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NOTÍCIASMARISTAS

■ Esta é a segunda semana das sessões plenárias 
do Conselho Geral, que terminam no próximo dia 25. 
Nesses dias, com cada secretariado (Irmãos Hoje, 
Leigos, Educação e Evangelização e Solidariedade), 
o Conselho tratará dos projetos em andamento. Com 
Cmi refletirá sobre o Projeto Lavalla200>. Ao mesmo 
tempo, prepara a próxima Conferência Geral, progra-
mada para 2022. Na terça-feira o Conselho saúda ofi-
cialmente ao Ir. Antonio Estaún, agradecendo pelos 
anos de serviço na Administração Geral como Postu-
lador-Geral do Instituto.
■ Na segunda-feira, vários irmãos do Conselho e da 
Administração Geral participaram da celebração onli-
ne promovida pela Umbrasil para homenagear a São 
Marcelino e dar graças pela missão Marista no Brasil.
■ No mesmo dia, os Irmãos Lindley e Ángel, do Secre-
tariado Irmãos Hoje, se encontraram com o Conselho 
Geral para apresentar o projeto do Ano das Vocações, 
que inicia em maio próximo.

■ Na terça-feira, Os Irmãos Luis Carlos, vigário-geral, 
e Ben, Conselheiro-Geral, se encontram com os Irmãos 
Beto e Mark, do Secretariado da Educação e Evangeliza-
ção para seguir as iniciativas do secretariado.
■ Na quarta-feira se reuniu o secretariado ampliado 
dos leigos, com os Irmãos Luis Carlos, Sylvain e João 
para um encontro de intercâmbio com os Irmãos de 
La Salle sobre a vinculação e associação dos leigos 
ao carisma e ao Instituto.
■ Ainda na quarta, o Ir. Ángel Diego, diretor do Secre-
tariado de Solidariedade, participou de uma reunião 
virtual do CCIG para tratar dos direitos das crianças 
em Pápua Nova Guiné.
■ Na sexta-feira, o Ir. Ernesto e o Ir. Ken participam do 
último encontro da série de webinars sobre a Proteção 
da Infância promovida pela USG e UISG.
■ No sábado, os conselheiros-gerais Irmãos Sylvain e 
Jose Maria se encontram virtualmente com os Irmãos 
do Paquistão.

administração geral

UM PROJETO PARA O NOSSO TEMPO

PRIMEIRA REUNIÃO DA EQUIPE DE REVISÃO DO DOCUMENTO 
“MISSÃO EDUCATIVA MARISTA"

Há cerca de vinte e três anos, comemoramos o 
nascimento de um novo documento: “MISSÃO 
EDUCATIVA MARISTA: U M PROJETO PARA O 

NOSSO TEMPO”. Este importante documento sobre a 
Missão Educativa do Instituto tem sido usado desde en-
tão por educadores Maristas de todo o mundo a servi-
ço de crianças e jovens, enriquecidos pela história, os 
relatos e as experiências práticas cotidianas, desde a 
fundação do Instituto até os dias atuais.

Com o passar do tempo, os princípios e práticas devem 
mudar e se adaptar às tendências e eventos atuais da 
sociedade, à visão global, à mudança na abordagem 

da educação, bem como ao uso da tecnologia na edu-
cação e a inovação.

Levando em conta o exposto, pensando de maneira 
nova e dinâmica, o XXII Capítulo Geral fez um convite 
a “avaliar e ajustar nossa missão de evangelização no 
contexto das realidades emergentes”.

Assim, o Secretariado de Educação e Evangelização, 
em união com os conselheiros gerais links, fez um gran-
de esforço para encontrar a melhor forma e o melhor 
enfoque para o processo de revisão deste importante 
documento de educação do Instituto. Foi utilizado um 
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enfoque com base local para contatar os líderes Pro-
vinciais e Distritais, a fim de criar um grupo de talentos 
humanos que, considerando suas competências, per-
mitisse selecionar pessoas com a experiência idônea 
para responder a este desafio.

Esta é uma boa notícia para todos os Educadores ma-
ristas, pelo impacto que a revisão terá em nossos ser-
viços às crianças e aos jovens. A primeira reunião da 
nova equipe aconteceu no dia 25 de maio de 2021 e 
contou com a presença do Superior-geral, Ir. Ernesto 
Sánchez, que deu as boas-vindas a todos os membros 
da equipe e agradeceu-lhes a aceitação de servir ao 
Instituto para a revisão do do-
cumento que está no coração 
da Missão do Instituto para 
crianças e jovens.

