos legou: “Pequenos
Irmãos de Maria”.

.
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Irmãos, filhos de um mesmo Pai, chamados por Deus a viver o dom total da
nossa vida pela consagração religiosa,
tendo Cristo como centro de nossa vida.
Cada Irmão é o primeiro responsável por
seu itinerário de conversão.

.

.

.
.

Irmãos entre irmãos, sinais do Reino na
simplicidade de vida, na partilha de vida e
de fé, numa oração renovada e no perdão
mútuo. Comunidade, visível e aberta, de
irmãos inspirados no entusiasmo da primeira comunidade de La Valla, reivindicando o espírito de audácia de
L’Hermitage e animados pelo testemunho
fiel de nossos mártires maristas.
Irmãos das crianças e jovens pobres, presentes em seu meio e ajudando-os a dar
sentido a suas vidas. Apaixonados por
sermos sinais do amor de Deus e audazes para nos deslocarmos a locais onde
outros não vão.
Irmãos universais, abertos e disponíveis
para acolher a diversidade do nosso Instituto. Interpelados a ir além das nossas
fronteiras, deixando-nos evangelizar pelo
outro.
Irmãos de Maria, a caminho com ela.
Convidados a descobri-la no evangelho
como peregrina da fé. Como Marcelino
que a toma como Mãe e modelo. “E a
partir daquela hora, o discípulo acolheua na sua casa” (Jo 19, 27).

Volvamos ao coração da nossa vida de irmãos, de
consagrados religiosos a fim de chegar a ser memória evangélica para o mundo.
19
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b.
Uma nova relação entre irmãos e leigos, baseada na comunhão, buscando juntos uma maior
vitalidade do carisma marista para o nosso
mundo.
Reconhecemos e apoiamos a vocação do leigo
marista. Acreditamos que seja um convite do
Espírito a viver uma nova comunhão de irmãos
e leigos maristas juntos, contribuindo para
uma maior vitalidade do carisma marista e da
missão no nosso mundo. Acreditamos que estamos perante um “Kairós”, uma oportunidade-chave para partilhar e viver com audácia
o carisma marista, formando todos juntos uma
Igreja profética e mariana.

.

.
.
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A Assembleia Internacional da Missão
em Mendes permitiu, a irmãos e leigos,
viver uma experiência de comunhão e,
juntos, sentimos o chamado para revitalizar nossas vidas e nossa missão marista: “Um coração, uma missão”.
Acolhemos com satisfação o novo documento: “Em torno da mesma mesa”,
como uma fonte de reflexão e discernimento durante os próximos anos.
Apostamos em processos e experiências
de formação conjunta, de irmãos e leigos, que garantam uma boa formação e
ajudem a ser fiéis às intuições do nosso
fundador.

.

.

Apoiamos o Movimento Champagnat da
Família Marista e outras expressões
novas de vida e de pertença marista que
estão surgindo, em diferentes formas,
em diversas partes do mundo. Ao
mesmo tempo, sentimos a necessidade
de levar à frente processos que permitam a todos os maristas ser corresponsáveis da vida, espiritualidade e missão.
Irmãos e leigos, partilhamos a responsabilidade de procurar novas vocações
maristas. O grito de Marcelino Champagnat, “Precisamos de irmãos!”continua a interpelar-nos hoje. Que cada um
de nós, irmãos e leigos maristas, se
atreva a convidar os jovens a serem irmãos maristas ou leigos maristas.

21
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c.
Uma presença fortemente significativa entre
as crianças e jovens pobres.
Convidados a ver o mundo através dos olhos
das crianças pobres.
Vamos depressa com Maria da Visitação e Marcelino Champagnat ao encontro do jovem
Montagne. Levemos Jesus Cristo às crianças e
aos jovens, especialmente às crianças mais pobres, “em todas as dioceses do mundo”. Em
seus rostos descobrimos o rosto de Deus.

.

Convidamos a todos vocês, que trabalham em nossos centros educativos e centros sociais, para que animem os seus
alunos a transformar seus corações, suas
vidas e atividades, a fim de crescerem
como pessoas comprometidas na construção de uma sociedade justa e solidária, no respeito à vida, conscientes da
ecologia, em vista de conseguir um
mundo melhor e sustentável. Ir para uma
nova terra tem implicações: partilhar a
responsabilidade pela missão, dar prioridade à evangelização, viver a opção pelos
pobres e transmitir o carisma a uma nova
geração de educadores.

