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■ Na segunda-feira, Raúl y Manu, diretores do Secre-
tariado dos Leigos, participaram da reunião da Equipe 
Europeia de Leigos.
■ No mesmo dia, os Irmãos Luis Carlos, Vigário-Geral, 
e Ben, Conselheiro-Geral, encontram o Secretariado 
de Educação e Evangelização para seguir o processo 
de revisão do documento sobre Educação Marista.
■ Na terça-feira, o Ir. Ben, junto com o Secretariado de 
Educação e Evangelização, participou da Assembleia 
das Instituições de Estudo Superior.
■ O Ir. Mark, diretor adjunto do Secretariado da Edu-
cação e Evangelização, participou, na terça-feira, do 
encontro da Comissão de educação da UISG.

■ No mesmo dia, os dois diretores do secretariado, 
Irmãos Beto e Mark, participaram da reunião da Co-
missão Africana de Missão.
■ Na quarta-feira se realiza a reunião da Comissão In-
ternacional de Missão.
■ Na quinta-feira, o Ir. Óscar, Conselheiro-Geral, en-
contra virtualmente os irmãos de 46 a 60 anos da re-
gião América Sul e fala sobre “Lares de Luz – Fratelli 
Tutti”.
■ No sábado, os conselheiros-gerais Irmãos Ken 
e Ben encontrarão virtualmente os irmãos da Nova 
Zelândia para conversar sobre o tema do “Cuida-
do”. 

administração geral

“MARISTAS: ENRAIZADOS, RAMIFICADOS E EXPANDIDOS”

ENCONTRO ANUAL DOS CONSELHOS 
DOS 4 RAMOS DA FAMÍLIA MARISTA

De 13 a 15 de maio, os Conselhos 
Gerais dos 4 ramos da Família 
Marista se reuniram para seu tra-
dicional encontro anual. Esta foi 
a primeira reunião dos Conselhos 
desde o início da pandemia, que 
cancelou a reunião de 2020.

O tema da reunião deste ano foi 
“Maristas – enraizados, ramifica-
dos e ampliados…” e focalizou três 
questões importantes para a Famí-
lia Marista:

• Aprendendo com nossa expe-
riência da pandemia e como 
seguir os Caminhos de Maria 
durante o período pós-pandê-
mico.

• Nossos lugares de origem ma-

ristas: possíveis formas de colaboração no futuro.
• Laudato Si: continuidade dos esforços do grupo de trabalho da Família 

Marista Laudato Si.

Através da partilha em grupo, em plenário e em pequenos grupos, e das 
reflexões do Papa Francisco, os participantes foram encorajados a ouvir 
as diferentes apresentações com os “ouvidos do coração”, a compreender 
melhor as experiências e aprendizagens de cada uma das congregações 

https://champagnat.org/pt/encontro-anual-dos-conselhos-dos-4-ramos-da-familia-marista/
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PROVÍNCIA EAST ASIA

COMITÊ DE LEIGOS REVISA PLANO ESTRATÉGICO

sobre a pandemia, os lugares de origem maristas e os 
esforços do grupo de trabalho Laudato Si, e a desen-
volver propostas, sugestões e ideias concretas para o 
futuro em relação a estas questões.

Através do ZOOM, vários convidados, dos diferentes 
Ramos, se juntaram aos 4 conselhos gerais reunidos 
em Manziaan. Entre eles, o Irmão Maurice Berquet, su-
perior da Comunidade de L’Hermitage, que ofereceu 
alguns antecedentes históricos e sugestões sobre os 
lugares maristas (Rosey, LaValla e L’Hermitage). Ángel 
Diego García, diretor da Secretariado de Solidariedade 
dos Irmãos maristas, falou sobre o trabalho na área de 
ecologia integral.

A reunião foi concluída com uma liturgia sobre o tema 
“Maria em meio à Igreja”, e também com uma cerimô-
nia de plantio de árvores que marcou o compromisso 
da Família Marista com os cuidados de nossa casa co-
mum. Cada Superior Geral também recebeu uma muda 
para ser plantada em cada uma das 4 Casas Gerais.

A reunião foi uma experiência positiva de união, com-
panheirismo e exploração da missão de cada ramo da 
Família Marista para criar a face mariana da Igreja.