O Superior-geral lembrou à 
equipe que “após a revisão 
de documentos vitais para 
o Instituto, como as Consti-
tuições e Estatutos, contan-
do também com a Regra de 
Vida dos Irmãos Maristas, foi 
proposta a revisão de docu-
mentos importantes que se 
seguem, em consonância 
com a formação ou a missão”. 
Ademais, disse que, a partir 
de agora, agradece o tempo 
e o esforço que a equipe vai 
dedicar à tarefa e que fazer a 
caminhada em conjunto, com 
a diversidade cultural e lin-
guística, é uma riqueza, mas 
também um desafio. Por isso, 
pediu à equipe que abrace a 

escuta, a abertura, a paciência e, sobretudo, o discer-
nimento conjunto sobre o que o Espírito deseja inspirar 
para o presente e o futuro da Missão Educativa Marista.

A equipe discutiu a missão que o Irmão Ernesto lhes 
confiou e aprofundou o planejamento dos próximos 
passos sobre a metodologia e os aspectos práticos do 
trabalho a ser realizado.

Os integrantes da equipe são os seguintes: Adriana 
Kampff (Brasil Sul-Amazônia), Amaya Espuelas (Ibéri-
ca), Ir. Ángel Diego García (Administração-geral), Bar-
tolomé Gil Garre (Mediterrânea), Ir. Ben Consigli (Con-

selho-geral), Ceciliany Alves 
Feitosa (Brasil Centro-Sul), Ir. 
Hank Hammer (Estados Uni-
dos), Joan Palma (East Asia), 
John Robinson (Austrália), 
Ir. Luis Carlos Gutierrez (Vi-
gário-geral), Ir. Michael De 
Wass (South Asia), Ir. Nchang 
Cho (Afrique Center-Est), Ir. 
Salvador Hidalgo (Compos-
tela) e Ir. Valdícer Fachi (Ad-
ministração-geral). A equi-
pe será coordenada pelos 
irmãos Carlos Alberto Rojas 
e Mark Omede, diretores do 
Secretariado de Educação 
e Evangelização. Neste link 
mais informações sobre os 
membros da equipe.

Todos os Maristas de Cham-
pagnat serão informados so-
bre o progresso que a equipe 
realizará durante o processo 
de revisão.

https://champagnat.org/pt/comissao-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista/
https://champagnat.org/pt/primeira-reuniao-da-equipe-de-revisao-do-documento-missao-educativa-marista-um-projeto-para-o-nosso-tempo/
https://champagnat.org/es/primera-reunion-del-equipo-para-la-revision-del-documento-mision-educativa-marista-un-proyecto-para-hoy/
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Na festa de São Marcelino Cham-
pagnat, 41 leigos da Província 
completaram o percurso de for-
mação e se comprometeram a vi-
ver mais de perto a vocação ma-
rista, através de uma celebração 
realizada via Zoom.

Gana
O Ir. Kevin Ngoran Njoven rece-
beu uma medalha de honra ao 
mérito do bispo da Diocese de 
Obuasi como um religioso exem-
plar, tendo em vista os serviços 
prestados à diocese. O bispo 
ressaltou a dedicação, o esfor-
ço, o serviço incansável, o entu-
siasmo e o amor do Ir. Kevin pela 
igreja local, trabalhando pela 
Diocese.

américa cEntral
A Província realiza seu XVI Capítu-
lo, de 12 a 24 de junho. Serão 36 
participantes, irmãos e leigos, que 
compartirão a vida e missão ma-
ristas, virtualmente. O Capítulo tem 
como lema “¡Renueva la esperan-
za!” (Renova a Esperança).

História do institUto
Na sessão do site dedicada a 
artigos sobre esse tema é possí-
vel encontrar dois novos artigos 
do Ir. André Lanfrey e ainda um 
artigo do Memorial Marista, o 
segundo da série “Fontes Maris-
tas”. Acesse esse link no site do 
Instituto para ver os recursos ali 
disponíveis. 

Provincia norandina

COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO

V mensagem: "Chamados e com-
prometidos a trabalhar em rede"

Durante o Capítulo, celebrado na semana passada, o 
Ir. Orlando Escobar tomou posse como novo provincial. 
Para acompanhá-lo em seu serviço, foram eleitos, como 
membros do Conselho Provincial, os Irmãos: Diego Za-
wadzky, Julián Olmo, Carlos Regalado, Carlos Saúl Cor-
zo, José Miguel Caballero e Leonardo Yepes.