. Promovemos o diálogo intercultural e
inter-religioso, baseado no respeito,
crescimento mútuo e nas relações em pé
de igualdade entre diferentes culturas,
etnias e religiões (cf. Mendes).
22

.
.

.

Desenvolvemos uma mentalidade internacional e intercultural da missão marista. O
projeto Ad Gentes é um convite a fortalecer nosso espírito missionário no Instituto.
Recordemo-nos de Maria e José fugindo
rapidamente para o Egito a fim de proteger o Menino Jesus. Esta imagem nos
inspira a converter-nos em peritos e defensores dos direitos das crianças e jovens de maneira valente e profética, nos
espaços onde são definidas as políticas
públicas. Sentimo-nos levados a desafiar
as políticas sociais, econômicas, culturais e religiosas que oprimem as crianças e os jovens. Agora é o momento para
todos nos unirmos aos esforços da Fundação Marista para a Solidariedade Internacional (FMSI).
Como Instituto internacional de Irmãos,
sentimo-nos responsáveis pelas unidades
administrativas que vivem em situações
econômicas difíceis. Somos chamados a
viver a solidariedade e a partilhar nossos
recursos humanos e materiais.
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Com Maria, vamos depressa para uma nova terra
(Lc 1,39)
Em nossa história marista, Deus nos dá o momento extraordinário deste Capítulo para voltar
aos elementos fundamentais do nosso carisma.
Como os discípulos de Emaús, depois desta experiência nossos corações estão em chamas: “Não
ardiam os nossos corações enquanto nos falava
pelo caminho?” (Lc 24, 32).
Fomos transformados e enviados a anunciar ao
mundo a Boa-notícia. Esta parte da nossa peregrinação está terminada, mas ainda continua e
agora deve lançar raízes em todo o Instituto.
Por isso, nós, membros do XXI Capítulo geral, dizemos:

.
.

.
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A ti, irmão idoso, que deste o melhor da
tua vida à missão do Instituto: obrigado
por tua fidelidade! Mais uma vez, contamos contigo, com o teu testemunho,
presença, alegria e a tua oração.
A ti, irmão de meia-idade: continua a caminhada! Não tenhas medo do novo que
ainda está para vir. Jesus, Maria, Champagnat e outros Irmãos caminham contigo. Caminha depressa com um coração
novo para um mundo novo!
A ti, jovem irmão, que começas a vida
marista: vive na alegria e na esperança
de um futuro onde a entrega e o sacrifício de tua vida a Deus ajudarão a trans-

formar o mundo das crianças. Contamos
contigo, com o teu dinamismo e a tua fé.
O futuro marista está em tuas mãos!

.
.
.

A ti, jovem em formação, em nossos postulados e noviciados: vive generosamente o dom da tua vida a Jesus, que te
chamou. Deus é fiel e sempre te ama.
Alegra-te por ser marista!
A ti, leigo/a marista, que no teu coração
desejas viver a plenitude do teu batismo,
no carisma de Marcelino Champagnat:
caminhemos juntos!
A ti, jovem marista, que sonhas com um
mundo melhor: reserva tempo para abrir
teus olhos à realidade do mundo que te
rodeia. Escuta teu coração, onde Deus te
fala. Une-te a nós nesta caminhada!
Maria e Marcelino
viveram essa peregrinação.
Agora, é o momento
de empreendermos juntos
este itinerário.
Maristas novos
para uma “terra nova”!

Fraternalmente,
Irmãos do XXI Capítulo Geral
Roma, outubro 2009
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Apelo
fundamental
Com Maria, ide depressa
para uma nova terra!
Sentimo-nos impulsionados por Deus a sair para
uma nova terra, que favoreça o nascimento de uma
nova época para o carisma marista. Isso supõe que
estejamos dispostos a mover-nos, a desprender-nos
e a assumirmos um itinerário de conversão, tanto
pessoal quanto institucional, nos próximos oito
anos. Percorremos este caminho com Maria, guia e
companheira. Sua fé e sua disponibilidade para com
Deus encorajam-nos a fazer esta peregrinação.
26

