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Curso para espeCialista em Carisma 
e prinCípios eduCativos maristas
Rede Marista Internacional de 
Instituições de Educação Superior

Casa Geral

O Conselho continua esta semana sua sessão plenária. Ao mesmo tempo, os Secretariados se reúnem entre eles. O Ir. 
Joe Mc Kee estará alguns dias em Nairóbi, participando do Conselho de Direção do MIUC e da reunião da Conferência dos 
Provinciais. O Ir. Antonio Ramalho estará em N.D.de l’Hermitage, nos dias 7 e 8, no Encontro das Obras Educativas da Pro-
víncia Hermitage.

Estamos a caminho, e mesmo próximos, da meta do Segundo 
Centenário da fundação do Instituto Marista em 2017. Essa 
data converteu-se em centro de interesse para que os diversos 

organismos institucionais comecem a fazer preparativos para uma 
celebração digna desse acontecimento. A Rede Marista Internacional 
de Instituições de Educação Superior quer trazer uma contribuição 
significativa, colaborando na preparação de pessoas que possam 
tornar-se agentes dinamizadores das celebrações do Bicentenário 
da fundação do Instituto Marista. Para isso está elaborando um Cur-
so para especialistas em Carisma e princípios educativos maristas. 
Nestas páginas, queremos oferecer uma primeira informação sobre 
os trabalhos que estão sendo realizados na PUCPR para concretizar 
essa iniciativa.

OBJETIVOS DO CURSO

A especialização em “Carisma e princípios educativos maristas” tem 
como objetivo que o aluno graduado (licenciatura, mestrado,...) 
adquira os conhecimentos necessários, a capacitação adequada e 
o desenvolvimento das competências, para poder aplicá-los nos di-
versos âmbitos do ensino e da pesquisa, com qualidade profissional, 
e capacidade de adaptar-se, criativamente, às contínuas mudanças.

Objetivos específicos:

Formar educadores no carisma e na espiritualidade maristas que 
fluem de Marcelino Champagnat, como meio para sustentar o cum-

primento da missão educativa assumida pelo Instituto 
marista.

Promover o conhecimento do sistema educativo ma-
rista, através de estudos de aprofundamento do ide-
ário, dos princípios educativos e do estilo marista de 
ser e de educar; buscando sua adequação aos desa-
fios e às exigências que o século XXI propõe e requer.
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Obter, por parte dos educadores maristas, o compromisso 
de viver sua vocação cristã e de promover, nos centros 
educativos, a constituição de verdadeiras comunidades 
educativas.

Desenvolver atividades educacionais de nível superior, com 

atenção aos princípios da formação integral, necessários nos 
tempos atuais, no contexto da proposta educativa marista.

Compartilhar experiências de educadores maristas de dife-
rentes países, com vistas a intensificar o sentido de perten-
ça a uma instituição internacional.

DESCRIÇÃO DO CURSO

O curso é de 420 horas, com um total de 30 créditos distribuídos da seguinte maneira:

Matéria Carga 
horária Créditos Professor

As origens da tradição pedagógica marista: visão, missão e princí-
pios educativos do fundador e de seus discípulos. 60h 4 Dr. André Lanfrey

A tradição pedagógica marista e seu desenvolvimento histórico; vi-
são, missão e princípios educativos de 1840-1993. 60h 4 Dr. Juan Jesús Moral 

Barrio

A vitalidade do modelo educativo e a construção de nova realidade. 60h 4 Dr. Michel Green

Paradigma humano-cristão: perspectivas e desafios da Igreja. 60h 4 Dr. Ricardo Tescarolo

Perspectivas e desafios da sociedade para o século XXI 60h 4 Dr. Toni Torrelles

Vocação do educador marista 60h 4 Dr. Seán Sammon

Ética 15h 1 Dr Mario Sánchez

Metodologia da Pesquisa científica 15h 1 Dra. Adalgisa

Monografia 2 Dra. Adalgisa

Curso presencial em L’Hermitage 30h 2

TOTAL 420h 30

Todas as matérias são obrigatórias. Pode 
ser optativo o encontro em l’Hermitage, 
o qual poderá ser organizado de acordo 
com as necessidades das Províncias ou 
dos grupos interprovinciais. Os alunos 
que fazem o curso e depois participam 
do encontro em l’Hermitage poderão 
acrescentar 2 créditos a seu currículo.

