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NOTÍCIASMARISTAS

■ Os Irmãos Sylvain e Óscar, Conselheiros-Gerais, durante 
essa semana, participam com os Irmãos da Província Santa 
María de los Andes do Capítulo Provincial, que começou no 
domingo passado e termina próximo sábado.
■ Na terça e quarta-feira, o Ir. João Carlos, Conselheiro-
-Geral, animou um encontro de formação para os líderes da 
Província Brasil Centro-Norte, falando sobre a liderança.
■ Na quinta-feira, o Secretariado da Educação e Evangeliza-

ção se encontrou com representantes das editoras maristas 
para planejar o evento de lançamento da Rede Global Marista 
de Escolas, no final de outubro.
■ O Departamento de Colaboração Missionária Interna-
cional, durante a semana se encontra com os encarre-
gados de voluntariado das províncias Ibérica (segunda-
-feira), Brasil Sul-Amazônia (terça-feira) e Cruz del Sur 
(sexta-feira).

administração geral

CASA GERAL

PUBLICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES
E ESTATUTOS E DA REGRA DE VIDA

Acaba de ser impressa a versão 
em papel das Constituições e 
Estatutos e de Aonde fores: Regra 

de Vida dos Irmãos Maristas. Os volumes 
estão em fase de envio às Unidades 
Administrativas (veja fotos).

As Constituições e Estatutos foram 
aprovadas pela Santa Sé e divulgados 
para todo o Instituto em 7 de outubro de 
2020, tendo entrado em vigor em 1 de 
novembro de 2020.

O segundo documento, Aonde fores: 
Regra de Vida dos Irmãos, foi aprovada 
em 2 de janeiro de 2020 e divulgado de 
maneira digital. Segundo as palavras do 
Superior-Geral, esse documento repre-
senta uma “ocasião de revitalizar o dom 
da nossa vocação e de viver segundo o 
coração de Maria, como queria Cham-
pagnat ao nos dar seu nome.”

A versão que acaba de ser lançada 
contempla as últimas revisões dos textos 
e inclui notas e outros recursos que 

estavam ausentes nas versões prece-
dentemente divulgadas.

Os dois volumes estão inseridos dentro 
de um estojo, decorado com desenhos 
do artista brasileiro Sérgio Ceron, que 
também realizou as 4 ilustrações da 
Regra de Vida. O desenho traz linhas 

essenciais, em ouro e prata e sublinha, 
segundo as palavras do autor, como os 
documentos estão inseridos no projeto 
de salvação através da mão do criador 
que sai do céu e como fruto da reden-
ção, doa seu Espírito. O seguimento do 
Cristo pelo Batismo está estampado na 
cruz desenhada pelas águas batismais; a 

https://champagnat.org/pt/publicacao-das-constituicoes-e-estatutos-e-da-regra-de-vida/
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presença de Maria com o menino marca 
o jeito Marista de responder ao cha-
mado Deus junto às crianças e jovens. 
Um irmão contempla o mistério e põe 
em ato o seguimento pelos três votos, 
desenhados como três estrelas. O gesto 
é seguido pelos leigos e leigas que junto 
com os irmãos tornam-se herdeiros e 
corresponsáveis pelo carisma marista. 
Por fim, no semicírculo estão presentes 
cinco crianças e jovens representando a 
presença e a diversidade de expressões 
do carisma marista em todos os conti-
nentes ao redor do mundo.

BRASIL CENTRO-SUL

FTD EDUCAÇÃO PROMOVE O VIII ENCONTRO INTEGRA CONFESSIONAIS

Editora Marista do Brasil, FTD 
Educação, promoveu de 8 a 10 
de junho o VIII Encontro Nacional 

Integra Confessionais, um evento que 
reuniu mais de 300 participantes de 
106 Congregações, mantenedores 
e gestores de Redes Católicas de 
Educação. O encontro contou com a 
contribuição de palestrantes renoma-
dos da área educacional, representan-
tes da Igreja e de Instituições Católicas 
Nacionais e da América Latina.
O Padre Júlio César, da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) presidiu a Celebração eucarística e a abertura 
institucional ficou a cargo do Ir Delcio Balestrin – Presidente do 
Grupo Marista Província Centro-Sul e FTD Educação.
Cabe destacar a participação especial de Dom Ângelo Vincenzo 
Zani (Secretário da Congregação para a Educação Católica da 
Santa Sé) na conferência de abertura, que contou ainda com 
a participação do Monsenhor Jose Luis Ayalla (Presidente do 
Conselho Episcopal Venezuelano). Ainda no primeiro dia do 
evento, a especialista Claudia Costin debateu o tema “O desfio 
de garantir o bom desempenho acadêmico no cenário atual”, com 
a mediação de Elaine Castello, da FTD Educação.
No segundo dia representantes de instituições católicas do Brasil 
e da América Latina apresentaram as Contribuições dessas 
instituições para o fortalecimento da economia de comunhão: 
Humberto Ortiz (Conselho Episcopal Latino Americana), Pe. João 
Batista (Associação Nacional de Educação Católica), Ir. Maria Inês 
(Conferência dos Religiosos do Brasil), Pe. Júlio César (CNBB) e 