A “nova terra” de uma autêntica renovação do Instituto exige uma verdadeira mudança de coração.
O espírito deste XXI Capítulo, o horizonte do bicentenário de nossa fundação e uma maior consciência
de nossa internacionalidade convocam-nos, com urgência, para:
• uma vida consagrada nova, firmemente arraigada no Evangelho, que promova um novo
modo de ser irmão;
• uma nova relação entre irmãos e leigos/as,
baseada na comunhão, buscando juntos uma
crescente vitalidade do carisma marista, no
mundo de hoje;
• uma presença fortemente significativa entre
as crianças e jovens pobres.
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Com Maria, Maristas novos

aria, tu és
companheira de caminho
e principal inspiradora
de nossa peregrinação
rumo ao
Bicentenário marista.
Bem-vinda sejas, hoje,
a nossos corações
e a nossas casas!
Tua abertura, tua fé
e tua liberdade são convites
para que também nossos corações
se abram ao Espírito,
dom do teu Filho Jesus.
Irmãos e leigos,
maristas de Champagnat,
nós queremos mudar.
Olhamos para ti,
modelo e companheira,
para viver a nossa vocação
de seguimento de Cristo,
com a alegria,
a sensibilidade,
o amor e a energia
que manifestavas
ao educar Jesus.

28

para uma “terra nova”
Tu nos convocas e reúnes,
de todos os lugares
do mundo, para formar
uma comunidade
internacional
que leva teu nome
e quer ser sinal de comunhão
na Igreja e no mundo.
Ao contemplar-te,
mulher cheia de fé,
sentimos que tuas iniciativas
e intuições nos impulsionam,
como a Marcelino,
a ser Boa-nova para
as crianças e jovens pobres
de hoje, em “novas terras”.
Cheios de confiança dizemos,
como Champagnat:
“Se o Senhor não construir
a casa…” e proclamamos:
“Tudo fizeste entre nós”.
Magnificat!
Contigo, Maria,
vamos ao Pai, unidos
a Jesus e no
Espírito de amor.
Amém
29
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Irmão

um coração novo
Uma vida
consagrada
nova
que promova
um novo
modo de ser
irmão

PRINCÍPIOS
Desejamos que a abertura
do coração e a renovação
da consagração nos abram
a uma nova identidade de
irmão:

1. Um irmão que por sua consagração
pertence exclusivamente a Deus e
que, a partir dessa experiência, se desloca com urgência para as novas fronteiras das crianças e jovens pobres.
2. Um irmão de coração novo que testemunha a conversão a Jesus Cristo,
numa vida de amor incondicional e
disponibilidade radical.
3. Um irmão que, guiado pelo Espírito,
faz do discernimento um exercício
quotidiano em busca da vontade de
Deus no mundo.
4. Um irmão a caminho com Maria, de
coração missionário, testemunha
de uma experiência de fé encarnada e feliz, que anuncia a chegada
de um mundo novo, iniciado com
Jesus.
32

marista:

para um mundo novo
PROPOSTAS DE AÇÃO
1. Favorecer, a partir das diversas instâncias de
animação e governo, a criação ou o fortalecimento de redes de espiritualidade que animem o apelo à conversão, caminhando
espiritualmente com Maria, mediante itinerários refletidos e acompanhados.
2. Orientar a próxima revisão das Constituições, com a participação de todos os irmãos,
rumo ao nascimento de uma nova época
para o carisma marista. Esta revisão será
uma oportunidade para lograr um processo
de renovação pessoal, comunitária e de nossas
obras, que nos torne sinais de Jesus e do seu
Evangelho.

33
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Irmão

um coração novo
3. Convidar todos os irmãos e comunidades a discernir sobre a sua presença - entre as crianças
e os jovens - para torná-la mais próxima, mais
significativa e mais visível.
4. Propiciar novos estilos de comunidade, em
contato com as crianças e jovens pobres, que
conduzam a uma vida mais simples.
5. Potenciar a vivência do amor entre os irmãos,
com gestos de carinho e união, para que nossas comunidades sejam verdadeiramente um
sinal profético de fraternidade.
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marista:

para um mundo novo
6. Favorecer, nos diferentes níveis de governo, a
instalação de casas de formação internacionais, onde as novas gerações possam adquirir
maior disponibilidade missionária, sentido de
internacionalidade e sensibilidade intercultural.
7. Rever os programas de pastoral juvenil, de
pastoral vocacional, de formação inicial e permanente para favorecer uma melhor compreensão da identidade do irmão marista, no
mundo de hoje, e fomentar um crescimento
integral nas dimensões humana e espiritual.
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Irmãos e
num novo
Uma nova
relação entre
irmãos
e leigos/as
buscando,
juntos, maior
vitalidade

PRINCÍPIOS
1. Reconhecemos o valor
da vocação do leigo
marista.

