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PREÂMBULO
Esta mensagem é a nona de uma série de reflexões em curso da Comissão Internacional de Missão a todos os Maristas de Champagnat. Cada uma destas
mensagens refletiu sobre um aspecto da missão com base nos projetos do plano
estratégico da Administração Geral. O tema desta mensagem é a Regionalização e a nossa missão marista.

I.

DE ONDE VIEMOS?

O desafio do XXI Capítulo Geral, “Com Maria, ide depressa para uma nova
terra!” reconheceu a necessidade de o Instituto responder às realidades contemporâneas da vida e da missão maristas. Em resposta ao apelo do Capítulo sobre
animação e governo, foi desenvolvido o projeto Novos Modelos de Animação,
Governança e Gestão.
O projeto Novos Modelos, lançado em 2015,
ajudou-nos a olhar mais de perto para o coração do carisma marista e a reconhecer-nos
como um corpo global, com uma visão unida e uma identidade internacional única. A
importância de emprender este camino foi
reconhecida por muitas equipes de liderança
de todo o Instituto. Embora o projeto Nevos
Modelos tenha tido os seus desafios, faz parte de um processo evolutivo de construção de
uma família global que irá gerar mais vitalidade para todo o Instituto e especialmente para
o bem-estar das crianças e jovens.
Um dos resultados do projeto Novos Modelos foi o reforço das regiões de todo o Instituto. A mensagem do XXII Capítulo Geral apelou à continuação deste processo de
regionalização e à promoção da colaboração
inter-regional para continuar a construir
uma família global mais forte com estruturas, iniciativas e estratégias ágeis, simples e
participativas. O artigo 7 das Constituições
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(2020) considera a forte colaboração regional como “uma forma privilegiada de
nutrir a vida e a missão do Instituto”.
A regionalização ocorreu no contexto da nossa crescente compreensão do Instituto como uma família global. Vê o futuro da vida e missão maristas como inter-relacional e interdependente, em vez de um futuro de isolamento e independência. Embora saibamos que somos uma congregação internacional, também
precisamos pensar e agir em conjuntamente, o que nos permite olhar em frente
com audácia e esperança. A criação de regiões é uma forma de “ser” e “sentir”
como uma família global. O processo de regionalização tem sido e continua a
ser para nós um momento de graça. O Senhor oferece-nos ‘vinho novo’ neste
momento da nossa história e precisamos de desenvolver ‘odres novos’.

II.

O QUE É A REGIONALIZAÇÃO?

As regiões são estabelecidas por uma série de Unidades Administrativas que se
reúnem para formar uma entidade maior. O objetivo é aproveitar a sinergia
criada pela entidade maior e identificar os projetos que são melhor realizados
em colaboração. As Constituições (2020) descrevem assim as regiões,
As Unidades Administrativas de uma determinada área geográfica constituem uma Região, oficialmente aprovada, bem como seus estatutos, pelo
Superior Geral e seu Conselho. Dentro de uma Região, as Unidades Ad-

3

MARIST PRESENCE IN THE WORLD
West Central Europe

South Asia

L’Hermitage

Est Asia

Compostela

Asia

Mediterránea
Ibérica

Canada
United States
México Occidental
México Central
América Central
HONK KONG

Norandina
COSTA RICA

SINGAPORE

SAMOA

Brasil Centro-Norte
Brasil Centro-Sul
Brasil Sul-Amazônia
Cruz del Sur
Santa María de los Andes

Madagascar
Nigeria
Southern Africa
East Central Africa

Australia
Pacific

West Africa

ministrativas estabelecem laços estreitos de colaboração, solidariedade e
interdependência. Estendem os seus laços de fraternidade a outras regiões
do Instituto a fim de formar, juntamente com o Governo Geral, um Instituto que vive e opera como um organismo global, estando presente e
empenhado em cada contexto local. (#96)
Melanesia (Dist.)

