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Como sabemos, o planejamento é o processo de estabelecer objetivos e definir 
as ações necessárias para atingi-los. 

Todo o planejamento começa com objetivos, e para nós, maristas, os nossos ob-
jetivos derivam da visão e missão de São Marcelino Champagnat em “tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado, por meio da educação cristã da juventude, especialmente 
daqueles que são menos favorecidos”. Mas esta afirmação descreve o que quere-
mos alcançar, não necessariamente o que podemos alcançar. A nossa missão é 
afetada tanto pelas condições do seu ambiente externo - regras e regulamentos 
governamentais locais, leis, disponibilidade de recursos etc. - como pelas suas 
condições internas - as competências e experiências dos envolvidos na missão, 
planejamento sucessório, e a disponibilidade de recursos. O planejamento nos 
ajuda a avaliar criticamente os nossos objetivos, a facilitar a tomada de decisões 
e a estabelecer um prazo, prevendo quando podemos atingir os nossos objetivos. 
Também define como avaliar o que estamos fazendo e, se necessário, reiniciar 
um curso de ação.

Nos últimos anos, os maristas de Champagnat que estão ativamente envolvidos 
na missão tomaram medidas para assegurar que a nossa missão marista continue 
a ser vital e viável no seu serviço às crianças e jovens. Isto tem sido feito através 
do planejamento. 

O QUE TEMOS FEITO BEM:

OS BENEFÍCIOS DO PLANEJAMENTO
No ambiente caótico de hoje, planejar o 
futuro da nossa missão marista com alguns 
meses de antecedência pode parecer fútil. 
No entanto, o progresso raramente é feito 
através de atividades aleatórias. O planeja-
mento tem proporcionado benefícios que 
facilitam o progresso mesmo quando con-
frontados com a incerteza e um ambiente 
em constante mudança. Por que é que o 
planejamento da nossa missão marista é 
tão importante?

O planejamentO fOrnece um guia de açãO

Os planos direcionam as ações de todos para os resultados desejados. Tem sido 
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bastante comum ter planos estratégicos nos diferentes níveis de governança e 
gestão maristas: nos nossos serviços, por países, por Províncias/Distritos, por 
regiões, e no Instituto. Por exemplo, o Plano Estratégico da Administração Geral 
(2017-2025) continua a fornecer um plano de passos que são coordenados e 
centrados em resultados específicos desejados e que provaram ser eficazes e de 
longo alcance.  A criação de Champagnat Global, a nossa rede marista de escolas, 
a iniciativa Stand Up, Speak Up e Act que foi desenvolvida como plataforma 
nos nossos serviços e onde quer que estejamos a trabalhar para ouvir as crianças 
e os jovens em primeira mão e dar-lhes poder como agentes de transformação, 
Os esforços, tanto do nosso Secretariado de Solidariedade como da FMSI, 
em proporcionar passos de formação e ação na área dos direitos da criança, e a 
criação de estruturas legais globais concebidas para realizar a missão em áreas 
que carecem de pessoal e recursos financeiros, são apenas alguns exemplos dos 
benefícios do planejamento que nos ajudaram na construção da nossa identidade 
como uma “Família Marista Global”.

O planejamentO melhOra a utilizaçãO dOs recursOs

Sabemos que há uma variedade de necessidades em todo o nosso mundo - desde 
as básicas como alimentação e abrigo, até à equidade no acesso à educação.  
Os recursos são sempre escassos, e precisamos garantir que os recursos de que 
dispomos são utilizados eficazmente. O planejamento nos ajuda a determinar 
onde os recursos são mais necessários para que possam ser atribuídos de modo 
a proporcionar o maior benefício. O nosso Projeto Novos Horizontes para 
a Formação de Liderança, o Gabinete do Projeto de Sustentabilidade do 
Economato, e os esforços da FMSI ajudaram algumas partes do nosso Instituto 
a obter ganhos extraordinários ao ajudar as Unidades Administrativas a viver a 
missão. 
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Os planOs fOrnecem OrientaçãO estratégica, mOtivaçãO e cOmprOmissO