2. Vemos o nosso futuro
marista como comunhão
de pessoas no carisma de Champagnat, no
qual se enriquecem mutuamente as nossas vocações específicas.
3. Damos prioridade à formação, tanto específica
quanto partilhada.
4. Valorizamos a corresponsabilidade como elemento para o desenvolvimento da vida, da espiritualidade e da missão maristas.
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leigos,
espírito de comunhão

PROPOSTAS DE AÇÃO
1. Continuar a apoiar o Movimento Champagnat
da Família Marista e trabalhar ativamente
com outras pessoas que se reconhecem atraídas por nosso carisma, para descobrir novos
caminhos em que suas vocações possam
ser reconhecidas e incentivadas na vida da
Igreja.
2. Favorecer a formação de comunidades de irmãos e leigos/as que compartilhem vida, espiritualidade e missão maristas.
3. Incrementar, nas Unidades administrativas e
nas regiões, experiências de formação específicas ou partilhadas que se inspirem, entre outros textos, em Missão educativa marista,
Água da Rocha e Em torno da mesma mesa.
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Irmãos e
num novo

4. Constituir uma Comissão internacional, formada por irmãos e leigos/as, com o objetivo
de elaborar um Guia de formação conjunta,
adaptado às diferenças culturais e regionais.
5. Ampliar o Secretariado dos Leigos/as, e envolver os leigos/as maristas nas várias estruturas de animação, em nível regional e
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leigos,
espírito de comunhão

provincial, segundo se considere apropriado
em cada lugar.
6. Organizar outra Assembléia internacional da
missão marista, segundo o espírito de Mendes.
7. Animar a pastoral vocacional a partir de uma
ação conjunta de irmãos e leigos/as.
39

HORIZONTES DE FUTURO

Documento
do
XXI Capítulo
geral

A Missão
Uma
presença
fortemente
significativa
entre
as crianças
e
jovens pobres

PRINCÍPIOS
1. Queremos ver o mundo
com os olhos das crianças e jovens pobres e
assim mudar nossos
corações e atitudes,
como fez Maria.

2. Sentimo-nos impelidos a agir com urgência
para encontrar formas novas e criativas de
educar, evangelizar e defender os direitos das
crianças e jovens pobres, mostrando-nos solidários com eles.
3. Afirmamos que a evangelização é o centro e a
prioridade de nossas atividades apostólicas,
anunciando a Jesus Cristo e sua mensagem
(Mendes).
4. Como irmãos e leigos maristas, a viver no
mundo globalizado de hoje, somos chamados
a cultivar um horizonte internacional, em nossos corações e mentes.
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marista

num mundo novo

PROPOSTAS DE AÇÃO
1. Promover os direitos das crianças e jovens, empenhando todos os âmbitos de nosso Instituto
na defesa desses direitos, ante os governos, as
organizações não-governamentais e outras
instituições públicas.
2. Fortalecer nosso apostolado educativo como
lugar de evangelização onde se fomentam os
valores humanos e cristãos, bem como a integração da fé e da vida.
3. Traçar programas, em cada região, para formar pessoas aptas a se especializarem na
evangelização de crianças e jovens e que trabalhem com eles.
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A Missão
4. Incluir em todos os programas de formação,
seja para irmãos, seja para leigos maristas, o
acompanhamento de experiências que os sensibilizem, ante as necessidades das crianças e
dos jovens pobres.
5. Formar comunidades internacionais e interprovinciais, abertas aos irmãos e leigos/as maristas, para atender a novos campos de missão
de fronteira.
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marista

num mundo novo

6. Desenvolver estruturas, a partir do Conselho
geral, para coordenar e orientar as redes da
missão marista em todo o mundo, bem como
elaborar um plano de iniciativas nessa área, a
ser incrementado nos próximos oito anos.
7. Fortalecer a Missão ad gentes na Ásia, e estendê-la a outras regiões nas quais o discernimento nos faça ver a necessidade.
8. Estabelecer, em apoio à nossa missão, um serviço de voluntariado marista, cujos membros
se disponham a atuar em nossos campos de
apostolado, que o necessitem, e estejam dispostos a mobilizar-se em situações de emergência.
43