No Instituto existem seis Regiões:
África - Províncias de: África Centro-Leste, África Austral, África Ocidental,
Madagascar e Nigéria, com presença em vinte e um países.
América do Sul - Províncias de: Brasil Sul-Amazônia, Brasil Centro-Norte, Brasil
Centro-Sul, Cruz del Sur e Santa Maria de los Andes, com presença em sete países.
Arco Norte - Províncias de: América Central, México Central, México Ocidental, Norandina, Estados Unidos da América, o Distrito do Canadá, com
presença em catorze países.
Ásia - Províncias de: Ásia Oriental, Ásia Ocidental e o Distrito da Ásia, com
presença em dezessete países.
Europa - Províncias de: Compostela, Iberica, L’Hermitage, Mediterranea e
Europa Centro-Oeste, com presença em quinze países.
Oceania - Província da Austrália e o Distrito do Pacífico, com presença em
dez países.
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III. POTENCIALIZAR A VIDA E A MISSÃO MARISTAS
Em muitas Unidades Administrativas existe um desejo sincero de caminhar juntos como uma região à medida que exploramos os desafios comuns que enfrentamos e os abordamos através do trabalho em colaboração. Embora este seja
um processo em evolução, também precisa de ser alimentado. A Administração
Geral fornece apoio e trabalha para assegurar que os processos de regionalização
já estabelecidos sejam mais desenvolvidos e reforçados. O apelo do Capítulo,
para que respondamos corajosamente às necessidades emergentes, desafia-nos a:
• abandonar velhos paradigmas e a buscar criativamente novas formas de
ajudar as pessoas a ver o amor de Deus no mundo de hoje.
• buscar uma mudança de coração e ser flexíveis nas nossas estruturas, com
todos os riscos que isso implica, para ir às periferias em defesa dos mais
pobres e vulneráveis.
• assumir um firme compromisso de promover e defender os direitos da
Criança.
• despertar em nós próprios e naqueles que nos rodeiam uma consciência
ecológica que nos envolva no cuidado da “nossa casa comum”. (Mensagem do XXII Capítulo Geral)
O movimento de províncias independentes para operar como regiões interdependentes é uma mudança estrutural significativa para o Instituto e é uma forma de
podermos operar mais eficazmente como uma família global. Ao desenvolver um

Irmãos da Região América Sur em Florianópolis - 2019
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Líderes comunitários maristas da Ásia-Oceania - Filipinas 2019