Elma Rafil, Presidente do Comitê 
de Leigos do Setor Filipino da Pro-
víncia East Asia, convocou no dia 
7 de maio, os líderes para rever as 
principais pontos do plano estraté-
gico da animação da vocação ma-
rista laical no país. Eles discutiram 
e fizeram propostas sobre como os 
objetivos serão realizados.

Os objetivos do Comitê incluem o 
seguinte:

• ter uma compreensão inclusiva 
e atitude de apoio no reconhe-
cimento e promoção da Voca-
ção Marista Laical;

• proporcionar um programa de 

formação sistemático e de desenvolvimento para os leigos maristas, 
respeitando a diversidade e o nível de engajamento entre eles;

• identificar e criar equipes de assessores e formadores para assegurar 
a devida implementação da Formação de Irmãos e Leigos Maristas; e

incentivar a implementação da Formação Conjunta.

Uma segunda reunião aconteceu em 12 de maio para finalizar os detalhes 
desse plano estratégico.

https://champagnat.org/pt/encontro-anual-dos-conselhos-dos-4-ramos-da-familia-marista/
https://champagnat.org/pt/comite-de-leigos-de-east-asia-revisa-plano-estrategico/
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O Programa de Direção Espiri-
tual dos Irmãos Maristas, após 
dois anos de estudo intensivo, 
prática e supervisão, formou sua 
primeira turma em 1º de maio. 
Estes diretores espirituais farão 
a direção em Harlem nos USA e 
na Libéria. A equipe é compos-
ta pelo Ir. Donald Bisson, Boreta 
Singelton e Janet Corso.

timor LEstE
No dia 12 de maio, 9 noviços do 
país, que não puderam viajar 
para Sri Lanka, realizaram for-
malmente a entrada no novicia-
do. Eles haviam começado cano-
nicamente o noviciado no dia 25 
de março, mas a família marista 
do país não havia podido partici-
par por causa da pandemia.

Emérica sUL
Em 20 de maio, realiza-se a 
reunião de todos os Irmãos 
da Região da América do Sul, 
às 16h00 (horário de Brasí-
lia), com transmissão on-line 
através do canal Farol 1817 
do Youtube. O evento virtual, 
dirigido aos Irmãos, visa forta-
lecer o serviço de animação e 
oferecer elementos para qua-
lificar e reavivar o sentido da 
consagração religiosa.

BrasiL cEntro-sUL
Para comemorar a dedicação 
dos profissionais da enferma-
gem nesse tempo da pandemia, 
na semana passada, o Hospi-
tal Marcelino Champagnat, de 
Curitiba, organizou uma home-
nagem a eles, projetando na 
fachada da estrutura fotos dos 
enfermeiros e organizou espa-
ços para troca de abraços entre 
os funcionários.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

JOVENS DA PJM PARTICIPAM 
DE PROJETO DE FORMAÇÃO DE 
LIDERANÇAS

Cerca de 70 jovens da Pastoral 
Juvenil Marista (PJM) da Provín-
cia Brasil Sul-Amazônia participa-
ram, em 8 de maio, do primeiro 
encontro virtual do Projeto Muda 
que tem com objetivo promover a 
liderança com identidade peda-
gógico-pastoral nos diversos es-
paços de atuação marista, além 
de proporcionar espaços para a 
participação de adolescentes e 
jovens.

O contexto da pandemia, que 
permite realizar apenas ativida-
des remotas, foi uma oportunida-
de para expandir as atividades 
do projeto para todos os grupos 
da PJM da Província.

A iniciativa, iniciada em 2017, é 
avaliada e se revitaliza a cada 
ano, mantendo seu objetivo cen-
tral de contribuir de forma direta 
com a formação integral de cada 
estudante. Em 
2021 acontece 
durante o mês 
de maio e está 
estruturada para 
ocorrer em três 
etapas a partir 
das seguintes 
temáticas:

• 1ª etapa: 
identidade e 
mudanças

• 2ª etapa: ju-
ventudes e 
diversida-
des

• 3ª etapa: compromisso e li-
deranças

Para o coordenador da PJM da 
Rede Marista, José Jair Ribeiro, 
essa ampliação é muito positi-
va. “Quanto mais adolescentes 
e jovens forem atingidos pelo 
projeto, mais a PJM se fortifica 
porque mais empoderados es-
tarão os participantes”, desta-
ca.