As pessoas não são motivadas quando não têm objetivos claros e não sabem 
o que se espera delas. O planejamento reduz a incerteza e indica o que se 
espera que todos alcancem. As pessoas são mais propensas a trabalhar para um 
objetivo que conhecem, compreendem e acreditam. As iniciativas que levaram à 
publicação de Vozes Maristas:  Ensaios sobre Liderança Profética e Serviçal, 
o desenvolvimento do Programa de Liderança Marista a partir da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil), o apelo 
contínuo à disponibilidade global através das nossas comunidades LaValla 
200, o Projeto Fratelli no Líbano e na Colômbia, e os esforços das nossas 
iniciativas de voluntariado através do CMI criaram interesse e mobilizaram 
o envolvimento dos muitos intervenientes da nossa missão Marista.  O Fórum 
Internacional sobre a Vocação dos Leigos Maristas e o Ano das Vocações 
Maristas tornaram-se oportunidades para todos os maristas refletirem, 
apreciarem, celebrarem, alimentarem e partilharem sobre a sua vocação, 
quer como Irmãos, quer como leigos, homens e mulheres. Cada uma destas 
iniciativas, que têm impacto tanto na vida como na missão maristas, não poderia 
ser realizada sem um planejamento sólido.

O planejamentO permite flexibilidade

Através da reflexão e do processo de definição de objetivos, os Maristas têm sido 
capazes de identificar os principais recursos necessários para efetuar mudanças, 
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bem como os fatores 
externos críticos 
que precisam ser 
monitorados. Em 
suma, tal como 
Marcelino antes de 
nós, somos chamados 
a “ler constantemente 
os sinais dos tempos”.  
Assim, quando 
ocorrerem mudanças, é mais provável que as detectemos e saibamos como 
utilizar recursos para respondê-las. A criação e utilização do Fundo da Família 
Marista Global para Emergências Humanitárias tem sido uma forma de nós, 
como Instituto, termos respondido aos desafios provocados pelas catástrofes 
humanitárias. Através deste projeto, a Administração Geral está respondendo 
ao apelo do XXII Capítulo Geral, pedindo-nos que aumentemos a consciência 
de solidariedade como família global, e que nos envolvamos em projetos 
humanitários, por meio da angariação de fundos para emergências humanitárias 
do nosso tempo, para necessidades básicas, incluindo alimentação, água potável, 
saúde/saneamento, e abrigo. Este tipo de iniciativa tem permitido respostas 
flexíveis a desafios imprevistos.

QUE OUTRAS MEDIDAS PODEMOS TOMAR?
Planejar a nossa missão marista é pensar no futuro.  Então, como podemos mel-
horar e desenvolver o nosso planejamento e a sua implementação para fortalecer 
o futuro da missão marista? Quais seriam alguns passos importantes a dar?

seja adaptável

Agora, mais do que nunca, os maristas em todo 
o mundo enfrentam mudanças e complexidade 
- a pandemia de coronavírus e o seu impacto 
apresentou-nos a todos novos desafios, novas 
circunstâncias e novas incertezas. A adaptabilidade 
é uma habilidade suave que significa ser capaz 
de aprender rapidamente novas habilidades 
e comportamentos em resposta à mudança 
das circunstâncias. Como maristas envolvidos 
na missão, devemos ser capazes de incorporar 
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diferentes estratégias de pensamento e quadros mentais no nosso planejamento, 
tomada de decisões, e gestão cotidiana dos nossos trabalhos.  Devemos ser 
curiosos; maravilhar-nos, explorar, e considerar antes de julgarmos e decidirmos.  
Não devemos apegar-nos demasiado a um único plano ou estratégia, mas ter 
um “Plano B” (e C!) pronto.

desenvOlver diretrizes para prOgramas de fOrmaçãO de liderança

A nossa responsabilidade é desenvolver líderes para a missão que não estejam 
simplesmente preocupados em manter o que existe ou em adaptá-lo aos 
contextos em mudança de um mundo em constante mutação, mas que possam 
ser precursores, visionários, e que “olhem para além” da sua vida cotidiana ou do 
seu contexto imediato para verem um futuro de como a nossa missão responderá 
às realidades emergentes. Aprofundar a formação para a missão. 