modelo de regionalização interdependente, a regionalização criou espaços para o
diálogo generativo sobre questões estratégicas amplas que podem ser realizadas
em um nível superior sem a complicação dos interesses locais. A primeira fase
de regionalização levou à criação de regiões e conselhos regionais com estruturas
de apoio adequadas. Isto proporcionou aos líderes das Unidades Administrativas
um espaço para construir confiança e reciprocidade, para planejar e discutir as
questões que enfrentam a missão e a vida maristas e para agir num espírito de cooperação colaborativa. Talvez, acima de tudo, proporcione um espaço para sonhar,
para imaginar as possibilidades de uma família global de Maristas de Champagnat
como um farol de esperança no nosso mundo turbulento.
Por exemplo, quando o Conselho da Oceânia foi formado em 2012, era composto por membros irmãos e leigos nomeados pelas suas respectivas Unidades
Administrativas. Desde o início, os Leigos Maristas foram nomeados para participar como membros iguais das várias Comissões. Este “alargamento da tenda” trouxe diferentes vozes à mesa e reconheceu o importante papel do Leigo
Marista de Champagnat na vida e missão da Região.
Um catalisador inicial para uma abordagem regional de algumas questões estratégicas mais vastas foi a formação inicial de Irmãos. O pequeno número de
candidatos em muitas Unidades Administrativas e a incapacidade de encontrar
pessoal apropriado para a formação inicial resultou na criação de centros regionais de formação para servir várias Províncias.
Embora as necessidades da formação inicial tenham liderado o caminho, as
conversações regionais têm-se centrado cada vez mais na missão. Isto pode ser
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descrito como a segunda fase da regionalização, que analisa quais os projetos
que podem ser empreendidos em colaboração. Nesta fase, foram criadas várias
comissões que reuniram Irmãos e Leigos em diálogo generativo e construíram
relações em toda a região. As comissões ajudaram a desenvolver um sentido
mais amplo da missão, proporcionando oportunidades de formação, análise e
ação no seio das Unidades Administrativas. Em todas as regiões, o número de
comissões varia em função das necessidades e prioridades dentro de cada região.
Na Região da Europa, o Conselho Europeu da Missão Marista (ECM) realizou
várias Assembleias de Conselhos de Missão e criou duas equipes centradas na
missão. A primeira, a Equipe de Solidariedade Europeia, tem como objetivo
definir o quadro de solidariedade para a Europa, em colaboração com as outras
estruturas maristas de solidariedade, os direitos das crianças, a proteção dos menores. O principal objetivo da segunda equipe, a Equipe de Pastoral Europeia,
é abordar as questões pastorais na região. Além disso, o Conselho também
realizou uma série de workshops de formação para líderes da missão marista.
Atualmente, a Região evoluiu para uma Assembleia de Conselhos Provinciais,
que conta com um secretário executivo, e está transformando as suas estruturas
numa nova Região Marista da Europa (MRE) que será útil para as necessidades
da missão. Esta evolução pode ser vista também no desenvolvimento proativo
de estruturas regionais semelhantes na América Sul e no Arco Norte.
Ao mesmo tempo que identifica áreas de debilidade e fragilidade, a regionalização também desenvolveu uma consciência cada vez maior e as possibilidades
de articulação local, regional e global. Ela permite-nos enfrentar os desafios da
missão de forma realista, inteligente e criativa através da colaboração. Isto tem
resultado em várias regiões envolvidas no planejamento estratégico regional e
no estabelecimento de grupos de trabalho apropriados para fazer avançar os vários projetos. Na Oceania, a Rede de Educação lançou o programa de liderança
Southern Stars, que foi concebido para desenvolver uma liderança autêntica e
transformadora para as escolas maristas na Oceania. O programa foi baseado
no programa de liderança Novos Horizontes, conduzido em 2015 e 2016 com
mais de 250 participantes de 26 países na África.
A regionalização reconhece que a missão ocorre localmente. Encoraja o pensamento global, o que reforça e apoia a ação local. Uma vantagem da regionalização é que ajuda a identificar as atividades que as Unidades Administrativas
individuais não têm capacidade para empreender e levar a cabo como região.
Ao sondarmos as posibilidades de establecer uma nova missão em situações de
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fronteras, nos damos conta de que cada vez mais necessitamos de um conjunto
mais vasto de pessoas, competências e recursos em várias áreas que muitas Unidades Administrativas podem oferecer individualmente.
A criação de Comissões de Missão nas regiões desenvolveu uma maior consciência da necessidade de apoio mútuo e de trabalho em rede em toda a região
e entre regiões. É o caso da Comissão de Missões para a África, apoiada pela
CSAC. As Comissões proporcionaram um espaço para a partilha e promoção
das melhores práticas, apoio mútuo, desenvolvimento do planejamento estratégico regional e proporcionaram um grupo de reflexão para iniciativas futuras.
Proporciona também um fórum para discutir a partilha de recursos, incluindo
pessoas, finanças e conhecimentos especializados.
As comissões de missão regionais, compostas por Irmãos e Leigos Maristas, devem ter a responsabilidade de desenvolver projetos e submetê-los à reunião regional dos líderes das Unidades Administrativas. Pode ser benéfico gerar alguns
critérios comuns para a missão e reforçar os processos metodológicos, de modo
a que ajudem a cumprir os objetivos estabelecidos. Através da participação nos
vários projetos regionais, se ampliará a capacidade para uma ação local vibrante,
realizando coisas em colaboração para benefício mútuo. Desta forma se desenvolve um sentido crescente de família global e se trabalha para um maior alinhamento da visão das Unidades Administrativas com a da região e do Instituto.