A PJM é uma organização ju-
venil das unidades maristas da 
Província que promove o de-
senvolvimento integral da pes-
soa, a formação de lideranças, 
a socialização, a construção da 
consciência crítica, a vivência 
da espiritualidade cristã e do 
carisma marista. Na Província 
Brasil Sul-Amazônia existem 27 
grupos da PJM.

https://champagnat.org/pt/jovens-da-pjm-participam-de-projeto-de-formacao-de-liderancas/
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IX ASSEMBLEIA DA REDE MARISTA INTERNACIONAL DE 
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Nos dias 18 e 19 de maio, ocorreu 
a 9ª Assembleia da Rede Marista 
Internacional de Instituições de 
Educação Superior (Rede Maris-
ta Internacional de IES). O even-
to será realizado pela plataforma 
Zoom, das 9h às 11h (horário de 
Brasília), e prevê a participação 
de mais de 500 pessoas, entre 
lideranças de 27 instituições de 
ensino superior marista no mun-
do.

Encontro deliberativo que ocorre 
a cada dois anos, em 2021, a As-
sembleia precisou ser adaptada 
em tempo, formato e proposta. 
Neste ano, ela 
será totalmen-
te online e terá 
dois momentos 
específicos.

No primeiro 
dia, 18/5, será 
realizado um 
painel com 
a temática 
“Quais desa-
fios e possi-
bilidades podemos apontar num 
contexto pós-pandemia para Ins-
tituições de Educação Superior”. 
A palestra será conduzida pelo 
professor Francisco Marmolejo, 
presidente da Divisão de Educa-
ção Superior no Qatar Foundation. 
Sua fala permeará o olhar para o 
horizonte pós-pandemia, no qual 
se faz necessário a adoção de 
estratégias e ações que possam 
permitir novos modelos de en-
sino, respostas rápidas frente a 
um tempo que avança depressa 
e exige um planejamento integral 
das nossas instituições.

Para o segundo dia, a proposta 
será um momento mais conectado 
aos processos da Rede Marista In-
ternacional de IES. Com condução 
do professor Alsones Balestrin, da 
Universidade do Vale do Rio dos Si-
nos (Unisinos), o painel discutirá o 
tema “Organização em Rede para 
Instituições de Educação Superior”.

Fortalecendo conexões e si-
nergias no mundo marista

Desde 2004, o grupo de institui-
ções que integra a Rede busca 
criar conexões multidirecionais em 
comunicação interinstitucional en-

tre as universidades maristas. A 
partir da I Assembleia, que ocor-
reu em Curitiba (PR), as relações 
entre os representantes do grupo 
fundamentam-se nos princípios de 
identidade, pertença, igualdade e 
participação.

Para o presidente do Comitê Exe-
cutivo, Ir. Manuir Mentges, mesmo 
com a distância e a adaptação ne-
cessária devido ao contexto, a pos-
sibilidade de realizar a Assembleia 
de forma virtual é uma oportunida-
de de estender o convite e a mais 
lideranças em cada uma das uni-

versidades. “A Rede nasce com 
o objetivo de conectar as insti-
tuições maristas no ensino supe-
rior”, lembra. “Em 2021, teremos 
um momento para compartilhar 
essa nossa história com mais 
representantes da Rede, fortale-
cendo a nossa caminhada”.

Serão dois dias de aprofunda-
mento na temática como forma 
de atingir os objetivos desse 
momento de partilha e planeja-
mento. “Nossa finalidade é refle-
tir sobre os cenários da educa-
ção superior frente às mudanças 
pós-pandemia”, explica o Irmão. 

“Durante o en-
contro, também 
apresentaremos 
o plano de tra-
balho do Comitê 
Executivo que 
tem se dedicado 
para construir 
uma proposta de 
organização em 
rede com proje-
tos comuns que 
articulem com 

todas, ou com grupos de univer-
sidades”.

