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Introduçao

N

o horizonte do Instituto Marista se vislumbra o bicentenário. Depois de
200 anos, o sonho de Marcelino Champagnat sobrevive em uma grande família espalhada por todo o mundo, sempre atenta às necessidades das crianças e dos jovens mais necessitados. Essa grande família é
sustentada por alguns pilares sólidos e firmes, pilares da entrega, do amor
e da simplicidade a serviço do próximo. Entretanto, atentos aos sinais dos
tempos, a missão marista está se realizando hoje de modo muito diferente
de como se desenvolvia há séculos ou, simplesmente, como acontecia há
poucos anos. Os contextos mudam e novas fórmulas são procuradas para
atender os novos tempos.

Atualmente, o Instituto explora novos modelos de animação, governança e gestão
para que seus pilares continuem mais sólidos do que nunca. É preciso assegurar a
sustentabilidade e o desenvolvimento da missão marista com fórmulas que permitam ao máximo a estreita colaboração de irmãos e leigos. Nesse contexto, traçou-se um roteiro, um itinerário a seguir, que incorpora novas formas de organização
que nos permitem adaptar às diferentes realidades que nos cercam.
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RUMO A UM NOVO COMEÇO
Não partimos do zero. O nosso caminho é longo, vindo de longe. Os novos
modelos de animação, governança e gestão perseguem novas formas de atuar
sem perder de vista quem somos. Não é um projeto desconectado de outros
do Instituto. São procurados novos modos de atualizar a missão marista ao dia
de hoje permanecendo fiéis ao nosso DNA. A missão precisa estar atenta e
aberta às necessidades de nossos dias. Tal como expressa o Ir. Emili Turú, Superior Geral, na carta “A dança da missão”: É a missão que configura o Instituto
Marista, não o contrário.

Com Maria, ide depressa para uma nova terra
O projeto Novos modelos de animação, governança e gestão nasceu de uma
recomendação do 21º Capítulo Geral que solicitou ao Governo Geral para fomentar
a vitalidade do Instituto e sua missão em todos os níveis mediante estruturas de animação, coordenação e governança. Assim consta no Plano de Governo do Conselho Geral 2009-2017. Junto com outras iniciativas que estão em marcha no Instituto,
esse projeto procura contribuir para um novo começo para o carisma Marista.

Os pilares

•

«Dar a conhecer a Jesus Cristo e fazê-lo amar»
Os novos modelos de animação, governança e gestão são definidos a partir
de antigos princípios advindos de nossa história fundacional e de nossa tradição. Nossa herança se atualiza e se reformula para responder aos desafios
e exigências do mundo de hoje e se complementa com enfoques criativos
para que o carisma de Marcelino e de seus primeiros discípulos se desenvolva
e cresça.   

• C om uma presença significativa entre as crianças e jovens pobres

Nossa missão marista de dar a conhecer a Jesus Cristo e fazê-lo amar faz com
que nos aproximemos das vidas dos jovens e crianças, especialmente dos pobres e vulneráveis.
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C

omo em um novo Pentecostes, o Espírito fez arder seu
fogo em nossos corações e nos impulsionou a sonhar
novos horizontes para uma maior vitalidade do carisma
marista. Fez com que vibrássemos ao ritmo dos tambores
e nos colocou a caminho para os novos Montagne de
nosso tempo. Em um contexto de mudança de época e de
paradigmas, sentimos com força a necessidade de mudar de
perspectiva, de ver através dos olhos das crianças pobres e de
aprender a fazê-lo com a visão da ternura e da misericórdia
de Deus. E suscitou também entre nós um profundo
espírito de comunhão refletido nos provérbios africanos:
“Se você quer ser rápido, vá sozinho; se quer ir longe, vá
acompanhado. Eu sou porque nós somos (UBUNTU)”. Este
espírito de comunhão contagiou todo o mundo marista e
nós o sentimos pela proximidade, pelas comunicações e pela
oração de tantas pessoas que caminharam conosco a partir
de suas comunidades de origem.
II Asamblea Internacional
da Missão Marista
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O contexto
Ao longo da história, a missão sempre esteve atenta aos sinais dos tempos.
Nada mais explícito para contextualizar o projeto Novos modelos de animação, governança e gestão do que as reflexões do Ir. Emili Turú, Superior
Geral.