Arco Norte Regional Assembly - United States 2019
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Inicialmente, a regionalização tem sido geográfica. Isto deveu-se em parte às Unidades Administrativas territoriais existentes e para acomodar a nossa diversidade
cultural. O desenvolvimento de redes é outra expressão da regionalização. O
trabalho em rede favorece um sentido de relevância para além dos localismos, proporcionando uma oportunidade para partilhar experiências, comparar processos,
ligar pessoas com interesses e paixões semelhantes e proporcionar apoio mútuo.
Estamos a gerando diversos espaços de participação, diálogo e intercâmbio de
ideias e melhores práticas. Existe uma maior integração e conhecimento entre
os membros, tanto Irmãos como Leigos Maristas, nas comissões regionais, o que
cria um maior sentido de equipe, família e compromisso com a missão no contexto local e regional. Uma das consequências da Regionalização é a crescente
consciência do caráter intercultural de muitas regiões que se comprometem por
meio de vários países e culturas. Na Ásia, existe uma interação transcultural
eficaz entre os maristas, tanto Leigos como Irmãos, envolvidos nos diferentes
ministérios e obras da Região. A riqueza das culturas desta Região é partilhada
nos espaços proporcionados pelas iniciativas de formação regional.
Cada vez mais algumas questões como os Direitos da Criança, Solidariedade e
Espiritualidade estão sendo tratadas como iniciativas inter-regionais. Este desenvolvimento reconhece que alguns dos desafios enfrentados pela vida e missão
maristas necessitam de uma perspectiva global mais ampla. As Regiões Arco
Norte e América Sul têm uma longa tradição de colaboração em certas iniciativas específicas. O Encontro Inter-regional de Provinciais (com diferentes nomes históricos CLAP, CIAP, CAP) e as atuais redes ativas “Coração Solidário/
Solidarity Heart” e “Spirituality” são exemplos desta relação eficaz, também
expandida para outras áreas de missão e para a formação de líderes educativos.
Em resumo, a regionalização desenvolveu um caminho, estabeleceu espaços de
diálogo generativo para abordar criativamente os desafios locais e globais que a
vida e a missão de Champagnat enfrentam atualmente. Este diálogo envolve
Irmãos e Leigos em variados níveis em todo o Instituto. As regiões estão identificando e a iniciando projetos concretos que procuram implementar os apelos
dos recentes Capítulos Gerais.

IV.

DEIXAR IR, DEIXAR VIR

A regionalização é um processo em evolução que não tem sido isento de desafios. Refletindo sobre a experiência da Regionalização, os membros da Comis-
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são de Missão Internacional identificaram uma série de desafios para nós como
Maristas de Champagnat.
Uma nova mentalidade: Como com qualquer mudança, é mais fácil criar novas
estruturas, tais como as regiões, do que adotar uma nova mentalidade. Pensar,
planejar e agir como uma região requer que todos à mesa trabalhem no sentido
de criar harmonia entre as necessidades e interesses locais e regionais. Esta não é
uma mudança fácil e, em alguns casos, exigirá sacrifício. À medida que evoluimos
na nossa compreensão do Instituto como uma família global, precisamos de uma
mudança na nossa perspectiva. O Capítulo Geral nos chamou a “iniciar imediatamente caminhos que conduzam ao futuro, isto é, como Maristas de Champagnat,
a “promover e alimentar a vida Marista em toda a sua diversidade, trabalhando em
prol de nosso profundo desejo de atuar como “um corpo global”. Reconhecendo
que “os Maristas de Champagnat pertencem a um único corpo ou a uma única
família carismática, nós estamos chamados a agir como tal”.
Desenvolver novas estruturas: A regionalização é uma estratégia para manter
a missão vital. Contudo, na consolidação das estruturas regionais, precisamos
de ser claros sobre o que queremos alcançar através delas. Nós as estamos construindo pensando no passado? Ou será que estamos olhando para o futuro? As
estruturas que estabelecemos devem promover, e não serem contrárias à pastoral
que desenvolvemos. Las estructuras que establezcamos deben promover, y no ir
en detrimento, del ministerio sobre el terreno. O desenvolvimento de capacidades e o empoderamento dos Maristas para a missão ajudarão cada Unidade