Todas essas movimentações e 
planejamentos de conexões inter-
ligadas estão relacionadas com 
um novo olhar do Instituto Maris-
ta, que prevê formação de redes 
e iniciativas partilhadas entre es-
paços de missão. “A Rede Inter-
nacional Marista de Instituições 
de Educação Superior responde 
a uma articulação em rede que já 
é uma grande linha de ação do 
Governo Geral do Instituto Maris-
ta”, sublinha o Ir. Manuir.

https://champagnat.org/pt/ix-assembleia-da-rede-marista-internacional-de-instituicoes-de-educacao-superior/
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TIMOR LESTE - ENTRADA NO 
NOVICIADO

URUGUAI - SAN LUIS – PANDOBRASIL - ASPIRANTADO, JARGUÁ DO 
SUL

AUSTRÁLIA: ST GREGORY’S COLLEGE 
CAMPBELLTOWN

RENOVAÇÃO DOS VOTOS EM 
MARIKINA - MAPAC, FILIPINAS

mundo marista

GRÉCIA: LEONTEIOS ATENAS

REUNIÃO SOBRE A CONCLUSÃO DO MANDATO DA EQUIPE 
AD HOC PARA A CRIAÇÃO DA REDE GLOBAL DE ESCOLAS 
MARISTAS
No dia 29 de abril, se reuniram os membros da equipe 
Ad Hoc da Rede Global de Escolas Maristas. A equipe, 
que iniciou o seu trabalho em 2019, se reuniu para fi-
nalizar os trabalhos que realizaram em conjunto e para 
concluir o seu mandato.

O Superior-Geral, Irmão Ernesto Sánchez, dirigiu-se aos 
membros da equipe agradecendo a cada um pelos sa-
crifícios e esforços feitos para chegar à fase de lança-
mento da Rede.

Em seu discurso, agradeceu a todos os membros da 
equipe pela disponibilidade em fazer parte da Comis-
são Internacional, agradecendo o tempo que dedica-
ram ao trabalho (em meio a tantas outras atividades 
ordinárias) e a valiosa contribuição.

Prosseguiu dizendo que “há vários anos se desenvolve 

a ideia de colocar em rede nossas escolas distribuídas 
nos cinco continentes” e que o XXII Capítulo Geral nos 
convidou “a construir redes de Missão Marista em nível 
de Províncias e Distritos, das Regiões e da Administra-
ção-geral, que promovam a inovação e a renovação em 
nossos esforços de educação e evangelização”.

O Irmão Ernesto lembrou que “como Comissão, foram 
convidados a desenvolver uma proposta piloto para a 
Rede de Escolas Maristas e sua contribuição ajudou 
a gerar um conjunto de ideias relacionadas com esse 
objetivo e com o que se espera desta REDE; o valor 
agregado que nossas escolas podem ter fazendo parte 
dessa REDE, e ideias para o lançamento, que vai acon-
tecer muito em breve ”.

Ele se mostrou otimista de que esta REDE será mais 
um sinal concreto de nossa caminhada como Família 
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Marista Global, em consonância com o Capítulo Geral. 
Pensa que, embora o serviço desta Comissão esteja 
acabando, cada um dos membros continuará empe-
nhado, de uma forma ou de outra, no apoio à criação e 
ao desenvolvimento deste projeto nas próprias Provín-
cias, Distritos e Regiões.

O encontro, que aconteceu online na plataforma Zoom, 
foi uma oportunidade para os integrantes recapitularem 
o caminho percorrido até o momento e também darem 
ideias e sugestões para a implementação de tudo o que 
já foi feito.

O Diretor do Secretariado de Educação e Evangeliza-
ção, Irmão Carlos Alberto Rojas, apresentou uma sín-
tese do trabalho desde a reunião inaugural da equipe 
em 2019 até agora. Esse resumo trouxe à luz a consulta 
inicial ao Instituto, por meio de uma pesquisa, a divisão 
da equipe em grupos de trabalho, com a inclusão de 
alguns convidados. Outras áreas abordadas no resumo 
foram o evento de lançamento da rede, o documento 
do roteiro de trabalho, o planejamento da plataforma di-
gital, bem como a reflexão sobre os projetos interativos 
da rede.

Os integrantes tiveram tempo para se expressar livre-
mente e, com o uso da ferramenta Padlet, fazer uma 
avaliação interativa.

Para encerrar o encontro, o Vigário-Geral, Irmão Luis 
Carlos Gutiérrez, pronunciou algumas palavras de en-
corajamento (veja aqui: English | Español). Ele é, junto com 
o Irmão Ben Consigli, o link do Conselho-Geral com o 
Secretariado de Educação e Evangelização.