Maristas, cúmplices do Espírito

A

missão não é uma realidade periférica, mas nuclear,
que define o próprio ser da Igreja. Trata-se da missão de
Deus, da missão do Espírito a partir do qual a Igreja e também
a comunidade marista se configuram e atuam.
É nesse contexto que precisamos situar o projeto
denominado Novos modelos de animação, governança e
gestão (...). É a missão que configura o Instituto marista,
e não o contrário. Assim vem ocorrendo ao longo de nossa
história, atentos aos sinais dos tempos e às necessidades das
crianças e jovens.
«A dança da missão»,
carta do Ir. Emili Turú, S.G.
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PAIXÃO PELA VIDA E PELA MISSÃO MARISTA
Aonde queremos chegar? O que perseguimos? Os pilares do Instituto, fortes e vitais, exigem dedicação e atenção. Irmãos e leigos estão firmemente comprometidos
com isso. Entretanto, o projeto Novos Modelos vai muito além de simplesmente repartir a gestão entre todos nós. De fato, ele tem como objetivo compartilhar a mesma
missão. De igual para igual. Visa compartilhar a vida marista. Isso nos interpela?

Finalidade-Perspectivas
O projeto Novos modelos de animação, governança e gestão busca assegurar
o desenvolvimento e a sustentabilidade da vida e da missão maristas e propõe
implementar princípios, diretrizes e possíveis modelos de animação, governança e
gestão para a Administração Geral e as Unidades Administrativas.
Como é possível conseguir isso? O projeto ilumina e faz propostas a partir de quatro dimensões diferentes:

1. a evangelização e a presença entre crianças e jovens;  
2. a corresponsabilidade e a presença complementar de leigos e irmãos;  
3. a internacionalidade;
4. a animação, a gestão e o governo no âmbito das Unidades Administrativas e da Administração Geral.

Estas dimensões se entrelaçam em torno dos grandes núcleos de organização e
desenvolvimento: NOSSAS PESSOAS E NOSSA MISSÃO.

Âmbitos Pessoas-Missão
Esta opção de futuro coloca a “família marista” no centro, onde irmãos, leigos e pessoas cativadas pela vida e pela missão maristas se tornam corresponsáveis por
esse dom do Espírito e da Igreja. Imersos nesse mundo e conscientes do tempo
em que vivemos, sentimo-nos profundamente conectados com a Igreja e com a
sociedade e acreditamos que somos capazes de nos beneficiar do novo. Por isso
optamos por uma nova relação entre irmãos e leigos, acrescentando um espírito
de comunhão baseado no diálogo, respeito, apoio e aprendizagem mútuos.
A busca de novas formas de organização nos permite ver com transparência o desafio e a busca de uma experiência mística e profética para ser vivida e anunciada
em comunhão. As respostas que juntos podemos dar propiciam vitalidade ao nosso
carisma, que extrai seu valor e força como resultado da paixão pela vida marista e o
compromisso de irmãos e leigos.
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Câmbios de paradigma.
Que mudanças essenciais enfrentamos?
Partilhar, educar, amar, criar, construir... Conceitos que fazem parte do dia a dia
do marista e definem o caminho percorrido até agora. Mas é o momento de dar
um passo a mais: da criação à cocriação, da perspectiva local à perspectiva
global. Como podemos nos adaptar ao mundo de hoje sem perder nossa identidade? Como vivemos e analisamos a realidade que nos cerca? Como alimentamos este único corpo para que caminhe com passos firmes?

Instituto global
No nosso Instituto se intui uma mudança de paradigma, de perspectiva: da visão
local à perspectiva global que completa e dá sentido à nossa missão.