Madagascar
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Administrativa a ser parte viável e vital de uma região. Conscientes sempre de
que se não é que o Senhor quem constrói a casa, nós trabalharemos em vão.
As estruturas que desenvolvemos devem também ser capazes de lidar eficazmente com as dificuldades inerentes a mudanças profundas. Ser capaz de pensar e
desenvolver uma visão para o futuro a médio prazo, em vez de olhar demasiado
para o curto prazo, é uma tarefa chave de liderança a nível regional.
Temos também de reconhecer que o caminho da regionalização está sendo construído à medida que o percorremos. Ao longo do tempo, ganharemos maior
clareza organizacional e clarificação dos papéis, delegações e funções das várias
equipes ou comissões dentro da região.
Maristas leigos: Missão é o cenário partilhado em que Irmãos e Leigos se reúnem. Como nos lembra o Em torno da mesma mesa:
Nós, irmãos e leigos, recebemos o dom do carisma de Marcelino. Por
conseguinte, somos parceiros na missão marista, e co-responsáveis perante Deus pela sua realização.
A responsabilidade conjunta envolve todos os níveis: tomada de decisões,
planejamento, implementação e avaliação. Partilhamos tudo o que os diversos estados de vida são capazes de contribuir para a missão partilhada.
(#45-46)
Como dar voz efetiva e verdadeira parceria aos leigos maristas como co-criadores e participantes na missão marista desafia-nos Irmãos a desenvolver estruturas
que promoverão uma maior vitalidade do carisma marista e da sua missão no
nosso mundo.
A comunicação: Uma comunicação eficaz dentro das Unidades Administrativas, através de uma região e inter-regionalmente, é vital se quisermos pensar e
agir como uma família global. A promoção de práticas sólidas de intercâmbio
de informação para ajudar todos a ver o panorama geral e sentirem-se motivados a participar em colaboração como membros de uma família global. A
facilidade de comunicação em todo o Instituto é criticamente importante se
quisermos agir globalmente para abordar questões como o melhoramento da
escola, o desenvolvimento espiritual, a liderança e a sustentabilidade da missão
marista em âmbito local.
Outro desafio de comunicação é a disponibilização de infra-estruturas apropriadas para ligar diferentes partes da missão marista. Na Oceania, a Solidariedade
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Marista Australiana está em vias de assegurar o financiamento a fim de fornecer
ligações via satélite à Internet a comunidades remotas em Bougainville, Timor
Leste, Kiribati e Vanuatu. Isto segue-se a um projeto-piloto bem sucedido em
Mabiri, Bougainville.
Redes: O desenvolvimento de uma série de redes através do Instituto poderia
reforçar a comunicação e a colaboração entre regiões. Estas podem basear-se
nas redes existentes que já estão trabalhando numa base continental, por exemplo, as redes de Solidariedade e de Espiritualidade nas duas regiões americanas.
Outras redes relacionadas com projetos específicos, tais como a Rede de Escolas,
poderiam proporcionar um espaço centrado no intercâmbio de ideias, melhores
práticas, experiências e na partilha de recursos e serviços.
Critérios para a Missão Marista: O desenvolvimento de critérios para o discernimento da futura missão marista proporcionaria uma oportunidade de se
concentrar mais intencionalmente nos apelos do Capítulo, particularmente
quando não existem recursos suficientes em cada Unidade Administrativa. Será
importante para o futuro do Instituto enquanto família global procurar formas

Mexico
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criativas de abordar a equidade dos recursos. O desafio permanente de como
partilhar pessoas, recursos financeiros e outros recursos e serviços dentro das
regiões e entre regiões pode ser abordado através de um diálogo contínuo em
âmbito regional.
Planejamento regional: As regiões poderiam desenvolver o seu próprio plano
estratégico regional, que é co-criado por todos os Maristas da região. A participação do maior número Irmãos e Leigos Maristas neste processo será fundamental para o sucesso da regionalização. Poderá ser útil se as regiões seguirem um
processo comum de reflexão e operação, considerando igualmente os elementos
da vida e missão maristas. O desenvolvimento de planos estratégicos regionais
ajudaria a esclarecer quais são os projetos a nível global, regional e local.
Inovação: O desafio de abordar de forma criativa as questões com que nos
confrontamos enquanto Maristas de Champagnat foi colocado em foco devido
à perturbação causada pela pandemia global. As comissões e redes regionais
fornecem a estrutura em que a inovação pode ocorrer. No entanto, uma tendência para a auto-suficiência pode dificultar-nos a aceitação de conselhos de
profissionais. Precisamos de aproveitar o efeito perturbador da pandemia global
para avaliar a nossa vida e missão maristas à luz das novas realidades com que
nos confrontamos enquanto Instituto.
Liderança: A formação de liderança tanto para Irmãos como para Leigos está
emergindo como um desafio numa série de áreas para o Instituto. Isto é de
importância crítica nas áreas mais frágeis da missão. É necessário desenvolver
estratégias em âmbito global, regional e local para abordar esta questão.