O Irmão Luis Carlos convidou todos a refletirem sobre 
três grandes áreas desde o momento em que a equipe 
se reuniu:

Apreciar o carácter poético de seu trabalho: Os mem-
bros da comissão percorreram juntos um caminho pou-
co conhecido. Uma estrada pouco percorrida. Ele foi 
tocado desde o início por sua atitude de exploração, 
criatividade e aceitação da novidade. Para ele, há poe-
sia nesta Rede Global de Projetos Escolares. Em suas 
palavras: “Na verdade, há uma poesia existencial em 
cada experiência”.

Ser Pontes: ele lembrou aos membros que eles tiveram 
uma caminhada maravilhosa, compartilhando sua ex-
periência nacional, regional, intercultural e internacio-
nal. Lembrou também que, em nível de Instituto, existem 
vários projetos ativos que visam criar uma cultura de 
colaboração, compreensão mútua e trabalho em rede.
Fazer um Pacto: exortou todos os membros do Comitê a 
fazerem pactos pelo bem da sociedade, pela educação 
e pela humanidade, sabendo que uma das esperanças 
da Rede Global de Escolas é captar o espírito central 
do que significa fazer alianças. A Rede Escolar Global 
será o principal VEÍCULO de conexão educacional no 
mundo marista e será a fonte de uma extraordinária RI-
QUEZA cultural, social e espiritual que inspirará o mun-
do Marista nos 79 países com presença Marista.

Finalmente, os membros da comissão foram convida-
dos a continuar a ser embaixadores da Rede Global 
de Escolas Maristas onde quer que estejam em Missão 
pelo Instituto.

https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/05/LuisCarlos_Vicario_MensajeEquipoAdHocRedMaristaEscuelas_ES.pdf
https://champagnat.org/pt/reuniao-sobre-a-conclusao-do-mandato-da-equipe-ad-hoc-para-a-criacao-da-rede-global-de-escolas-maristas/
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15 DE MAIO

DIA INTERNACIONAL DAS FAMÍLIAS

O Vigário, Pe. Champagnat, sempre esteve muito preocupado com a forma-
ção de seus Irmãos. No início ele mesmo os ensinou e também ao jovem 
Gabriel Rivat. Para o ano escolar de 1818-1819 conseguiu um professor, um 
antigo Irmão das Escolas Cristãs, para se encarregar da escola paroquial e 
da formação intelectual dos "Irmãos". Seu nome era Claude Maisonneuve. 
Maisonneuve ficou encarregado da instrução dos alunos e os irmãos e pos-
tulantes o ajudavam. 
Enquanto isso, os irmãos aprendiam o método simultâneo ou o método dos 
Irmãos, um método educacional que consistia em reunir, na mesma sala, 
alunos de todos os níveis, divididos de acordo com o assunto (leitura, escrita e aritmética) e seu nível. Caso houves-
se um grande número de alunos, outra sala semelhante era criada. O professor, de uma posição elevada, ensinava 
sucessivamente as diferentes seções de sua sala de aula, com a ajuda de monitores, e usando um conjunto de si-
nais, muitos deles feitos com um dispositivo de som.
Dessa forma, durante todo o inverno de 1818-1819, a casinha de La Valla funcionou como uma verdadeira escola 
para professores, com sua escola de prática anexa.

Veja aqui os episódios precedentes

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

9) Formação para professor em La Valla

A Assembleia Geral das Nações 
Unidas (ONU) instituiu o Dia Inter-
nacional da Família em 1993, e ins-
tou as famílias a celebrá-lo no dia 
15 de maio de cada ano. Esta cele-
bração é sempre uma ocasião para 
refletir sobre as tendências que afe-
tam as famílias. O foco, desta vez, 
é o impacto da tecnologia no bem-
-estar das famílias.

Dispositivos tecnológicos torna-
ram-se ferramentas inevitáveis. 
Cada vez mais pessoas acham di-
fícil viver sem usá-los. Sua presen-
ça nas casas é notável. Eles são 
usados   para tarefas domésticas, 
entretenimento, jogos, educação 
e comunicação. Computadores e 
telefones celulares ajudam as famí-

lias a se conectar à World Wide Web 
para acessar informações e ficar em 
contato com as redes de amigos e 
familiares nas redes sociais. Da mes-
ma forma, o acesso à internet ajuda 
as mães que trabalham a passarem 
mais tempo com suas famílias, per-
mitindo que planejem melhor seu dia 
de trabalho, descubram maneiras de 
minimizar o tempo longe dos filhos e 
cuidem dos negócios remotamente, 
em vez de pessoalmente. Infelizmen-
te, o uso da tecnologia estendeu a 
jornada média de trabalho além das 
oito horas normais. Laptops, telefo-
nes celulares e outros dispositivos de 
comunicação fornecidos pela empre-
sa mantêm os funcionários conecta-
dos e trabalhando indefinidamente. 
Este dia de trabalho prolongado pode 

criar estresse, reservando um tem-
po para a família continuar a cone-
xão com as questões de trabalho.

