
 

 

 

 

 

   

 

DOCUMENTO EXPLICATIVO 
 
Queremos, agora, apresentar-lhes um documento contendo as informações essenciais do 
projeto. Essas informações já foram fornecidas aos Delegados da Solidariedad da Unidade 
Administrativa, bem como aos Representantes da Rede Marista de Solidariedade 
Internacional. 

 

INICIATIVA GERAL: Parte da Administração Geral; é também o resultado do exemplo de 
algumas Unidades Administrativas, para responder à situação de crise humanitária que 
vivemos em alguns locais do Instituto Marista. 

A iniciativa foi aprovada pelo Conselho Geral, na reunião plenária de junho de 2020, sob o 
título "FUNDO DA FAMÍLIA MARISTA GLOBAL PARA EMERGÊNCIAS HUMANITÁRIAS", e 
apresenta 3 partes: 

1.- FMSI. Desenvolvimento de projetos, com doadores externos, para atender a necessidades 
específicas. Também em muitas Unidades Administrativas, iniciativas deste estilo foram 
desenvolvidas por meio de ONGs e/ou outras Associações-Fundações, integradas na Rede 
Marista de Solidariedade Internacional (RMSI). Obrigado por todo este trabalho. 

2.- Fundo de Administração Geral. Criado na Casa Geral, com a colaboração das Unidades 
Administrativas, para atender microprojetos.  Províncias e Distritos são chamados a colaborar 
de duas maneiras: 

R) Apresentação pelas Unidades Administrativas de microprojetos a serem atendidos a partir 
de Roma (até 15.000 euros, e com possibilidade de repetição, se persistir a necessidade). 
Projetos simples para desenvolver e justificar (ver Anexos 1 e 2). São enviados para os irmãos 
Ken e Angel Diego. Um grupo de 3 irmãos do Conselho Geral prossegue para sua aprovação.   

B) Doação econômica pelas Unidades Administrativas a este Fundo. Cada Conselho Provincial 
pode fazer sua contribuição. Essas doações servirão aos projetos que vierem (seção A). 

Um fundo para atender "Emergências Humanitárias" de primeira necessidade presentes e 
futuras (alimentos, água potável, equipamentos sanitários, medicamentos, material de 
abrigo). Podem ser situações causadas pela pandemia ou por outras circunstâncias 
(terremotos, guerras...). Podem ser projetos diretamente desenvolvidos pelos maristas, ou 
em projetos próximos (outras congregações, instituições... trabalhando nesta mesma linha). 

3.- Campanha em Obras, Comunidades, Grupos de Leigos Maristas. Incentivado pelo 
Secretariado de Solidariedade, em colaboração com o Departamento de Comunicação e FMSI, 
e aberto à colaboração de todos os maristas de Champagnat.  Queremos também trabalhar 
com outros Secretariados da Administração Geral para dar a maior divulgação possível. 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

PROJETOS: Antes de prosseguir com este terceiro item, fazemos uma subseção para explicar 
as informações relativas aos Projetos, comuns aos parágrafos 2 e 3. 

Quem envia os projetos à Administração Geral para aprovação? Irmãos provinciais ou 
superiores do distrito. Pessoas solidárias poderão auxiliar na elaboração e justificativa, mas 
devem ser assinadas pelos Provinciais. 

Modelos de aplicação e justificativa são muito fáceis de preencher. Não deixe que isso seja 
um impedimento. Este será o caso de todos aqueles servidos pela a Administração Geral. Os 
que forem processados por meio do FMSI e de outras ONGs ou Associações devem cumprir 
os requisitos estabelecidos por essas entidades. 

As Unidades Administrativas que desejarem fazê-lo podem assumir diretamente qualquer um 
dos projetos alcançados pela Administração Geral. Para isso, basta entrar em contato com o 
Secretariado de Solidariedade. 

Referimo-nos a projetos que já não estão sendo atendidos por doadores externos e/ou outras 
entidades. Por sua vez, podem ser projetos maristas ou projetos que, embora não sejam 
maristas, estão relacionados  com uma das nossas presenças. 