A quinta mensagem da Comis-
são Internacional da Missão 
Marista tem como título “Cha-

mados e comprometidos a trabalhar 
em rede” e foca em uma das men-
sagens fundamentais trazidas pela 
pandemia, já intuída no último capí-
tulo geral: “o mundo é verdadeira-
mente ‘global’ e a humanidade está 
interconectada”.

A reflexão, feita partindo das contri-
buições feitas pela Comissão, é do Ir. 
Carlos Alberto Rojas, diretor do Se-
cretariado de Educação e Evangeli-
zação.

A mensagem é um apelo ao mundo 
marista para que se dedique a um 
trabalho em rede e chama a atenção 
para a necessidade de crescimento 
em direção a esse novo jeito de viver 
nossa vida e missão: “O fortalecimen-

to do trabalho em rede correspon-
de a uma mudança de mentalidade 
e da maneira de fazer as coisas. 
Para desafios globais, respostas 
globais.” Trata-se de um “chamado 
a ampliar fronteiras, dando lugar 
a uma mentalidade colaborativa e 
participativa para superar qualquer 
possível inércia apostólica.”

A Comissão Internacional, formada 
por Irmãos e Leigos, assumiu a tare-
fa de refletir sobre a centralidade da 
missão marista no mundo de hoje.

Se desejar partilhar suas ideias, 
reflexões ou experiências com a 
Comissão sobre esta mensagem, 
escreva para fms.cimm@fms.it

Nesse link é possível consultar as 
mensagens publicadas a partir de 
janeiro.

PDF: English | Español | Français | Português

https://champagnat.org/pt/biblioteca/historia-marista/ 
https://champagnat.org/pt/biblioteca/historia-marista/ 
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/pt/comissao-internacional-de-missao-marista/
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_EN.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_ES.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_FR.pdf
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2021/06/LlamadosComprometidosTrabajarRed_CIMM-5_PT.pdf
https://champagnat.org/pt/v-mensagem-da-comissao-internacional-da-missao-marista/
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REDE INTERAMERICANA DE ESPIRITUALIDADE 

III ENC0NTRO DE FORMAÇAO E VIVÊNCIA

A Rede Interamericana de Es-
piritualidade Marista propôs, 
para 2021, impulsionar e 

animar um projeto de formação e vi-
vência. Esse projeto se desenvolve 
mediante encontros mensais, alter-
nando temas de formação e com-
partilhamento de experiências.

Em março houve o primeiro encon-
tro com animadores e animadoras 
de processos de espiritualidade 
das províncias. No mês seguinte o 
Ir. Josep María Soteras trabalhou o 
primeiro tema, Schekinah: a presen-
ça de Deus.  E no dia 26 de maio 
aconteceu o terceiro encontro de 
formação e vivência com o tema: 
Projetos de Cultivo da Interioridade 
nas Escolas.  O assessor foi Gerar-
do Acostello, da Província Cruz del 
Sur. Em sua apresentação falou do 
desenvolvimento da interioridade 
para as infâncias, adolescência 
e juventudes, da importância em 
gerar uma cultura de interioridade, 
e, ao mesmo tempo proporcionar 
lugares e espaços de encontro 

consigo mesmo, com Deus e com 
os outros como relações saudáveis e 
sagradas. Além de marcos teóricos, 
apresentou alguns exercícios e al-
guns caminhos de interioridade para 
a aplicabilidade nas escolas. Além 
disso em dois momentos conduziu os 
participantes a praticarem exercícios 
de meditação e oração na perspecti-
va da interioridade.

Experiências de projetos de 
interioridade nas escolas

Num segundo momento do encontro, 
foram apresentadas quatro experiên-
cias de projetos de interioridade nas 
escolas: Itinerario Cultura de Interiori-
dad para primarias (Mexico Central), 
apresentado por Andrés Caracaño; 
Projeto Em Ti – Educação da Interio-
ridade (Centro Sul) apresentado por 
Lucilia Dias Furtado; Itinerario de Inte-
rioridad Escolar (Cruz del Sur), apre-
sentado por Rita García e Proyecto 
de educación de la inteiroridad en el 
Liceo San Luis, El Salvador (América 
Central) apresentado por María Teresa 
Archila.

