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CHAMADOS E COMPROMETIDOS
A TRABALHAR EM REDE
MENSAGEM DA COMISSÃO INTERNACIONAL
DE MISSÃO MARISTA

5

“Queridas irmãs e irmãos: 
para a vitalidade e viabilidade da missão e vida maristas hoje,
somos chamados a ser uma família global.
A interdependência, mais que o isolamento ou a independência,
deve ser a nova normalidade para nós.
Seremos assim testemunhas de unidade e esperança”.

Caminhemos como família global!
Mensagem do XXII Capítulo geral (2017)
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A pandemia ajudou a nos conhecermos melhor: a pensar quem so-
mos, refletir sobre o que cremos, reconhecer o que somos capazes 
de fazer como indivíduos e como família humana. Temos visto 

que, junto ao heroísmo daqueles que deram sua vida no combate à enfer-
midade ou que deram assistência a famílias e comunidades, também há a 
ambição daqueles que lucram milhões, os que “furam a fila”, os que bus-
cam soluções pensando unicamente nas próprias necessidades e não nas 
necessidades de todos.

Se alguma coisa conseguimos comprovar com a pandemia, é que o mundo 
é verdadeiramente “global” e que a humanidade está interconectada. No fi-
nal do mês de dezembro de 2019, o governo chinês divulgou o surgimento 
de uma “pneumonia com causas desconhecidas” no mercado de mariscos 
de uma cidade que muitos nem sequer sabiam que existia, e nos vimos for-
çados a um confinamento por vários meses. Nossas escolas, universidades, 
centros sociais e espaços de missão foram obrigados a fechar suas portas e 
a criar programas alternativos em questão de poucos dias.
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Em nossas mentes, e para a história, ficará a imagem icônica do Papa Fran-
cisco no átrio da Basílica de São Pedro, em Roma, naquela tarde chuvosa 
e deserta do dia 27 de março de 
2020. Ele rezou em nome de to-
dos nós, confrontados pela pan-
demia global. Pediu a Deus que 
abençoasse “os corpos” com saúde 
e consolasse “os corações”. Em sua 
reflexão, o Papa Francisco afirmou:

À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma 
tempestade inesperada e enfurecida. Demo-nos conta de estarmos no mes-
mo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes 
e necessários: todos chamados a remar juntos, todos necessitando de mú-
tuo encorajamento. E, neste barco, estamos todos. Tal como os discípulos 
que, falando a uma só voz, dizem angustiados «vamos perecer» (cf. 4, 
38), assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar 
a estrada cada qual por conta própria, mas apenas juntos.
(Momento extraordinário de oração em tempos de pandemia, pre-
sidido pelo Santo Padre Francisco. Átrio de la Basílica de São Pedro. 
27 de março de 2020).

Com a tristeza de saber que o temor e a perplexidade se mantêm tão fortes 
em tantos lugares do planeta, a Comissão de Missão refletiu sobre a urgência 
de “pensar nos demais” porque nosso destino está inexoravelmente ligado às 
condições de vida daqueles que estão ao nosso lado. Refletimos sobre a manei-
ra como a pandemia nos recordou que “somos uma comunidade mundial que 
navega em um mesmo barco, onde o erro de um prejudica todos os outros” (Homi-
lia do Papa Francisco durante o Encontro Internacional de Oração pela Paz. 
Basílica de Santa Maria de Aracoeli – Roma, 20 de outubro de 2020).

[[
Se alguma coisa 
conseguimos comprovar 
com a pandemia, 
é que o mundo é 
verdadeiramente “global” 
e que a humanidade está 
interconectada.
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Temos a convicção de que a 
reflexão do Papa prolonga a 
voz profética do nosso XXII 
Capítulo Geral: “fazer da in-
terdependência, mais do que 
do isolamento ou da inde-
pendência, a nova normali-
dade para nós” (Mensagem 
do XXII Capítulo geral). Nesta mensagem compartilhamos nossa reflexão 
sobre o que pensamos que Deus possa estar nos dizendo com este sur-
preendente fenômeno da história, encorajando, assim, a busca em comum 
do que Ele nos convida a SER e a FAZER.