A captação de recursos pode ser feita através de administrações provinciais, se decidida nas 
Províncias. Neste caso, é aconselhável discuti-lo com antecedência com o Superior do distrito 
ou com o Irmão Provincial. Também pode ser feito através da FMSI, para aoqual oferecemos 
informações no tríptico. 

Se fazem isso através de outra ONG, é apropriado esclarecer como fazê-lo. Se este for o caso, 
pedimos que nos comunique, para seu conhecimento e posterior divulgação dentro do 
sentido da Família Global Marista. 

Se a necessidade persistir, um projeto pode ser re-submetido para resolver a mesma situação. 

Os projetos que forem enviados à Administração Geral, e que forem aprovados, serão 
atendidos com os recursos arrecadados diretamente pela Administração Geral (ponto 2) ou 
por meio daqueles obtidos através da Campanha (ponto 3).   

 

CAMPANHA: Uma iniciativa que deseja responder a dois objetivos principais, e onde a forma 
de  participar valoriza cada Unidade Administrativa, de acordo com suas possibilidades e 
recursos:  

- Que todos os maristas de Champagnat continuem a crescer em consciência solidária, 
do ponto de vista da Família Global, para responder às necessidades emergentes do 
nosso tempo. 

- Atender a Projetos Humanitários, por meio da arrecadação de fundos, que respondam 
às necessidades decorrentes de emergências humanitárias (consequência do Covid-19 
ou outras circunstâncias). 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

Datas: Início em setembro de 2020, até agosto de 2021. Pode ser expandido se for 
conveniente. Isso não significa que tenha que durar todo esse tempo. Cada província e 
trabalho ou comunidade é organizado. 

Destinado a TODOS os membros da Família Marista, em todas as partes do mundo, irmãos e 
leigos, crianças e adultos, educadores e colaboradores, famílias... 

 

Pode já haver iniciativas nesse sentido. Se assim for, também podemos ser "Família Marista 
Global" compartindo o que já fazemos, sem criar novas atividades. Há uma "tabela" para 
completar essas ações que já estão a ser desenvolvidas, ou aquelas que pensamos 
desenvolver nos próximos meses. Assim, podemos ter uma compreensão global de tudo o 
que, como maristas, fazemos em todo o mundo. 

 

É importante ser criativo, a partir da liberdade de cada um, e levar em conta a realidade 
concreta que vivemos. O Instituto está presente em 80 países, e esta é uma imensa riqueza 
em termos de formas de trabalho e sensibilidades. O que nos unifica é o desejo de responder 
aos chamados do XXII Capítulo Geral. Liberdade para aderir ao projeto de acordo com as 
possibilidades e aprimorando o sentido da Família Global (juntar-se em todas as suas partes, 
ou apenas em algumas, desenvolver alguns pontos parcialmente, enviar informações sobre o 
que já está sendo desenvolvido...). 

A colaboração pode ser feita por meio de ONGs, Fundações-Associações, outros grupos 
organizados, através de comunidades e grupos de educadores, através do envolvimento de 
crianças e jovens e suas famílias... 

 

Materiais: O Secretariado de Solidariedade, com a ajuda do Secretariado de Comunicação, 
produziu alguns materiais, que são enviados aos delegados. Um logotipo, um tríptico, uma 
carta de apresentação e uma oração são alguns dos materiais que estão à disposição de todos. 

 

ANEXOS ATÉ AGORA: Há uma série de anexos, entregues aos delegados do Solidariedade e 
aos líderes da RMSI, que podem ser utilizados. Eles também estarão disponíveis no site do 
Instituto (https://champagnat.org/pt/fundo-da-familia-marista-global-para-emergencias-
humanitarias/)): 

- Anexo 1: Formulário de Inscrição do Projeto: muito fácil de preencher. Deve ser 
assinado pelo Irmão Provincial ou pelo Superior Distrital 

- Anexo 2: Formulário de Justificativa do Projeto: Fácil de concluir 
- Anexo 3: Tabela de Coleta de Informações: comunique-nos TUDO o que está sendo 

feito no mundo marista 
- Anexo 4: Logotipo da iniciativa. Para ser usado na motivação do projeto, bem como 

nos documentos. 
- Anexo 5: Tríptico de divulgação. Contém informações básicas do projeto. 

https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/
https://champagnat.org/es/fondo-de-la-familia-marista-global-para-emergencias-humanitarias/


 

 

 

 

 

   

 

- Anexo 6: Carta de Apresentação. Poder usar para divulgar o projeto (em comunidades 
de irmãos, em grupos de leigos, educadores, jovens universitários, nas salas de aula... 

