Roma, 01 de novembro de 2019

Caros Coordenadores “link” das Províncias e dos Distritos Maristas:
Recebam uma saudação muito especial da Secretaria de Educação e Evangelização do
Instituto. Em primeiro lugar, agradeço pelo tempo que vão dedicar a ler esta carta e por
aceitar participar deste projeto. Obrigado, realmente!
Em 2017, o Instituto Marista comemorou duzentos anos de vida! Naquele ano, os
maristas do mundo nos encontramos no XXII Capítulo Geral e assumimos alguns
compromissos. Um deles é «desenvolver iniciativas de participação e empoderamento
de crianças e jovens em todas as realidades da missão» onde estamos.
A importância da participação da criança e dos jovens no cenário internacional ganhou
força nos últimos 30 anos graças, sobre tudo, ao ímpeto dado pela Convenção sobre os
Direitos da Criança. A Convenção também teve impacto no Instituto Marista e, nesse
período, os exercícios e espaços para a participação de crianças e jovens multiplicaramse em diferentes níveis de animação e governo.
Também é necessário reconhecer que desde que foram fundados os Pequenos Irmãos
de Maria, encontramos elementos valiosos do que irá desenvolver-se posteriormente
como o direito de crianças e jovens para expressar livremente sua opinião sobre todas
as questões que os afetam. Ouvir é uma fase muito importante dos processos
participativos e podemos certamente afirmar que ouvir crianças e jovens tem estado no
centro do carisma marista desde a sua fundação, e de uma forma particular, ouvindo
aqueles que viviam no meio da pobreza, ignorância espiritual e exclusão.
Esta escuta de crianças e jovens está em estreita ligação com o direito das meninas, dos
meninos e dos adolescentes de expressar em liberdade a sua opinião sobre todas as
questões que os afetam, tendo em conta as suas opiniões com base na sua idade e
maturidade, conforme previsto no artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança,
o mais importante tratado internacional sobre os direitos humanos das crianças e da
juventude.
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Graças a essas chamadas e ao nosso carisma, nasce o Projeto “Levanta-se, Fale &
Participe” 1. Com esta iniciativa acreditamos que, no contexto do 30º aniversário da
Convenção sobre os Direitos da Criança e no processo do Instituto, um passo adequado
seria promover e fortalecer a escuta das vozes das crianças e dos jovens nos nossos
centros, bem como conhecer e aprofundar a sua participação nas atividades e processos
dos quais fazem parte.
Em suma, gostaríamos de pedir às crianças e aos jovens que nos ajudem a construir
um documento que defina critérios e sugira linhas de ação que promovam a sua escuta
pelo Instituto Marista em diferentes níveis, a fim de incentivar a sua participação e
empoderamento.
Em cada uma das Unidades Administrativas do Instituto temos a ajuda de pessoas de
ligação, que serão responsáveis pelo monitoramento deste processo de consulta e
enviarão as contribuições feitas por crianças e jovens de diferentes países. Por outro
lado, e dado o escopo que queremos dar a este documento e ao processo em geral,
também consideramos importante ouvir as vozes e reflexões de grupos de educadores
sobre o direito de participar de crianças e jovens nos espaços de ação. Agradecemos por
nos enviar essas ideias também.
Ambas as contribuições, tanto das crianças como dos jovens como dos educadores,
enriquecerão o projeto de documento que é um ponto de partida nesta atividade de
consulta.
Nos materiais anexados a esta comunicação encontrarão diferentes recursos que serão
úteis para o trabalho que têm em suas mãos:
1. Documento: "Guia sobre o direito à participação de crianças e jovens no Instituto
Marista - Rascunho de novembro de 2019".
2. Documento: "Guia para consulta de meninas, meninos, adolescentes e jovens
maristas sobre o direito de participar".
3. Documento: "Guia para a Consulta de EDUCADORES sobre o Direito à
Participação de meninas, meninos, adolescentes e jovens Maristas".