Redes de missão marista:
nossa maneira de ser família global
Assim como o vírus põe em grave risco a vida e a saúde de quem ele ataca, 
de maneira similar estamos enfrentando situações que ameaçam a exis-
tência da missão marista. A diminuição constante do número de irmãos, 
a fragilidade de alguns processos de corresponsabilidade com o laicato, a 
debilidade de nossa liderança educativa, a crise de credibilidade em razão 
dos escândalos recentes na Igreja e a erosão das relações com os governos 
são, entre outros, fatores que põem em risco a viabilidade da missão apos-
tólica marista.

Por isso, estamos convencidos de que a superação dos desafios que o Ins-
tituto enfrenta necessita de respostas de tamanho e consequências globais. 
Fazemos nossas as palavras do Papa Francisco ao afirmar que “necessitamos 
desenvolver a consciência de que hoje ou nos salvamos todos, ou não se salva 

[[ A Comissão de Missão 
refletiu sobre a urgência 
de “pensar nos demais” 
porque nosso destino está 
inexoravelmente ligado às 
condições de vida daqueles 
que estão ao nosso lado.
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ninguém” (Fratelli Tutti, 137). Destacamos como outra aprendizagem da 
pandemia a convicção de que quanto piores são as circunstâncias, mais ne-
cessário se faz que nos apoiemos uns aos outros, que colaboremos, que nos 
comprometamos e construamos todos juntos uma melhor casa comum.

É urgente iniciar uma nova era mais sólida e coordenada, fundada no conhe-
cimento, na cooperação, na interação e na ação conjunta. Frente aos desafios 
da missão Marista e as consequências trazidas pela pandemia, reafirmamos 
o convite para avançar ativamente na orientação do XXII Capítulo Geral de 
“construir redes de missão ma-
rista em nível das unidades 
administrativas, das regiões e 
da administração geral, que 
favoreçam a inovação e a re-
novação de nossa educação e 
evangelização”.

[[
É urgente iniciar uma 
nova era mais sólida e 
coordenada, fundada 
no conhecimento, na 
cooperação, na interação 
e na ação conjunta.
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Cremos, firmemente, que nosso futuro passa diretamente pela articulação 
e pelo trabalho em forma de rede internacional. Isso exige fundamental-
mente a transformação de nossa mentalidade para poder ativar nossa cria-
tividade como corpo apostólico. Desejamos sentir-nos participantes de um 
projeto de transformação social com consequências de ordem mundial.

Desse modo, consideramos que o trabalho em rede está destinado a nos 
conectar e a elevar a um novo nível nosso grau de consciência e ação, de 
maneira que atuemos como corpo global e interdisciplinar, levando adian-
te “UM PROJETO” em colaboração com os demais. Isso faz com que es-
tejamos dispostos a contribuir com talento, tempo e recursos, para avançar 
nesta missão compartilhada mais ampla.

É importante situar este apelo para trabalharmos juntos no momento his-
tórico das decisões transcendentais que temos pela frente. Muitas delas 
estão relacionadas com a continuidade e a vitalidade da missão marista no 
mundo. Sentimos também esse apelo devido à responsabilidade que com-
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partilhamos como educadores e líderes no contexto de uma crise plane-
tária com causas e consequências econômicas, sociais e ambientais. Nessa 
perspectiva, a compreensão e o funcionamento do conceito de rede que 
propomos é uma narrativa geradora de mudança que redimensiona a defi-
nição e que é posta em marcha a partir de um simples conceito de gestão 
organizacional.

O XXII Capítulo Geral considerou as redes e o trabalho em rede como a 
maneira mais adequada de superar a distância existente entre nossas provín-
cias e nossos distritos. Devemos avançar para um novo modelo de organi-
zação da missão com maior sinergia e solidariedade, que tenha consequên-
cias também na maneira como trabalhamos em nível local ou nacional.

Neste momento, considera-
mos prioritário criar espa-
ços de estudo e reflexão que 
nos permitam avaliar juntos 
o caminho percorrido, clas-
sificar e compreender o que 
significa trabalhar em rede. 
Da mesma maneira, será ne-
cessário especificar como o trabalho de rede se realiza e se articula nos di-
ferentes níveis locais, provinciais, regionais e globais, assim como entre as 
áreas de atuação apostólica.