A questão sobre o uso da tecno-
logia em casa incentiva o debate 
sobre se o uso do computador é 
apropriado para crianças e em que 
idade? Qual tecnologia e com que 
frequência deve ser usada e como 
isso pode impactar as famílias? Es-
sas não são perguntas fáceis de 
responder. O uso de redes sociais, 
particularmente popular entre ado-
lescentes e crianças, desafia os 
pais a determinar quando permi-
tir que seus filhos tenham acesso 
e quando restringir seu acesso a 
computadores e telefones celula-
res.

Uma reflexão sobre o impacto das tecnologias inovadoras no bem-estar das famílias

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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Especialistas da área de comunicação apontam que o 
uso diário de dispositivos tecnológicos tornou-se uma 
intrusão nas interações familiares face a face. Eles cha-
mam essa situação de ‘technoference’. Seus estudos 
estimam que os pais usam televisão, computadores, ta-
blets e smartphones nove horas por dia em média; um 
terço é gasto em smartphones, que, devido à sua por-
tabilidade, costumam ser usados em atividades familia-
res importantes. Esta situação é um convite à reflexão 
sobre o uso adequado dos dispositivos tecnológicos de 
comunicação face aos valores familiares antes que con-
tribuam para romper completamente o convívio familiar 
face a face e extinguir a luz do amor e da solidariedade 
e do cuidado recíproco.

A quantidade de tempo que os pais e seus filhos pas-
sam no sofá assistindo TV ou jogando videogame ou 
deitados na cama conversando online com amigos cer-

tamente reduz o tempo que passam se mantendo ativos 
em casa. Essa forma passiva de estar em casa dimi-
nui os sentimentos de proximidade familiar. Mesmo que 
incorporar a tecnologia no tempo da família seja uma 
tarefa difícil, os pais podem usar a ocasião do Dia da Fa-
mília para se lembrar de não ceder na busca de manei-
ras de maximizar o uso da tecnologia como uma ferra-
menta para unir a família. Para marcar o Dia da Família, 
eles poderiam organizar atividades que nada tenham 
a ver com o uso de dispositivos tecnológicos ou que 
obriguem a família a deixar a tecnologia de lado, como 
fazer uma refeição especial em família, decorar a casa 
da família, organizar um álbum de fotos de família, jogar 
tabuleiro jogos, fazer um piquenique ou curtir o tempo 
juntos no campo.
____________

Irmão Francis Lukong – Secretariado de Solidariedade

Em 18 de maio de 1840, o Padre Marcelino  
Champagnat pediu que seu seu testamento espiritual 

fosse lido para os Irmãos.

As palavras de nosso fundador, são palavras que nascem do seu 
coração e tem como destino o coração de todos os Irmãos, e hoje 
a todos os “Maristas de Champagnat”. O núcleo de sua mensagem 
é o amor. O amor de Deus experimentado em sua vida, na relação 

com os Irmãos e com toda a missão marista. A imagem que o anima 
é a dos primeiros cristãos.

https://champagnat.org/pt/o-dia-internacional-das-familias/
https://champagnat.org/pt/o-testamento-espiritual-de-marcelino-champagnat-e-a-espiritualidade-do-coracao/
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VISITA VIRTUAL A ROSEY

COMEMORAÇÃO DO NASCIMENTO DE MARCELINO 
CHAMPAGNAT

Na celebração do nascimento de Marcelino, 20 de maio, a Rede de Centros de Memória Marista convida a família 
marista global para peregrinar aos lugares fundacionais do Instituto. Nós viajaremos juntos por meio do projeto Pe-
regrinação Virtual, conectando nossas mentes e corações através da experiência de virtual-tours 360°. A peregri-
nação pode ser realizada com o uso de smartphones, tablets, VR-glasses ou computadores. Em todos os passeios 
o peregrino encontrará informações históricas em Inglês, Espanhol, Português e Francês, além de sons ambientais 
(o Gier, pássaros, sinos…) e belíssimas trilhas musicais.