As experiências compartilhadas fo-
ram ricas e motivam a gerar cami-
nhos, processos e espaços propí-
cios e transdisciplinares em nossas 
escolas maristas. Considera-se que 
o tema da interioridade é nuclear na 
missão também destacado em uma 
das chamadas do 22º Caítulo Geral: 
Crescer em interioridade para des-
cobrir-te com um Deus de amor que 
se manifesta no ordinário de nossas 
vidas’.

Próximo encontro – 16 de junho

O itinerário continua e para o dia 16 
de junho acontecerá o próximo en-
contro que contará com a presença 
do Ir. Manuel Mesonero Sánchez 
que apresentará o tema “A Espiritua-
lidade de Marcelino e dos primeiros 
irmãos”.

A Rede interamericana de Espiri-
tualidade Marista, com sua equipe 
animadora, agradece a todos que 
estão contribuindo e participando 
desse novo processo de animação 

da Espiritualidade Ma-
rista.

Vídeos

Quem quiser assistir 
os encontros já reali-
zados pode acessar 
os seguintes links:

https://youtu.be/bO-
qxAPrHpVA (segundo 
encontro) / https://you-
tu.be/qb7mHP4M4Ek  
(primeiro encontro).

https://youtu.be/bOqxAPrHpVA
https://youtu.be/bOqxAPrHpVA
https://youtu.be/qb7mHP4M4Ek
https://youtu.be/qb7mHP4M4Ek
https://champagnat.org/pt/rede-interamericana-de-espiritualidade-marista-promove-iii-encontro-de-formacao-e-vivencia/
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BRASIL: COLÉGIO MARISTA SANTO 
ANTÔNIO, SINOP

COLÔMBIA: ABERTURA DO CAPÍTULO 
PROVINCIAL DE NORANDINA

ESPANHA: MARISTAS CHAMPAGNAT 
GUADALAJARA

GANA: MARCELLIN CHAMPAGNAT 
SCHOOL, BUOKROM

RUANDA: PRIMEIRAS PROFISSÕES NO 
NOVICIADO DE SAVE

mundo marista

SRI LANKA: MARIST INTERNATIONAL 
NOVITIATE

BRASIL CENTRO-SUL

ENCONTROS ONLINE PROMOVEM A VOCAÇÃO 
DO IRMÃO MARISTA

A equipe de Animação Voca-
cional da Província Brasil 
Centro-Sul promoveu uma 

primeira transmissão ao vivo, em 
26 de maio, da série “O Irmão da 
vez”. Esta iniciativa, que continuará 
nos próximos meses, tem o objeti-
vo de contar como é a vida de um 
Irmão Marista, como são as ativi-
dades que ele desempenha no dia 
a dia, quais são as etapas de sua 
jornada de formação, entre outros 
aspectos de sua vida.

Mensalmente, será oferecida a 
oportunidade de conhecer melhor 
um Irmão Marista, através do  Farol 
1817, canal no Youtube. Os encon-
tros se realizarão na última quarta-
-feira de cada mês.

A primeira Live – realizada em 26 de 
maio – teve como tema “Desmisti-
ficando a vida religiosa Marista” e 
contou com a presença do Ir. Joa-
quim Sperandio, que já foi Superior 
da Província e atualmente forma 
parte da comunidade de formação 
permanente de Manziana, na Itália, e 
colabora na formação de grupos em 
nome da Administração Geral do Ins-
tituto Marista. 

A intenção da equipe de animação 
vocacional da Província é proporcio-
nar um espaço de conversa, para 
que os próprios Irmãos possam res-
ponder às dúvidas mais frequentes 
sobre a vida religiosa Marista e para 
que os telespectadores possam ficar 
à vontade para fazer suas perguntas. 

O segundo encontro será no dia 30 
de junho e terá com o tema “onde 
habitam os formandos?” Os Convi-
dados desse encontro serão os for-
mandos Yuri e Daniel e os irmãos 
Tercílio e Bruno, da Casa de forma-
ção de Joinville.  

Os próximos temas, em julho e 
agosto, serão: Irmãos em missão; o 
mês vocacional. Entre os convida-
dos estarão o Ir. João Batista e ou-
tros irmãos das demais províncias 
do Brasil. 

Você também pode saber mais so-
bre a vida dos Irmãos Maristas se-
guindo os perfis @maristacentrosul 
e @irmaomarista, no Instagram.

https://www.youtube.com/Farol1817
https://www.youtube.com/Farol1817
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FUNDAÇÃO MARISTA DE SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL

REUNIÃO DO CONSELHO DA FMSI

A Diretoria da FMSI realizou uma reunião extraor-
dinária na quarta-feira, 26 de maio. Durante a 
reunião, os membros agradeceram a Andrea 

Rossi por aceitar o cargo de Diretor durante este tempo 
significativo de mudanças para a FMSI. O objetivo da 
reunião foi refletir sobre as novas leis do terceiro setor 
na Itália, que terão um impacto na administração e go-
vernança da FMSI.