Nossa reflexão é um convite para intensificar, em curto prazo, essa trans-
formação, de maneira a fecundar a criatividade interna de nossa família e 
favorecer a superação dos desafios atuais ou daqueles que estejam por vir. 
Por isso, instamos também a promover mais e mais entre nós a ‘Cultura 

[[ Consideramos prioritário 
criar espaços de estudo e 
reflexão que nos permitam 
avaliar juntos o caminho 
percorrido, classificar e 
compreender o que significa 
trabalhar em rede.
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do encontro’ “por meio de experiências significativas nas quais, estabelecendo 
relações simples, todos possamos nos sentir e efetivamente ser valorizados e escu-
tados” (Mensagem do XXII Capítulo Geral).

Maristas desenvolvem redes para o bem da missão
Nós, maristas, sabemos trabalhar em equipe e de forma coordenada. As 
relações que estabelecemos entre os protagonistas da missão marista em ní-
vel local e provincial se fortalecem graças à nossa paixão pela educação, ao 
estilo de gestão e à generosa contribuição de todos. Em muitas Províncias e 
Distritos, temos estruturas de apoio para promover esse tipo de intercâm-
bio, comunicação e colaboração, adaptado à realidade de cada contexto.

Além disso, identificamos no Instituto uma consciência progressiva e posi-
tiva em relação ao trabalho em rede. Falar em trabalho em rede é cada vez 
mais comum em diversos campos de atuação e, assim, somos convidados 
ou participamos de redes com outras organizações. O contato com esse 
tipo de experiência enriquece a nossa ação, discernindo o que é relevante 
para o nosso modo de ser e o nosso estilo apostólico.

O espírito de família, um 
dos pilares centrais do nos-
so carisma, nos dá a certeza 
de que o trabalho em rede é 
algo que podemos facilmente 
estabelecer e fortalecer. Além 
disso, estamos bem-prepara-

dos para nos adaptar a esta nova era de gestão em redes graças à nossa 
espiritualidade compartilhada, à tradição de inculturação comprovada em 

[[
O espírito de família, um dos 
pilares centrais do nosso 
carisma, nos dá a certeza 
de que o trabalho em 
rede é algo que podemos 
facilmente estabelecer e 
fortalecer.
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200 anos de história e ao fato de sermos um organismo apostólico interna-
cional, com reconhecimento e visibilidade social. 

No entanto, o trabalho que fazemos juntos, os valores que compartilhamos 
ou o sentimento de pertença que nos une como uma congregação inter-
nacional já não é um trabalho em rede? E nesse sentido, trata-se apenas de 
incorporar essa nova palavra à nossa realidade e retocar um pouco o que já 
fazemos? Ou, senão, o que teríamos que fazer de diferente (talvez deixar de 
fazer ou fazer melhor) para avançar nesta nova forma da missão marista?

A articulação em rede exige que reflitamos juntos sobre essas questões. O 
nosso modo de ver, a nossa espiritualidade simples e acolhedora, junta-
mente com a nossa tradição de fraternidade e compromisso com o mundo, 
são o que nos leva a repensar as estruturas existentes. Procuramos encontrar 
melhores respostas aos desafios globais a partir de uma abordagem colabo-
rativa e coordenada. Por isso, o trabalho em rede só pode ser compreendi-
do totalmente a partir da perspectiva de encontrar maneiras inovadoras de 
cumprir nossa missão.
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Além disso, é evidente que a riqueza apostólica gerada dia a dia em tantos lu-
gares onde nos encontramos é chamada a ser a primeira fonte de inovação no 
nosso serviço educativo e evangelizador, nos pondo em sintonia com aquela 
inteligência prática característica da nossa maneira de ser e de agir. 

Agora, como já foi dito, para avançar no caminho, precisamos: 

•	 Esclarecer o modelo de trabalho em rede que queremos para o Insti-
tuto e sua relação com as Regiões, Províncias e Distritos. 