Óscar Sayago (Confederação Interamericana de Educação Católi-
ca), com a mediação de Ceciliany Alves, da FTD.
No terceiro e último dia, o cientista político Rudá Ricci debateu 
o tema “Gestão Educacional por Evidências no Cenário Socioe-
conômico”, com a mediação de Ricardo Mariz (UMBRASIL). 
O palestrante fez provocações importantes e mostrou alguns 
caminhos para a escola católica superar a crise. Ressaltou: “O 
que nos diferencia é a nossa Identidade. Não podemos abrir mão 
dela”.
A mesa do diálogo Inter-religioso abordou o tema “Fraternidade 
e Diálogo na Educação”, com a participação de um Padre, um 
Rabino e uma Pastora. Pe. José Bizon (Casa da Reconciliação), 
Pastora Romi Bencke ( Conselho Nacional das Igrejas Cristãs) e 
o Rabino Samy Pinto, com a mediação de Ricardo Tavares (FTD 
Educação). Três lideranças religiosas dialogando sobre o que 
temos em comum, o que nos une na missão de educar: “O pro-
pósito de formarmos crianças e jovens com valores permeados 
pela fé, para contribuirmos com a construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna”.

Regra de Vida – PDF: English | Español | Français | Português
Constituições e Estatutos – PDF: English | Español | Français | Português

https://grupomarista.org.br/atuacao/ftd-educacao/
https://www.cnbb.org.br/
https://www.cnbb.org.br/
http://www.umbrasil.org.br/
https://champagnat.org/pt/ftd-educacao-promove-o-viii-encontro-integra-confessionais/
https://champagnat.org/pt/publicacao-das-constituicoes-e-estatutos-e-da-regra-de-vida/
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Wherever-You-Go-The-Marist-Brothers-Rule-of-Life.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/DONDE_TU_VAYAS-Regla_de_Vida_Hermanos_Maristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Ou_tu_iras_RegleVieFreresMaristes.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/01/Aondefores_RegraVidaIrmaosMaristas.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_and_Statutes_Marist_Brothers_October2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituciones_y_Estatutos_HermanosMaristas_octubre2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constitutions_et_Statuts_Freres_Maristes_Octobre_2020.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/10/Constituicoes_e_Estatutos_Irmaos_Maristas_outubro2020.pdf
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16 pessoas participaram do quinto 
encontro de formação espiritual com 
o Ir. Graham Neist, no dia 10 de julho. 
A sessão focou em passar a mensa-
gem que a vida comtemplativa “não 
é uma vida que oferece somente 
poucos bons momentos, entre tantos 
maus, mas uma vida que transforma 
toda nossa existência em uma janela 
através da qual o mundo invisível se 
torna visível”.

Brasil CEntro-sul

A Província realizou o VII Capítulo nos 
dias 8 e 9 de julho. O Ir. Benê Oliveira, 
na ocasião, assumiu o segundo 
mandato como provincial. Também 
aconteceu a eleição do novo Conse-
lho Provincial, formado pelos Irmãos 
Anacleto Peruzzo, Délcio Balestrin, 
Miguel Fernandes, Rogério Mateucci, 
Ronaldo Luzzi e Vanderlei S. Santos.

FMsi

A FMSI, ONG da Administração Geral 
do Instituto, está enviando, a cada 
2 meses um boletim com as últi-
mas novidades de suas atividades a 
serviço da solidariedade no Instituto. 
Se deseja receber o segundo número, 
que será enviado nos próximos dias, 
inscreva-se nesse link

MEditErránEa

Professores do Ensino Religioso dos 
16 colégios da Província Mediterrá-
nea, na Espanha, participaram do cur-
so sobre ‘Godly Play’, um instrumento 
de ensino que utiliza um enfoque 
criativo e imaginativo para potenciar 
a educação cristã e a formação espi-
ritual através de símbolos e objetos, 
mais do que as palavras.
    