Decisões
1. Constituições

2. Animação e Governo

3. Finanças

4. Casa geral
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1. Constituições
A assembleia capitular reconheceu
o valor das Constituições como
“aplicação do Evangelho a nossas vidas”.
Começou-se por aprovar
duas grandes propostas, transcritas
em seguida, inspiradas no trabalho
da comissão pré-capitular das Constituições.
Depois, foram aprovadas mudanças
em artigos das Constituições e Estatutos
que serão publicadas
nas Atas do XXI Capítulo geral.
1. O XXI Capítulo geral pede que o Governo
geral nomeie uma Equipe de edição que integre as diversas mudanças, efetuadas nas
Constituições e Estatutos por este e por Capítulos anteriores, num texto que seja coerente no estilo, na linguagem, numeração
e referências.
2. O XXI Capítulo geral acredita que, para um
mundo novo, necessitamos de uma conversão do coração. Uma revisão profunda das
Constituições e Estatutos, com uma ampla
participação dos Irmãos, pode ajudar-nos a
revitalizar nossa vocação. Para facilitar isso,
o XXI Capítulo geral recomenda ao Governo
geral de nomear uma comissão para coordenar essa revisão, e que o novo texto seja
apresentado ao XXII Capítulo geral.
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2. Animação e Governo
2009-2017

O Capítulo refletiu, repetidamente,
sobre a animação e o governo do Instituto.
Um documento pré-capitular
preparara o trabalho e apresentava
uma série de propostas de organização,
com uma avaliação dos prós e contras.
Este trabalho permitiu avançar
com mais rapidez ao encontro
de um modelo de governo
adaptado às necessidades atuais e flexível
para responder melhor
à diversidade do Instituto.
Ao mesmo tempo, oferece orientações
e recomendações para dinamizar
e dar maior eficácia às várias instâncias
de animação e governo do Instituto.
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Por animação e governo entendemos o serviço que o Governo geral oferece às Unidades administrativas, através de estruturas e
processos para levar adiante o projeto
de vitalização emanado do XXI Capítulo
geral.
A missão principal do Governo geral (20092017) é a animação e o governo do Instituto. Para lograr este objetivo, a tarefa
principal do Governo geral deve ser o acompanhamento e a animação da liderança das
Províncias e Distritos, especialmente dos
Provinciais e superiores de Distrito.
Objetivos:
 Fomentar, em todos os níveis, estruturas
de animação, coordenação e governo que
impulsionem a vitalidade do Instituto e de
sua missão.
 Implementar o apelo fundamental e fazer
executar as orientações emanadas do XXI
Capítulo geral.
 Exercer as tarefas constitucionais de animação, coordenação e governo.
Princípios:
1. Subsidiariedade e Corresponsabilidade
2. Internacionalidade e
multiculturalidade
3. Solidariedade
4. Discernimento
5. Respeito às diferenças
6. Presença fraterna e acompanhamento
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Meios:

Conferência Geral
A Conferência geral é uma assembleia consultiva composta pelo Irmão Superior
geral, pelo Irmão Vigário geral, os Irmãos
Conselheiros gerais, Irmãos Provinciais e
Superiores de Distrito, se assim estiver previsto em seu Estatuto distrital.
A Conferência Geral é convocada:
1. Para consolidar a unidade do Instituto e favorecer o contato direto dos
Superiores entre si, com o Irmão Superior geral e os membros de seu
Conselho.
2. Para estudar os assuntos de interesse geral e propor soluções.
O Irmão Superior geral convoca a Conferência geral entre dois Capítulos. Pode convi-
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dar outras pessoas a participarem, se assim
considerar oportuno. (C 142; c 632; 633,1)