•	 Entender de maneira conjunta a visão de rede (ou de redes) que que-
remos, o que esperamos especificamente de cada uma delas, quais 
são as linhas de ação e as responsabilidades em cada nível de ação 
(Administração geral, Regiões, Províncias, países ...).

•	 Comunicar da maneira mais adequada.

Conscientes do momento de constituição e consolidação de algumas redes 
em nível internacional em certas áreas da missão do Instituto (universida-
des, editoras, solidariedade ...), é honesto reconhecer que, juntamente com 
os avanços iniciais, experimentamos dificuldades devido à falta de com-
promisso, à distância entre as expectativas criadas e os resultados obtidos 
ou simplesmente pelo desconhecimento, pela falta de aplicação prática ou 
benefícios claros de algumas iniciativas. 

Mesmo assim, reafirmamos nosso chamado a ampliar fronteiras, dando 
lugar a uma mentalidade colaborativa e participativa para superar qualquer 
possível inércia apostólica. Além disso, essa forma de compreender nosso 
apostolado nos dará um modo de agir contemporâneo e com grande po-
tencial para impulsionar nossa missão. 
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Para avançar no caminho
O fortalecimento do trabalho em rede corresponde a uma mudança de 
mentalidade e da maneira de fazer as coisas. Para desafios globais, respostas 
globais. As redes podem aproveitar da nossa grande diversidade, bem como 
ajudar a gerenciar sua complexidade.

Em nossa reflexão, é importante priorizar os motivos que nos levam a optar 
por essa forma de trabalhar e reafirmar os valores que queremos viver. To-
dos, sem exceção, nos comprometemos a contribuir de acordo com nossos 
recursos, experiências e conquistas, cuidando para tentar superar sempre, 
por nós mesmos ou pela ajuda de outros, as limitações que nos impedem 
de participar do trabalho em conjunto.

Ademais, é de extrema importância o compromisso e o envolvimento dos 
líderes   das Províncias e Distritos, das regiões e do Governo Geral do Ins-
tituto. Uma das melhores formas de evidenciar esse compromisso será por 
meio do aporte de recursos pessoais e materiais para o surgimento e a con-
solidação das redes em diferentes níveis. 
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Sugerimos também algumas contribuições específicas por parte de cada 
uma das estruturas de animação, gestão e governança do Instituto para 
promover este processo:

Por parte do Governo geral:

•	 Proporcionar direcionamento estratégico sobre o trabalho em rede 
no Instituto em seus distintos níveis (Províncias, Regiões, Instituto), 
por meio de políticas e critérios que ajudem a articular os modelos 
de rede a serem promovidos.

•	 Esclarecer que tipo de redes desejamos criar, conectar e interconec-
tar, em nível global, e sua relação com o resto do Instituto. Definir 
seu modelo de governo, atuação e acompanhamento.

•	 Acompanhar as redes do Instituto para que tenham visibilidade e 
sejam reconhecidas como importantes e positivas, atuando em cor-
responsabilidade e subsidiariedade com o conjunto de iniciativas nas 
regiões e províncias.
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Por parte dos secretariados da Administração geral: 

•	 Convocar e liderar espaços de interação e construção conjunta com 
os líderes das Províncias, Distritos e Regiões junto com as redes glo-
bais, para especificar âmbitos e expectativas, desenvolver sinergias, 
linguagens, corresponsabilidade e subsidiariedade nos projetos e ini-
ciativas que se realizam. 

•	 Criar estratégias de comunicação ativa para articular as diferentes 
interligações com os níveis de gestão e governo (Instituto - Região 
- Províncias - países / obras) de forma a potencializar a eficácia e a 
visibilidade das redes globais. 

•	 Continuar promovendo a dinâmica de rede “ad intra” e “ad extra” 
do Instituto como forma de conhecer e incorporar experiências sobre 
o funcionamento do trabalho em rede.

Por parte das Regiões:

•	 Articular e/ou incorporar nos planos regionais os projetos das re-
des globais, auxiliando-os na operacionalização de suas iniciativas de 
acordo com as necessidades e expectativas da realidade regional. 