- Anexo 7: Documento Explicativo. Aqui coletamos todas as informações que achamos 
úteis para aderir à iniciativa. 

- Anexo 8: Oração. Projetado para ajudá-lo a orar de acordo com os dois objetivos 
propostos. Projetado para motivar em reuniões de diferentes grupos maristas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: Também oferecemos algumas ideias sobre as quais essa iniciativa se 
baseia. Além disso, elas podem servir como uma motivação geral, para um tempo de oração, 
para uma explicação mais detalhada... 

Como seres humanos, como cristãos e maristas, não podemos esquecer e deixar de lado aqueles 
nossos irmãos que precisam. A solidariedade nasce de um sentido inclusivo do outro, de suas 
necessidades, de seu desenvolvimento integral. A solidariedade não é exclusiva, mas inclusiva. 
Cada um de nós pode desenvolver nossa ação de consciência e solidariedade de uma forma 
diferente, e é por isso que dizemos que é inclusiva. A solidariedade não pode excluir, deixar de 
fora, evitar a relação com o outro. 

A Assembleia da Rede Marista de Solidariedade Internacional, realizada no início de 2018, 
definiu sua missão e visão em consonância com essa iniciativa. Devo lembrá-lo de algumas ideias 
que apareceram nos objetivos estabelecidos: "Reação pronta e eficaz a emergências"; ou ainda 
"... através da captação de recursos, mobilização de recursos humanos...", e também "aumento 
da consciência social compartilhada e da educação em solidariedade transformadora". Creio que 
estas três ideias respondem perfeitamente à iniciativa proposta. 

Também na Mensagem do XXII Capítulo Geral fomos lembrados do sentido de "família 
carismática global" na primeira das chamadas, com um convite específico para "agir como um 
corpo global". A última das chamadas nos convida a participar dessas iniciativas, respondendo 
"corajosamente às necessidades emergentes". Uma iniciativa que cada um pode desenvolver 
criativamente, da qual somos lembrados em várias ocasiões na Mensagem do Capítulo. A partir 
do Secretariado de Solidariedade queremos incentivá-lo a participar, de acordo com a sua 
realidade concreta. 

 

Algumas Unidades Administrativas, por meio do Irmão Provincial ou do Superiordo Distrito, já 
começaram a responder positivamente à iniciativa proposta (apresentando projetos ou 
fazendo uma doação econômica). Agora cabe a nós, em um nível mais concreto, tomar 
medidas. Sabemos que alguns de vocês já estão imersos em atividades que respondem a um 
dos dois objetivos desta iniciativa, outros estão desenvolvendo um dos dois objetivos. 
Também estamos cientes de que, para alguns, a situação atual  ainda não permite que 
nenhum dos objetivos estabelecidos seja desenvolvido. 

 

 



 

 

 

 

 

   

De qualquer forma, nós vos incentivamos a aderir a essa iniciativa, não esquecendo que temos 
um ano pela frente (até agosto de 2021) e, acima de tudo, continuemos a trabalhar para o 
Reino e para os mais desfavorecidos, a partir da nossa vocação marista.   

 

Mais uma vez, muito obrigado por sua cooperação. Obrigado pelo trabalho que faz. Estamos 
cientes de que precisamos dar uma resposta melhor e mais eficaz às necessidades 
emergentes de nosso tempo. 

 

Saudações e um forte abraço em Jesus, Maria e Champagnat. 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

H. Francis Lukong Anjo Diego García Otaola 

 

Roma, 29 de setembro de 2020 