Por que é importante o desenvolvimento de diretrizes? Porque esboçam o con-
teúdo necessário de um programa ou curso académico, proporcionam uma es-
trutura prática, ética e marista para a tomada de decisões, e incutem um sentido 
de responsabilidade e responsabilização. Um programa de formação atualizado 
precisa considerar tendências atuais (e mesmo tendências futuras) em teologia, 
sociologia, espiritualidade, psicologia, e pedagogia. Para o bem da missão, pre-
cisamos desenvolver diretrizes comuns para programas de formação de liderança 
a nível local, regional e de Instituto. A liderança na missão é fundamental e a 
formação “obrigatória” para assegurar que a visão e a missão sejam expandidas 
e alimentadas.
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O planejamento da sucessão é também importante para a saúde futura da nossa 
missão.  Assegura que cada posição crítica seja ocupada por alguém com as 
competências e experiência adequadas e visa assegurar a continuidade através da 
identificação e preparação de candidatos adequados.  Desta forma, as posições 
não são deixadas vagas. É importante para nós iniciarmos planos estratégicos de 
sucessão de liderança para serviços, bem como para a liderança provincial.  Para 
as UA, regiões ou serviços que não tenham a capacidade necessária, podemos 
precisar expandir os esforços que estão sendo feitos com o programa Novos 
Horizontes ou desenvolver algum outro tipo de plano global que aborde esta 
questão significativa.

facilitar a cOOrdenaçãO

A coordenação ajuda a melhorar a eficiência dos nossos esforços maristas, 
evitando a sobreposição de esforços e a duplicação de trabalho. A integração e 
o equilíbrio dos nossos esforços a nível local, provincial, regional ou de Instituto 
pode proporcionar uma abordagem clara, suave e harmoniosa aos desafios e 
oportunidades que a nossa missão enfrenta. No seu melhor, a coordenação é 
uma força criativa que torna possível um resultado total superior à soma das 
realizações individuais. Este é o “efeito sinergético” da coordenação, que nos 
pode permitir uma utilização ótima dos recursos à nossa disposição.  Um 
passo que nos pode ajudar é a integração dos vários planos de missão entre 
os diferentes níveis de governança e gestão do Instituto - nos nossos serviços, 
por países, Províncias/Distritos, Regiões, e dentro do próprio Instituto.  Esta 
integração e coordenação poderia ter um efeito de cascata, acendendo inovação 
e complementaridades para a nossa missão comum e global. 

prOmOver a sustentabilidade

O que é a sustentabilidade? 
Sustentabilidade significa 
satisfazer as necessidades 
presentes sem comprometer 
a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as 
suas próprias necessidades. 
A sustentabilidade também 
facilita a melhor utilização dos 
recursos, o que traz economia e 
eficiência aos nossos serviços. A 
viabilidade indica a estabilidade, 
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sustentabilidade e força de um ministério em termos de finanças, propriedade e 
funções administrativas (tais como capacidade de liderança) que lhe permitem 
cumprir a sua missão.  Estas características apontam para a capacidade de 
sobrevivência de um serviço.  Estas características são os elementos que são 
considerados básicos e essenciais para a existência contínua e, espera-se, para 
o crescimento. Sabemos que para além dos recursos econômicos, precisamos 
também de recursos humanos para “fazer” eficazmente a missão de servir às 
crianças e aos jovens, especialmente os que estão à margem da vida. 

Devemos assegurar que os recursos econômicos e humanos estejam disponíveis 
através de uma colaboração mais profunda entre as UA ou regiões, dando pri-
oridade às que são mais frágeis. 

encOrajar a inOvaçãO

A inovação é muitas vezes necessária para que qualquer organização se adapte 
e supere os desafios da mudança. Favorece o crescimento. Como Instituto, 
somos abençoados com escolas de ensino superior que poderiam ser um 
recurso adicional na nossa busca de nos tornarmos mais inovadores.  Outra 
possibilidade seria estabelecer “grupos de reflexão” nacionais, provinciais, regionais 
e internacionais que analisem permanentemente as realidades e os contextos da 
nossa missão marista, do ponto de vista social, cultural, religioso, e econômico.  
Os esforços destes grupos de reflexão poderiam contribuir para a definição dos 
objetivos estratégicos da nossa missão e favorecer a criação e o desenvolvimento 
de respostas ágeis e eficazes às necessidades do nosso tempo.