•	 Promover e fomentar a reflexão sobre o trabalho em rede estando 
atentos ao lançamento e/ou à articulação de redes regionais, alocan-
do recursos adequados, dando reconhecimento e visibilidade e ga-
rantindo uma liderança adequada. 

Por parte das Províncias e Distritos: 

•	 Apoiar os projetos e as iniciativas das redes, tornando visíveis os seus 
esforços, comunicando as suas realizações e verificando a conexão entre 
os projetos e as necessidades e expectativas das presenças apostólicas. 
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•	 Destinar os recursos humanos e financeiros, bem como disponibili-
zar tempo e espaço, para incentivar e sustentar o trabalho das dife-
rentes redes.

•	 Estimular a reflexão e o desenvolvimento de iniciativas que fortaleçam 
a abertura e o compromisso com o trabalho em rede, estando dispostos 
a participar e promover intercâmbio com as com outras organizações 
nesses tipos de espaços de aprendizagem e retroalimentação. 

Por parte das redes existentes: 

•	 Avaliar a maneira como o trabalho em rede tem contribuído para a 
missão dos participantes e do Instituto, além de documentar e com-
partilhar as melhores práticas por eles desenvolvidas. 

•	 Ter um Plano Estratégico ou de Ação construído de maneira parti-
cipativa que reconheça a variedade de seus membros, construa uma 
visão coletiva da missão marista, preveja a estratégia para sua im-
plementação, acompanhamento e comunicação e que contenha um 
modelo de gestão e governança. 

•	 Solicitar à Rede Internacional Marista de Instituições de Educação 
Superior um estudo mais aprofundado e uma maior reflexão sobre 
o trabalho na forma de uma rede que inclua uma definição proposi-
tiva, tipologia(s) ampla(s) de rede(s) e recomendações para a criação 
do trabalho marista em rede. 

Mãos à obra
“Quando sairmos desta pandemia, não poderemos seguir fazendo o que vínha-
mos fazendo, e como o vinhamos fazendo. Não, tudo será diferente. 
Todo o sofrimento não terá servido para nada se não construímos entre todos 
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uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais cristã, não de nome, mas em 
realidade, uma realidade que nos leve a uma conduta cristã. 
Se não trabalharmos para terminar com a pandemia da pobreza no mundo, 
com a pandemia da pobreza no país de cada um de nós, na cidade onde vive 
cada um de nós, este tempo terá sido em vão. 
Das grandes provas da humanidade, e entre elas da pandemia, se sai ou melhor 
ou pior. Não se sai igual. 
Eu lhes pergunto: Como vocês querem sair?” 

(Vídeo mensagem do Papa Francisco por ocasião da Vigília de Pentecostes 
organizada pela Renovação Carismática Católica - 30 de maio de 2020)

Vimos, no ano passado, como as distinções artificiais entre países ricos e po-
bres ruíram diante de um vírus para o qual não existem fronteiras. Esta crise 
nos lembra a família humana que somos, enfrentando desafios globais. Isso 
exige soluções e respostas globais. De nossa parte, sentimos que não estamos 
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sós e caminhamos juntos para responder às necessidades de um número cada 
vez maior de crianças e jovens, muitos deles empobrecidos.

A humanidade, a Igreja e o Instituto precisam de toda a nossa força, fé e 
criatividade. Queremos seguir em frente para ser o rosto e as mãos da terna 
misericórdia de Deus num momento em que a vida e a esperança se sentem 
frágeis. Reafirmamos nosso convite para caminharmos juntos, adotando 
formas de trabalhar que nos permitam criar e ser uma família global. É por 
isso que o nosso último Capítulo Geral nos lembrou:

“Não haverá um novo começo sem o envolvimento pessoal, a fé e o compro-
misso de cada Marista. Cientes de que estes apelos são desafiadores e ousados, 
confiamos em Maria, nossa Boa Mãe, que sempre fez tudo por nós. […] Nossa 
tarefa é urgente, e nosso objetivo corajoso. Deus nos chama a ser Champagnat 
hoje. Caminhemos como família global!” (Mensagem do XXII Capítulo 
geral).
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