Para participar utilizando smart-
phones, tablets, VR-glasses: acio-
ne e aponte a câmera para o QR 
Code ao lado. Aceite abrir o link 
apresentado.

Participar utilizando computador: 
clique nos links abaixo. Dependen-
do do seu navegador web, será 
necessário habilitar “executar som 
automaticamente / permitir som ” ou 
semelhante.
• ROSEY – http://q-r.to/bak66P / IGREJA DE MARLHES – http://l.ead.me/bak665

Peregrinação virtual à rosey

O nascimento de Marcelino
Numa quarta-feira do dia 20 de maio de 1789 − ano do 
início da Revolução Francesa − nascia Marcelino José 
Bento Champagnat. O local é uma casa modesta edifi-
cada com pedras, na aldeia do Rosey que pertence à 
comuna de Marlhes, à 900 metros de altitude, compondo 
o cantão rural de Saint-Genest Malifaux. O maior cen-
tro urbano está à 23 km, Saint-Etienne, fronteira sudeste 
do Departamento do Loire. Na época viviam em Marlhes 
aproximadamente 2700 habitantes. É uma região pou-
co fértil, fria, com mortalidade infantil elevada (30% de 
mortes anuais), com significativa mortalidade juvenil e de 
operários que trabalham a terra (60%).  É nesse típico 
cenário rural que encontramos a família de Jean-Baptiste 
Champagnat, o pai de Marcelino, um pequeno comer-
ciante e lavrador, que chegou a ocupar cargos públicos 
durante a Revolução. A mãe, Marie-Thérèse Chirat, é 
dona de casa e cuida dos nove filhos do casal. Depois de Marcelino, nascerá ainda o décimo.

http://q-r.to/bak66P
http://l.ead.me/bak665
https://champagnat.org/pt/comemoracao-do-nascimento-de-marcelino-champagnat/
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

BRASIL CENTRO-SUL

PUCPR CONCEDE BOLSAS DE ESTUDOS 
PARA MORADORES DA VILA TORRES, EM CURITIBA

O objetivo do projeto da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná, da Província Brasil Centro-Sul, é o 
de proporcionar aos jovens moradores da Vila Torres, 
com idade entre 18 e 29 anos e renda per capita de 
até 1,5 salários-mínimos vigentes no Brasil, a opor-
tunidade de ingressar no Ensino Superior com bolsa 
de estudos integral. O projeto foi criado no ano de 
2019, por meio da Pró-reitoria de Missão, Identidade 
e Extensão e a Diretoria de Identidade Institucional 
da Universidade e espera dar 25 bolsas em cinco 
anos. As segunda edição do projeto foi concluída há 
pouco, com a entrega de 5 bolsas a jovens do bairro.

A Vila das Torres é um bairro carente, que faz divisa 
com o câmpus universitário da PUCPR, em Curitiba. 
Uma parcela dos moradores do território garante sua 
renda por meio da reciclagem de lixo. Historicamen-
te, sempre houve um estigma acerca da comuni-

dade; as notícias retratavam o local como perigoso 
e violento, construindo uma imagem que, por muito 
tempo, estigmatizou os seus moradores e proporcio-
nou ainda mais exclusão de oportunidades a essa 
população.

A PUCPR atenta às emergentes necessidades do ter-
ritório, busca trabalhar de forma sistêmica e integra-
da, fomentando a cooperação entre a Universidade 
e seus vizinhos, não fechando os olhos para a reali-
dade, mas abrindo novos caminhos para quem está 
próximo da Instituição. Com isso, visa a fortalecer o 
caráter identitário e extensionista da Universidade 
como agente transformador da realidade à sua volta.

Acompanhe esse e outros projetos da Diretoria de 
Identidade Institucional da PUCPR através do site 
identidade.pucpr.br

mailto:comunica%40fms.it?subject=Noticias%20Maristas
http://www.champagnat.org
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.facebook.com/fmschampagnat
https://twitter.com/fms_champagnat
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
http://identidade.pucpr.br
https://champagnat.org/pt/universidade-marista-concede-bolsas-de-estudos-para-moradores-da-vila-torres-em-curitiba/