O planeamento é basicamente uma função de tomada de decisões que envolve 
pensamento criativo e imaginação 
que, em última análise, leva à in-
ovação de métodos e operações 
para o crescimento e prosperidade 
da nossa missão marista. Precis-
amos encontrar continuamente 
formas de aceder à inovação, espe-
cialmente enquanto nos esforça-
mos por reforçar a viabilidade e 
vitalidade da nossa missão em 
várias partes do Instituto. A partil-
ha e colaboração das nossas redes, 
bem como a Terceira Assembleia 
Internacional da Missão Marista, 
podem ajudar-nos nesse sentido. 
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refOrçar as redes existentes e cOnstruir nOvas redes

O Plano Estratégico da Administração Geral pede-nos que promovamos a 
interligação entre as redes maristas. Este foi também um dos fios intuitivos que foi 
destacado por muitos dos Líderes Provinciais/Distritais na recente Conferência 
Geral. Como Instituto, devemos procurar espaços comuns de diálogo e ideias 
partilhadas, e as nossas redes regionais e globais devem/podem atuar como esse 
espaço. Precisamos utilizar as redes existentes e criar novas redes para fortalecer 
ligações e relações, partilhar iniciativas de planejamento, ganhar novas ideias, 
aceder a novas informações, e partilhar inovação em relação à nossa missão 
marista.  Por sua vez, isto irá aumentar a nossa compreensão enquanto família 
global e continuar a construir uma missão marista verdadeiramente global.  

avaliar regularmente 

A avaliação é parte integrante de qualquer planeamento, uma vez que determina 
se os objetivos estão sendo alcançados ou se as ações empreendidas estão alinhadas 
com a visão e a missão. A avaliação afeta as decisões, pelo que é vital avaliar a 
forma como os projetos ou iniciativas estão  progredindo.  Se for necessária uma 
mudança de rumo, esta pode ser feita de forma eficaz e oportuna. A avaliação 
regular deve fazer parte de qualquer planejamento.

PARA GARANTIR

UM FUTURO
Em suma, para ajudar a garantir a vitali-
dade, viabilidade e sustentabilidade da nossa 
missão, precisamos:

• Ter clara a nossa missão e visão e articulá-la 
regularmente;

• Discernir e conceber objetivos definitivos 
atingíveis, basear o planejamento em infor-
mação relevante, procurar sistemas e inicia-
tivas viáveis, aprender com outras pessoas, 
ler os sinais dos tempos, prever um futuro 
desejado, ter plano B e outras alternativas; 

• Avaliar e reconhecer os nossos pontos 
fortes e fracos, aceitar as nossas dificuldades com esperança num futuro mel-
hor, colocar a nossa fé em Deus, e nunca desistir.
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Marcelino e os Maristas que vieram antes de nós nos proporcionaram um mar-
co referencial para vivermos a missão que nos foi confiada.  Fomos chamados 
a criar o que for necessário à nossa missão marista.  Missão é onde a nossa 
espiritualidade encontra os nossos serviços... mas assume ou talvez até presuma 
algo: Que todos os Maristas têm um papel especial no trabalho contínuo de 
criação de Deus como ‘co-criadores criados’. A nossa vida espiritual pode aju-
dar-nos a discernir como Deus quer que cada um de nós participe no seu tra-
balho no mundo, se permanecermos fiéis e atentos aos caminhos e aos sussurros 
de Deus nas nossas vidas. Como maristas, devemos aprofundar a ideia de que o 
nosso planejamento também deve ser profético. Sim, “olhando para além” mas 
também reforçando a ideia de que o nosso planejamento é capaz de responder 
ao que Deus nos pede para “ser” e “fazer”, tanto agora como no futuro. 

 Como nos disse o Irmão Ernesto ao apresentar o Plano Estratégico da Admin-
istração Geral ao Instituto em 2017, “...é importante lembrar que no processo 
de realização de qualquer projeto, plano ou iniciativa, um bom planejamento 
e organização não são suficientes. Cada um de nós tem um papel indispensável 
e fundamental. A mensagem do XXII Capítulo Geral lembra-nos que “...os 
planos e estratégias não são suficientes”. Somos chamados à conversão, tanto pessoal 
como colectiva. Como maristas, devemos ser verdadeiros discípulos, e as nossas co-
munidades devem ser faróis de luz e o rosto mariano da Igreja no meio do mundo”. 
Aceitemos este apelo enquanto discernimos o futuro da nossa missão, tendo Je-
sus, Maria e Marcelino como nossos guias e inspiração!

Ir. Ben Consigli em nome da Comissão Internacional da Missão Marista

ISBN: 979-12-80249-15-9

Se você deseja compartilhar suas idéias, reflexões ou experiências 
com a Comissão como resultado dessas mensagens, você pode 
escrever para o e-mailfms.cimm@fms.it 
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María del Socorro Álvarez, Farancis Rahmat e Kevin Wanden.
Convidados: Bernard Kenna, Alberto Libera, Alberto Aparicio, G. Medida, Marcelo de Moraes 
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