A Diretoria da fundação do Instituto é formada pelo Ir. Ken 
McDonald (Presidente), Conselheiro Geral; Inmaculada 
Maillo (Secretário da Diretoria), da Espanha; Ir. Allen Sher-
ry, da Austrália; Analia Ruggeri, da Argentina; Ir. Pascal 
Birken, de Gana; e Ir. Libardo Garzón, Ecônomo Geral. A 
pandemia mudou a natureza dessas reuniões. Anterior-
mente, o Conselho realizava reuniões de dois dias, que 
permitiam amplo tempo para reflexão e partilha antes de 

tomar decisões. Desde o ano passado, as reuniões são 
realizadas por Zoom e geralmente são muito mais curtas. 
Com membros do Conselho de Administração de dife-
rentes partes do mundo com fusos horários diferentes, 
as reuniões frequentemente exigem que alguns membros 
se levantem muito cedo ou que esperem até muito tarde. 
Isto significa uma grande generosidade e comprometi-
mento por parte dos membros do Conselho.

O Conselho continuará trabalhando para o cumprimen-
to da nova regulamentação na Itália. Isto assegurará 
que a FMSI possa continuar a prestar um serviço muito 
necessário às crianças em todo o Instituto, financian-
do projetos que desenvolvam o potencial das crianças, 
especialmente aquelas mais vulneráveis e marginaliza-
das, através da educação, defesa dos direitos da crian-
ça e iniciativas de solidariedade.

A FMSI é uma fundação criada pelo Instituto para promover e proteger os 
direitos da criança. Ela persegue sua missão com projetos de solidarieda-
de nos países onde os maristas estão presentes. A FMSI foi constituída em 
2007, na Itália, como uma organização sem fins lucrativos com fins sociais.

Desde 2011, tem o status consultivo especial junto ao Conselho Econômico 
e Social (ECOSOC) das Nações Unidas. A FMSI é membro de: Bureau Inter-
national Catholique de l’Enfance (BICE), Centre Catholique International de 
Genève (CCIG), Child Rights Connect, Movimiento Mundial por la Infancia 
de Latinoamérica y El Caribe, FOCSIV (Federação das Organizações Cristãs 
Serviço Internacional Voluntário), Observatorio Niñez y Adolescencia (ONA), 
Santiago de Chile.

https://champagnat.org/pt/reuniao-do-conselho-da-fundacao-marista-de-solidariedade-internacional/
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COMPOSTELA

VOLUNTáRIOS SE REÚNEM PARA REVIVER SUA MISSÃO

Cerca de trinta voluntários Maristas de Compos-
tela, que fazem parte dos Acampamentos Inter-
nacionais de Trabalho-Missão, reuniram-se vir-

tualmente em meados de maio com seus homólogos de 
Honduras, Moçambique e Zâmbia para reviver sua ex-
periência de vida como voluntários e para conhecer as 
iniciativas que a SED e a Fundação Champagnat estão 
desenvolvendo atualmente.

O encontro serviu também para apresentar a Fundação 
Montagne e as Obras Sociais de Compostela, e o pro-
grama LaValla200>, que visa criar comunidades maris-
tas internacionais de irmãos e leigos.

Por outro lado, tratou-se também o significado da inicia-
tiva #Eco2Social e sua conexão com a ecologia integral, 
defendida pelo Papa Francisco e promovida pelo Sínodo 
dos Bispos para a Amazônia (2019).

A variedade de participantes enriqueceu o encontro, 

onde voluntários que estiveram em missão em 1993 com-
partilharam suas experiências com aqueles de 2020. O 
“portuñol”, o tom de voz e os sorrisos foram uma língua 
comum que superou as barreiras linguísticas.

Devido à pandemia, este será o segundo verão sem ex-
periências internacionais promovidas pela Província de 
Compostela, a iniciativa “Acampamentos de Trabalho-
-Missão”. O Encontro lembrou a todos os voluntários que 
eles fazem parte de uma cadeia de solidariedade que 
supera as pandemias e continua a espalhar a vida.