As datas de referência que orientam os 
trabalhos de criação do curso apon-
tam para os primeiros dias do mês de 
agosto de 2013, mas, considerando a 
complexidade dos trabalhos por realizar, 
especialmente a tradução dos livros e 
a ulterior produção dos materiais di-
dáticos, não podemos, por ora, definir 
nenhuma data de início.

A QUEM É DESTINADO O CURSO

O curso de especialização em “Caris-
ma e princípios educativos maristas” 
destina-se a profissionais com formação 
superior.

•	Para participar do curso, os estudan-
tes devem se portadores de título de 
licenciatura, devidamente reconheci-
do no Brasil ou no estrangeiro.

•	Devem ser pessoas com característi-
cas pessoais de disciplina, responsa-
bilidade e constância, além de pos-
suírem habilidades para a pesquisa, a 
sistematização e a análise.

•	É preciso ter disponibilidade de 6 a 
10 horas semanais, para o estudo 

dos conteúdos e a realização das 
atividades.

•	Ter conhecimentos básicos de história 
e de doutrina da Igreja.

•	Ter pelo menos quatro anos de expe-
riência como educador marista e von-
tade de aprofundar o compromisso 
educativo, mediante a aquisição dos 
conhecimentos nessa área.

•	Compreender textos escritos, ao me-
nos em dois dos seguintes idiomas: 
português, inglês, francês e espanhol.
Dispor de acesso a um computador 
com conexão à Internet, dado que o 
curso é oferecido a distância.

__________
Antonio Martínez Estaún, fms
antonio.estaun@pucpr.br

mailto:antonio.estaun%40pucpr.br?subject=Curso%20Curitiba
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provinCia mediterrânea

Encontro Provincial sobre Comunicação e Marketing

Argentina: Profissão perpétuda do 
Ir. Victorino Diez Maeso

No dia 2 de janeiro, 196º aniversário da fundação do Instituto, o Ir. Victorino 
Díez Maeso fez sua profissão perpétua no Instituto em Mar del Plata, diante 
do Ir. Provincial, Ir. Horacio José María Bustos. Participaram da celebração os 
Irmãos que tinham feito o retiro provincial, outros Irmãos da Província e leigos 
de Mendoza.

Entre os dias 24 e 26 
de janeiro, em Guar-
damar, cerca de 100 

professores e diretores 
das instituições maristas 
da Província Mediterrânea 
(Itália, Líbano, Síria e Es-
panha) se reuniram para o 
encontro anual de forma-
ção, cujo lema, neste ano, 
foi "Com outro olhar". A 
temática do encontro foi 
sobre a Comunicação e o 
Marketing educativos.

A participação foi mui-
to positiva, com pessoas vindas 
de diversas realidades educativas. 

Foram realizados diversos semi-
nários e palestras. Refletiu-se so-

bre os elementos da 
comunicação que são 
recomendáveis para a 
ação educativa, aproxi-
mando-se também do 
mundo das redes so-
ciais, da propaganda e 
do marketing educativo.

Algumas palestras tive-
ram os seguintes títulos: 
"com outro olhar, com 
outra palavra", "comu-
nicação, redes sociais e 
trabalho corporativo em 
um centro escolar" e "se-

gurança na internet: nem tudo o que 
reluz é ouro".

provínCia dos estados unidos

Ano Vocacional Marista

O Ano Vocacional Marista oficial-
mente inicia em junho de 2013, 
mas o seu planejamento já está 

em pleno andamento. A celebração 
de início do ano Vocacional será em 
Esopus, NY, com o encontro “Pedras 
da Fundação” e se prolongará por uma 
semana. Participarão dessa semana de 
vivência alunos das escolas Maristas 
de todo os Estados Unidos. Serão 
também convidados um número de 
estudantes universitários norte-ameri-
canos    que são membros do programa 
de acompanhamento vocacional da 
Província.

"Esta experiência dará aos nossos alu-
nos que estão interessados   em explo-

rar a vida marista a oportunidade de viver, rezar e trabalhar juntos em projetos 
de serviços diversos na propriedade de Esopus", explicou o diretor Vocação Ir. 
Mike Sheerin, F.M.S.

O encontro “Pedras da Fundação” incluirá conferências na parte da manhã sobre 
vários temas, incluindo Espiritualidade Apostólica Marista, Internacionalidade 
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Não é comum que na Casa 
geral ocorra uma profissão 
perpétua nas mãos do Su-

perior geral. Talvez haja na história 
dessa casa umas 2 ou 3 profissões 
perpétuas.