Regiões
Região é a soma de duas ou mais Unidades administrativas do Instituto que se
unem entre si para facilitar a colaboração
mútua. (Cfr. C 125.1)
Conselho de Provinciais e Superiores de
Distrito com base regional e/ou internacional
É a reunião de vários Provinciais e Superiores de Distrito para tratar de temas que
gerem dinamismo e vitalidade, em uma
região particular ou do Instituto, por solicitação do Conselho geral e/ou das Províncias e Distritos implicados, sempre que
se considere oportuno.
Conselho geral Ampliado
É um meio pelo qual o Conselho geral pleno
se reúne com os Conselhos de uma Região,
para acompanhar os Conselhos provinciais
e de Distrito, conhecer a realidade da Região e exercer a corresponsabilidade na animação e no governo do Instituto.
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Visitas de acompanhamento
As visitas são um meio para animar as Unidades administrativas, segundo o espírito
do apelo fundamental e das orientações
do XXI Capítulo geral. São oferecidas a
todos os Irmãos, especialmente aos responsáveis pelas Províncias e Distritos.
O Ir. Superior geral deve visitar pessoalmente, por seu Vigário, seus Conselheiros,
ou por outros delegados, as Províncias e
os Distritos, ao menos uma vez durante
seu mandato. (C 130.1; c 628).
Recomendações ao Conselho geral:
1. Que recorra à criação de secretariados ou comissões para necessidades
específicas;
2. Que promova processos de colaboração e organização, entre Unidades
administrativas e/ou Regiões.
3. Que se avaliem e acompanhem os
processos de reestruturação das Unidades administrativas, segundo os
critérios estabelecidos.
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3. Finanças
Foram dedicadas algumas sessões
ao estudo da situação econômica e financeira
da Administração geral.
Os critérios de solidariedade,
internacionalidade e missão emanados
do Apelo fundamental ressoavam
com particular intensidade
face ao uso e ao destino que
o Instituto dá aos bens que possui.
Além de tomar consciência do estado atual,
foram elaborados alguns princípios
e recomendações para orientar
a gestão da Administração geral e
das Unidades administrativas com relação
às finanças, para um melhor e mais eficiente
serviço à missão do Instituto.
Princípios:
1. Os recursos do Instituto servem à vida e
à missão da Congregação.
2. O governo e a animação do Instituto são
financiados, principalmente, pelas Unidades administrativas.
3. As Unidades administrativas assumem,
de maneira equitativa, as despesas ordinárias da Administração geral.
4. A transparência e a responsabilidade são
respeitadas na administração dos recursos do Instituto.
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5. A independência financeira e a viabilidade durável das Unidades administrativas são objetivos a longo prazo.
6. As Unidades administrativas estão preparadas para se ajudar mutuamente, em
espírito de solidariedade, para que esses
objetivos se realizem.
Recomendações:
1. Como financiar as despesas
da Administração Geral?
Que o Conselho geral nomeie uma equipe
de peritos em finanças para elaborar um
plano de financiamento da Administração
geral, tomando como ponto de partida o
trabalho da Comissão pré-capitular de finanças e orientando-se pelo apelo do XXI
Capítulo geral.
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2. Como financiar
as unidades administrativas?
Que o Conselho geral nomeie uma equipe de
peritos em finanças para elaborar um plano
visando a conseguir, progressivamente, a autonomia econômica das Unidades administrativas e do Setor da Missão ad Gentes,
partindo do trabalho da Comissão pré-capitular de finanças e orientando-se pelo apelo
do XXI Capítulo geral.

54

4. Casa geral
Na esteira
de outros Capítulos gerais,
que tomaram decisões
relativas à Casa geral,
também este tratou
o tema.
O Capítulo contou com um estudo
prévio sobre o funcionamento,
os serviços e custos da Casa geral,
além de oferecer e avaliar
algumas alternativas.
Com esses dados em mão,
a assembleia capitular recomendou
ao Conselho geral de prosseguir no estudo
e que, cumprindo-se as condições detalhadas
mais adiante, se considerasse a possível
venda e transferência da Casa geral.
O XXI Capítulo geral, coerente com a visão e
os chamados que o inspiraram, recomenda
ao Conselho geral:
1. A possível venda da propriedade e do
imóvel da Piazzale Champagnat,
2. e a consequente transferência da sede da
Administração geral, com as seguintes
condições:
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O Conselho geral
1. Nomeia uma Comissão internacional de
peritos para aprofundar o estudo realizado; solicite uma segunda avaliação da
propriedade e do imóvel; peça e pondere
sobre as diversas ofertas; acompanhe o
processo da possível alienação e da instalação da nova sede.
2. Garante um ganho que a Comissão de peritos considerar razoável.
3. Assegura a informação adequada a todo o
Instituto sobre o significado desta decisão.
4. Decide sobre o destino dos recursos obtidos, tendo em conta o fortalecimento das
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reservas da Administração geral e o fundo
de solidariedade em favor dos pobres.
O XXI Capítulo geral oferece, outrossim, as seguintes orientações:
El Conselho geral
1. Decide sobre o lugar mais apropriado para
a nova sede, tendo presente as necessidades específicas de uma Casa geral.
2. Cuida para que a nova sede reflita os valores da simplicidade, sobriedade, funcionalidade e favoreça a qualidade da vida
comunitária.