FAMÍLIA
MARISTA

Mudanças
A consciência crescente de um Instituto global desafia a elaboração de processos
e mecanismos de gestão e governo que nos fazem sentir e trabalhar como partes
de um único corpo. Esse único corpo serve à nossa missão a partir da corresponsabilidade e com disponibilidade global. Novas formas de organização corresponsável, subsidiárias e solidárias, permitem a gestão de formas criativas e inovadoras
que nos levam  a estar mais presentes entre as crianças e os jovens e a partilhar
nossos recursos, especialmente os humanos e financeiros.
Assim esta época do carisma marista pede que assumamos uma nova mentalidade, em que a abertura à globalidade e à interculturalidade permita o crescimento e a
aprendizagem de valores e competências adequadas e nos impulsionem a vitalizar
a missão marista e a assegurar sua sustentabilidade.
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PROCESSOS
MENTALIDADE
MUDANÇAS
A PARTIR DE
AGORA

ESTRUTURAS

Cocriação
A palavra-chave da Assembleia de Novos Modelos (julho de 2015) foi “cocriação”.
Essa palavra expressa muito bem o significado e a intenção do projeto. Trata-se de
uma proposta dirigida a irmãos e leigos para que em todos os níveis e âmbitos da
missão marista participem e construam juntos.
O termo aparece com força em um momento de profunda transição de uma sociedade e uma igreja hierárquicas para uma sociedade e uma igreja horizontais constituídas em redes. O antigo conceito de criação já não é mais suficiente para compreender, descrever e ajudar a responder à realidade e às demandas da sociedade
e da igreja hoje.
A “cocriação” é o resultado da interação, da adaptação mútua contínua, da imitação
e da autêntica colaboração. Nenhuma ideia nasce do zero. Sempre se inspira em outras ideias. As ideias são fruto da interação, a compreensão flexível de algo elaborado
e modificado continuamente de maneira dialogal.
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ROTEIRO
Não estamos em um ponto de chegada, estamos a caminho, vislumbrando o
futuro a partir do presente. Chegou o momento de planejar os passos seguintes, enfrentando uma estrada com muitos desafios onde irmãos e leigos caminham na mesma direção, com as mesmas responsabilidades, as mesmas
competências e um mesmo jeito de viver e entender a missão. Mudanças.

Três características básicas do roteiro
Nosso roteiro foi traçado a partir da experiência. Fundamenta-se em três eixos que
o configuram e dão forma. É um roteiro flexível, compatível e aberto a diversas projeções futuras. Isso significa que não há instruções para se seguir literalmente. As
propostas se adaptam às diferentes situações e aos diferentes contextos sem pressões. Embora a trajetória siga caminhos diferentes, o horizonte é o mesmo para todos e o ponto de chegada é um só.

FLEXIBILIDADE: o roteiro é resiliente e flexível. Nossa atitude aberta permitirá
a adaptação a diferentes realidades, com simplicidade e disponibilidade.
COMPATIBILIDADE: o roteiro permite que as adaptações a distintas realidades sejam compatíveis entre si, por mais diversas que sejam, para que
possam funcionar criando sinergia entre elas e possam colaborar. Por isso
devem se integrar em um «sistema operativo» comum.
ABERTURA A DIVERSAS PROJEÇÕES FUTURAS: o roteiro nos anima a
ver que as diversas aplicações não estão limitadas a responder apenas a um
futuro possível, frente ao risco de que isso não seja adequado e de que na
realidade ocorrem muitas situações simultâneas. Seria um erro, por exemplo,
construir uma estrutura pensando que já não haverá irmãos no futuro ou em
uma parte do mundo... Atenção, pois os contextos podem mudar!
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Quatro pistas para o futuro
Vamos para um futuro cada vez mais especializado. No passado nos organizávamos com um governo pessoal em que um irmão exercia a função
de diretor da escola. O modelo evoluiu para um governo de equipe, em que
se delegam funções, os leigos assumem a gestão e a tendência vivida em
alguns lugares do Instituto nos indica que caminhamos para modelos orgânicos de governo, em que cada um, irmão ou leigo, exerce sua função
segundo suas competências, à margem de sua condição. Nesse contexto,
as instituições começam a funcionar com uma entidade jurídica que dá cobertura à missão, uma fórmula diferente das anteriores, mais operacionais:
modelos de entidade jurídica que se constituíam apenas por necessidade
ou para administrar o Instituto.  
Vamos para um  «corpo global». Caminhamos rumo a um modelo de «interdependência», um modelo global, com membros e órgãos a serviço do
todo.  
Vamos para um futuro vivido na corresponsabilidade. No princípio de nossa história, os irmãos eram os únicos proprietários do carisma e da missão
marista. Eles animavam o governo e a gestão. E ainda que pudesse haver um forte vínculo afetivo entre irmãos e leigos, estes eram colaboradores
subsidiários dos irmãos. Com o passar do tempo, irmãos e leigos passaram
a colaborar de maneira mais estreita e a partilhar as tarefas de animação,
governo e gestão. Em nosso roteiro, irmãos e leigos são corresponsáveis da
missão e do carisma e juntos assumem
a animação, o governo e a gestão do Instituto. Começa-se a falar de vocação leiga.
Vamos para novas oportunidades de missão nas escolas, nas obras sociais... No
passado, a escola estava no âmbito quase exclusivo da missão e a evangelização
e se veiculava por meio do trabalho acadêmico. A evolução chegou com a abertura para outros campos, especialmente
o da solidariedade nas Unidades Administrativas, e assim foram dados passos
para atender a outros destinatários geralmente excluídos. Começam a chegar
novas propostas no âmbito da missão, e
com elas chegam também as primeiras
tensões. O âmbito pastoral adquire uma
dimensão própria e requer certa especialização e certas competências. Chegados
a este ponto, a tendência nos conduz à
interdependência: as diversas frentes tendem a se integrar em uma visão comum  
enriquecendo-se mutuamente e, ao mesmo tempo, explorando juntos novas oportunidades de missão.
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QUATRO PISTAS PARA O FUTURO
PASSADO
Governo pessoal.