V.

PRÓXIMOS PASSOS

O processo de colaboração regional continuará em todo o Instituto. Ao reforçar
a regionalização, são assegurados os processos atuais, especialmente nas Unidades Administrativas que têm menos recursos e pessoas. Ao abordar os desafios
que o Instituto enfrenta, é possível identificar uma série de etapas seguintes.
Perspectiva Global: O desenvolvimento de uma nova missão marista em áreas
marginais em resposta aos apelos do Capítulo se beneficiaria do diálogo em
perspectiva global. A Administração Geral poderia identificar projetos adequados e depois envolver-se com as regiões na realização de empreendimentos
viáveis.
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Estruturas mais fortes: Sempre que possível, como Instituto, poderíamos adotar um modelo organizacional semelhante em todas as Unidades Administrativas e regiões. O desenvolvimento de estruturas semelhantes permitiria às pessoas envolvidas em escolas, universidades, obras sociais, evangelização e pastoral
da juventude ligarem-se, trabalhar em rede e cooperar de forma mais eficaz.
Diálogo Inter-Regional: Um próximo passo poderia ser o aumento do diálogo
e cooperação inter-regional em outras áreas para além da formação inicial. A
criação de comissões regionais, caso não existam, centradas em questões como a
vida consagrada, as finanças e a parceria leiga pode ajudar a construir a experiência de uma família global. O desenvolvimento contínuo de projetos e iniciativas regionais ao serviço das crianças e jovens mais vulneráveis e o crescimento
de redes, por exemplo, escolas, espiritualidade, e pastoral juvenil, permitirá, espera-se, que o diálogo inter-regional ocorra em devido tempo. Outros projetos
comuns sobre ecologia ou direitos da criança, que possam ter uma perspectiva
inter-regional, poderão ser promovidos pelo Secretariado da Missão. A ligação
de pessoas de todas as regiões envolvidas na missão ajudar-nos-á a sentir, agir e
ser uma família global.
Com os Jovens: Como família global, precisamos de desenvolver as nossas dimensões interculturais e internacionais, as nossas competências sociais e cultu-

Maracaibo, Venezuela

14

rais. Uma forma de o conseguir seria criar e promover uma rede de crianças e
jovens, encorajando a sua participação como agentes na sua própria formação
humana e espiritual e como atores importantes na nossa missão marista. Projetos tais como arte e cultura, conselhos de estudantes, movimentos apostólicos,
compromisso social e direitos humanos poderiam ser desenvolvidos.
A tecnologia permite-nos gerar novas ligações com níveis mais elevados de interação e participação dos jovens na vida e missão maristas. As plataformas online podem ajudar a construir relações e no movimento em direção ao trabalho
colaborativo. Isto permitiria que os jovens se reconhecessem a si próprios como
parte de uma família global. Apoiar os jovens dando-lhes meios de ação é parte
do projeto Stand Up, Speak Up & Act., cujo o objetivo é desenvolver iniciativas
para ajudar os jovens a serem ouvidos e aumentar a participação e capacitação
das crianças e jovens em todas as realidades da missão.

VI. CONCLUSÃO
A regionalização está ao serviço da missão. O seu objetivo é trazer vitalidade à
nossa missão como uma família global que pode tornar-se um farol de esperança neste mundo turbulento. Como nos lembra Água da Rocha, somos “chamados por Maria, somos enviados em missão, a anunciar a Boa Nova de Deus, às
crianças e jovens marginalizados da sociedade” (p.11). Estamos conscientes de
que Maria, que fez, e continua a fazer tudo por nós, é o nosso modelo de missão
ao mesmo tempo que continuamos a construir uma família marista Champagnat global.
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