Este sábado, 26 de janeiro, às 11h30 
deu-se início à celebração da Pro-
fissão perpétua do Ir. Marcelo Bo-
nhemberger, da província Marista do 
Rio Grande do Sul, Brasil. A solene 
ceremônia realizou-se na celebração 
Eucarística, presidida pelos capelães 
da comunidade do Conselho geral 
e da Casa geral. Éramos em torno 
de umas 70 pessoas presentes: o 
Superior geral e seu conselho, a 
comunidade da Casa geral, os leigos 
que trabalham na Casa geral, Irmãos 
de quase todas as comunidades ma-
ristas da Itália, alguns Irmãos que 
farão o curso de espiritualidade de 
Manziana; mais de 15 nacionalidades 
diversas estavam representadas.

Depois da monição inicial, feita pelo 
Superior da comunidade, Ir. Pietro 
Bettin, iniciou-se com uma mensa-
gem do Ir. Provincial, Ir. Inácio Etges, 
lida pelo Ir. Manuir José Mentges, 
vindo da Província do Rio Gran-
de do Sul.

Em continuação à Liturgia da Pa-
lavra, realizou-se o Rito da Pro-
fissão, precedida de um diálogo 
entre o Ir. Emili Turú e Marcelo, 
a invocação do Espírito Santo e 
a expressão da fórmula de con-

sagração, com a qual se empenha a 
viver a perpetuidade na  vida marista 
por amor a Jesus Cristo. 

Em continuação o Ir. Emili Turú, diri-
giu umas palavras a Marcelo e tam-
bém a todos os presentes. Entre as 
várias ideias expressas sublinhamos 
o sentido dos votos, o de ser o rosto 
materno da Igreja, de uma Igreja do 
“avental” – do serviço – o sentido de 
missão, e de que todos como comu-
nidade não só somos testemunhas 
do que pronunciou, senão  também 

companheiros de seu compromisso 
e expressão da diversidade e inter-
nacionalidade. Em continuação rece-
beu das mãos do Ir. Emili Turú a cruz 
tradicional da profissão perpétua, 
como presente de sua Província, e 
o ícone de Pentecostes, da parte do 
Superior geral e seu Conselho.

No final da celebração o Ir. Marcelo 
expressou como se sentia no dia 
de sua profissão perpétua e sua 
gratidão, primeiramente a seus pais 
e familiares, ao Ir. Superior geral e 
seu Conselho, ao Ir. Provincial e seu 
Conselho, aos Irmãos que o acom-
panharam nas diferentes etapas de 
formação, aos Irmãos da atual co-
munidade, e também a seus amigos.

Alguns dados de sua vida: Natural 
de São Domingos do Sul, o Ir. Mar-
celo ingressou em 2004 ingressou 
em Vacaria, onde fez o Postulado. 
No ano seguinte ingressou no Novi-
ciado em Passo Fundo, onde emitiu 
sua primeira Profissão Religiosa, em 
2006. De 2007 a 2009, o Ir. Marcelo 
se integrou à comunidade do Esco-
lasticado Nossa Senhora das Graças, 
em Viamão e nos anos seguintes, 

até 2011, esteve na comunida-
de  do Colégio Marista Santa 
Maria, em Santa Maria. A partir 
de meados de 2011 faz parte da 
Comunidade da Casa geral, em 
Roma, como estudante de Filo-
sofia na Universidade Pontifícia 
Salesiana.
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profissão perpétua em roma
O Ir. Marcelo Bonhemberger faz votos perpétuos

Marista, Vida Comunitária e Traba-
lho Manual, Oração e Espiritualidade 
Pessoal, Votos e vida dos Irmãos no 
mundo moderno, história marista e 
formação marista.
Nesse semestre um novo vídeo vo-

cacional também estreou nas escolas 
maristas. O vídeo intitulado "Irmãos 
Maristas: Vidas Doadas" tem sete mi-
nutos e convida estudantes maristas, 
seus pais e professores a considera-
rem e apoiarem a vocação religiosa 

Marista. Clique aqui para ver o vídeo.

O Ano Vocacional será encerrado com 
o encontro da Juventude Marista na 
Faculdade Marista, em Maio de 2014.

http://youtu.be/0cVOx_CHMNQ
http://youtu.be/0cVOx_CHMNQ