1. RUMO À ESPECIALIZAÇÃO
EVOLUÇÃO
Governo de equipe.

TENDÊNCIA
Governo orgânico.

Irmão + diretor
VISITADOR DE ESCOLAS.

Delegação de funções
DELEGADO DA EDUCAÇÃO.

Delegação/cessão de autoridade
CONSELHO DA MISSÃO.

Leigos: professores.

Leigos: gestão.

Leigos: direção.
Função segundo competências.

Entidade jurídica: apenas por
necessidade.

Entidade jurídica:
para a gestão.
2. RUMO A UM CORPO GLOBAL
EVOLUÇÃO
Independência.

TENDÊNCIA
Interdependência.

Conjunto de UA com um governo
federal.

Um corpo global, com membros e
órgãos a serviço do todo.

PASSADO
Dependência.
UA como extensões da França.

Entidade jurídica: para a missão.

Agregação de UA.
Federação de UA.
Fidelidade à origem e obediência ao
Autossuficiência horizontal e
centro.
vertical.
3. RUMO À CORRESPONSABILIDADE
PASSADO
EVOLUÇÃO
IRMÃOS: proprietários do carisma e Irmãos e leigos: colaboradores
da missão.
recíprocos para a missão.
Partilha de animação, governo e
Leigos: colaboradores subsidiários. gestão.

Integração de UA.

Vínculo afetivo.

Vocação leiga e vínculo jurídico
Instituto: membro de uma família
carismática.

Adesão leiga ao carisma.

Instituto: único depositário do
carisma.

Versatilidade: conexão circular e
transversal.
TENDÊNCIA
Irmãos e leigos: corresponsáveis
pela missão e pelo carisma.
Juntos assumem a animação, a
governança e a gestão.

Instituto: centro do carisma, com
extensões.
4. RUMO A NOVAS OPORTUNIDADES DE MISSÃO
PASSADO
EVOLUÇÃO
TENDÊNCIA
Centrado na escola.
Abertura a outros campos,
Interdependência.
sobretudo à solidariedade no âmbito
Âmbito quase exclusivo da missão. da UA.
As diversas frentes tendem a se
integrar em uma visão comum
Inquietudes missionárias: presença O âmbito pastoral adquire dimensão enriquecendo-se mutuamente.
em novos países.
própria. Requer especialização e
competências.
Irmãos e leigos exploram juntos
Evangelização: veiculada pelo
novas oportunidades de missão.
trabalho acadêmico.

12