Cedo, o Ir. Francisco se torna diretor de um colégio.
Durante o verão de 1824, ele retornou a La Valla para ajudar na construção da grande casa, l’Hermitage: um serven-
te improvisado. Gastava seu tempo movendo pedras e ajudando a mexer a argamassa. Enquanto trabalhava, ouvia 
alguma leitura piedosa ou recitavam o rosário. No final do verão, não mais voltou para Vanosc, mas foi, junto co 
o Ir. Pilarion, para o vilarejo de Boulieu-les-Annonay, responsável pela classe sénior e, portanto, responsável pela 
escola. 

Em 1825, chegaram muitas notícias em Boulieu, onde 
trabalhava o Ir. Francisco: dois dos padres que com 
o Pe. Champagnat se comprometeram a fundar a 
"Sociedade de Maria", Pe. Courvelle e Pe. Terraillon, 
mudaram-se para a nova casa de l'Hermitage; a apro-
vação do projeto dos Irmãos pelo Arcebispo, que 
lhes daria seu nome de "Pequenos Irmãos de Maria"; 
e também a fundação de outras congregações de en-
sino, como os Irmãos de Saint-Paul-Trois-Chateaux. 

Outros episódios.

Irmão Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

12) Diretor de colégio

https://champagnat.org/pt/voluntarios-da-provincia-de-compostela-se-reunem-para-reviver-sua-missao/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/ 
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Website  http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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AMÉRICA SUL

PUBLICAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DA REGIÃO

No dia 10 de junho, ocorre o 
lançamento do e-book Re-
latos Escolares da Região 

América Sul – Experiências maris-
tas em tempos de Covid-19. Com 
transmissão pelo canal do Youtube 
da Umbrasil, o evento é promovi-
do pela Rede de Escolas da Re-
gião América Sul. O lançamento 
virtual contará com a participação 
da equipe da Rede de Escolas, 
do Secretário Executivo da Região 
América Sul e de educadoras que 
representarão os 167 cases envia-
dos. A publicação reúne narrativas 
de experiências, desafios e apren-
dizados vivenciados nas unidades 
da Argentina, Brasil, Uruguai, Pa-
raguai, Bolívia, Chile e Peru. Para 
acompanhar o evento, acesse.

Relatos Escolares da Região 
América Sul – Experiências 
maristas em tempos de Covid-19

São conteúdos em português e 
espanhol que consistem em qua-
se 500 páginas e exemplificam o 
quanto a missão marista foi resi-
liente, buscou adaptações e, so-
bretudo, seguiu viva – da sala de 
aula para a sala de casa. O mate-
rial finalizado tem o objetivo de re-
conhecer e valorizar a atuação de 
cada educador e educadora nes-
se período adverso. Além disso, 
servirá para pesquisa e partilha de 
uma rica documentação histórica 
do momento vivenciado.

Um caminho repleto de 
aprendizados e desafios

Em 2020, em meio às adaptações im-
plementadas nos diversos espaços es-
colares maristas devido à pandemia, a 
Rede de Escolas da Região América 
Sul percebeu a importância de regis-
trar iniciativas, vivências e aprendiza-
dos desse momento histórico. Mobili-
zados por esse olhar sensível, a equipe 
– em sintonia com os educadores de 
toda essa multiplicidade de Unidades 
de Educação Básica -, construíram um 
e-book com narrativas dos principais 
projetos desenvolvidos ao longo desse 
um ano de mudança de rotinas.

O coordenador da equipe regional 
da Rede de Escolas, Ricardo Mariz, 
conta como foi a articulação do proje-
to e o desafio de reunir as vivências 
e aprendizados em um momento tão 
atípico. “Foi comum entre as Provín-
cias o esforço para compreender a di-

nâmica da pandemia, as condições 
necessárias de cuidado e a oferta 
de soluções alternativas para conti-
nuidade dos processos de aprendi-
zagem e de assistência”, comenta. 
Mariz ainda destaca que, a partir 
da iniciativa, foi possível perceber 
a intensificação das soluções de 
tecnologia, o cuidado com os estu-
dantes com dificuldades de acesso, 
criação de protocolos de segurança 
específicos para escolas, a revisão 
dos planejamentos e formas de ava-
liação, e o esforço de todos por um 
duplo movimento que se completam: 
cuidar da vida e da aprendizagem. 
“A publicação, que será lançada 
em breve, cumpre o papel de siste-
matização desta experiência, par-
tilha dos aprendizados feitos e das 
soluções construídas. Dessa forma, 
podemos encurtar caminhos, evitar 
erros e ampliar práticas que estão 
dando certo.”, avalia.
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