1

O nome do Projeto nas línguas oficiais do Instituto foi traduzido da seguinte forma: (EN) «Stand
Up, Speak Up & Act» Project, (ES) Proyecto «Levántate, Opina & Participa», (PT) Projeto
«Levante-se, Fale & Participe» y (FR) Projet « Debout, Parle & Agis ».
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4. Vídeo motivação2 do projeto: (a ser publicado em 18 de novembro/2020)
http://www.champagnat.org/000.php?p=832
5. Logotipo e cartaz3 do projeto.
6. Formato de consentimento para vídeo, fotos e entrevistas.
A programação do Projeto é a seguinte:
Ø Março de 2019 - Lançamento do Projeto na reunião do Conselho geral com
provinciais e superiores distritais.
Ø Março / Novembro de 2019 - Contato e mobilização da equipe "ad hoc" 4 e da
"equipe de aconselhamento juvenil" (grupo de jovens animadores que
participam da Weaving Life, Guatemala 2019). Comunicação com o Instituto.
Envio de materiais de apoio.
Ø Março/ Novembro de 2019 - Preparação do "primeiro rascunho" do Guia.
Ø Março / Novembro de 2019 - Preparação da estratégia a ser divulgada e
validada no Instituto (durante 2020).
Ø 20 de novembro de 2019 - 30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da
Criança: atividades comemorativas locais e provinciais para serem postas em
prática (incluindo a participação dos jovens).
Ø Dezembro de 2019 / Junho de 2020 - Participação no processo local/provincial
com crianças e jovens do Instituto para consulta, revisão e melhoria do
documento.
Ø Maio/Junho de 2020 - Possível atividade "emblemática" local/provincial para
coletar e sistematizar (sintetizar) contribuições para as reuniões sobre o
documento (por exemplo, irmão Provincial ou Superior distrital com juventude,
Missão / Conselho Provincial com juventude, festival da juventude, etc.).
Ø 30 de junho de 2020 - Prazo para o envio de resultados das consultas à
Administração Geral em Roma: mission@fms.it
Ø Julio / Outubro de 2020 - Sistematização (síntese), elaboração e concepção do
"documento final".
Ø 20 de novembro de 2020 - Entrega do "Guia de Orientação" em uma sessão
ampliada do Conselho Geral com a participação de jovens. Possívele casting
simultâneo com os jovens nas regiões (e/ou em seus próprios países). Por

2
O vídeo foi preparado por jovens da Pastoral Juvenil da Província Marista do México Central. A eles
nossos agradecimentos.
3
O pôster do projeto foi desenhado por jovens do Colégio Marista de Sevilha "San Fernando". Nossos
agradecimentos à equipe e à Província Marista Mediterrânea.
4
Proposta da equipe ad Hoc: Província México Central - Sra. Socorro Alvarez, Mónica Yerena; Província
Brasil Centro Sul - Ir. Lucas Ramos; Província do Mediterrâneo - Sr. José Luis González; Província de
Santa María de los Andes - Sra. Claudia González; Secretaria de Educação e Evangelização: Ir. Carlos
Rojas, Ir. Mark Omede, Sr. Diugar Madera.
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exemplo: Conselhos Regionais, Conselhos Provinciais, lançamento de iniciativas
emblemáticas, etc.
Agora convidamo-lhes a ler em pormenor os materiais complementares a esta carta
para saber precisamente o que devem fazer e o tipo de formatos de retorno de que
precisamos.
Desde já, muito obrigado por estarem dispostos a participar nesta iniciativa. Como vocês
podem ver, seu trabalho e contribuições se juntarão aos dos outras Unidades
Administrativas, a fim de complementar o documento em construção.
Em conclusão, gostaríamos de mencionar que o Instituto Marista participa desde 2011
no Dia Geral do Debate (DGD), atividade do Comitê Internacional das Nações Unidas
sobre os Direitos da Criança. A DGD é um processo bienal de escuta para crianças e
jovens (0 a 18 anos) baseado em artigos específicos da Convenção Internacional sobre
os Direitos da Criança. Em 2018, 11 Unidades Administrativas participaram dessa escuta
com um total de 1.652 participantes. O próximo DGD será realizado em 2020 com o
tema "Cuidados Alternativos". A Administração Geral de Roma está avaliando a forma
de energizar este processo de acordo com o projeto institucional que acabo de
apresentar. Forneceremos mais informações em comunicações futuras.
Se tiverem alguma dúvida e/ou sugestão, não hesitem em entrar em contato conosco
para fornecer o máximo de apoio possível.
Que Deus os abençoe e permita que todos nós continuemos a servir crianças e jovens.
Fraternalmente

Ir. Carlos Alberto Rojas, fms.

Secretaria de Educação e Evangelização
Irmãos Maristas - Casa Geral, Roma

Ir. Mark Omede, fms.

Secretaria de Educação e Evangelização
Irmãos Maristas - Casa Geral, Roma
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