O Irmão Rui Pires, da Província 
de Compostela, emitiu os votos 
perpétuos no dia 4 de julho, no 

Externado Marista de Lisboa, Portugal. 
O Irmão Tomás Briongos, superior 
provincial, recebeu os votos em nome 
do Superior geral e lhe entregou a cruz 
perpétua.

Durante a celebração, o Ir. Rui agrade-
ceu à sua família, amigos, formadores 
e irmãos da comunidade marista por 
tê-lo acompanhado nas diversas eta-
pas de sua formação.

Em meio a este tempo da Covid e as 
circunstâncias que ela acarreta, o 
Irmão Rui, de 28 anos, considera a 
profissão perpétua como um ponto a 
prosseguir para “procurar ir pelo mun-
do fazendo o bem”.

O Irmão Rui Pires conheceu os Ma-
ristas nos acampamentos de Vouzela, 
Portugal, e, desde então, este 
local tornou-se para ele um “am-
biente seguro para crescer”. Ele 
reconhece que, atualmente, tal-
vez estejamos habituados a ver 
os irmãos como pessoas mais 
velhas, mas sente-se feliz como 
um “jovem irmão” e membro 
desta família na qual, para além 

da idade, “a convivência e a harmonia 
são profecia de fraternidade”. Daque-
les dias de acampamento até agora, o 
caminho tem sido “imperfeito”. É assim 
que o define Rui, que não esquece so-
lavancos e angústias, mas destaca ter 
sempre se sentido “apoiado e acompa-
nhado” e agradece cada experiência, 
encontro, e são muitas as pessoas que 
marcaram este caminho de “cresci-
mento, abertura, sensibilidade e amor 
para com o que me rodeia”.

Uma caminhada que não termina. Rui 
Pires tem claro que a Profissão Perpé-
tua “é um momento de ação de graças, 
de tomar consciência de que o meu 
compromisso se molda e se alimenta 
de toda a vida que me é dada” e, com 
Jesus de Nazaré ao centro, “de recor-
dar que o caminho continua”.

Veja a celebração no YouTube Maristas 
Compostela

PORTUGAL

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. RUI PIRES

http://nesse link
https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-rui-pires/
https://youtu.be/lnF_ufrjg1s
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Dois alunos do Colégio Marista de Parramatta discur-
saram na 47ª sessão do Conselho de Direitos Huma-
nos da Organização das Nações Unidas (ONU) esta 

semana, chamando a atenção da Austrália para a mudança 
climática e o tratamento dado aos refugiados. Os alunos do 
11º ano, Zain Chaudry e Brendan Pospischil, falaram por 
videoconferência, apresentando suas declarações como 
representantes da FMSI.

A declaração de Chaudry ao Conselho de Direitos Humanos, 
em 8 de julho, abordou sobre o histórico de direitos humanos 
da Austrália e o resultado da UPR (Revisão Periódica Universal). 
Ele também pediu ao governo australiano para que se concen-
tre em três compromissos:

• Reconhecer e aproveitar totalmente o potencial da Austrália 
para produzir e exportar energia renovável, a fim de combater 
as mudanças climáticas;

• Decretar garantias estatutárias de proteção de direitos iguais 
para requerentes de asilo e garantir que eles tenham acesso ao 

Sistema de Saúde, incluindo a prestação de cuidados de saúde 
mental adequados, e

• Enfatizar e sistematizar programas extensivos de educação 
escolar sobre violência doméstica na próxima política federal 
sobre este tema.

A declaração de Pospischil enfocou os efeitos da mudança 
climática sobre os idosos em todo o mundo e a necessidade 
da ONU de promover uma ação climática que inclua os idosos. 
“Como a geração que herdará o planeta, meus colegas e eu 
continuamos preocupados com o impacto crescente e des-
proporcional que a mudança climática está causando no gozo 
pleno e efetivo dos direitos humanos das pessoas idosas”, 
disse Pospischil.

Você pode assistir às declarações dos dois alunos online: Bren-
dan Pospischil e Zain Chaudry

Os alunos da Parramatta Marist High School se envolveram 
com a FMSI pela primeira vez em 2020, depois de ouvir que o 

AUSTRÁLIA

ESTUDANTES MARISTAS PROMOVEM AÇÕES
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
E TRATAMENTO DE REFUGIADOS NA ONU

https://www.parramarist.catholic.edu.au/
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://fmsi.ngo/es/
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F12w1Wul0rfeqFSwJGfYxswTtcyEtu9Th2%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&data=04%7C01%7Cchris.wills%40marists.org.au%7Ce552260f9c2a40a939ed08d93cf3dc19%7C66924dee61e940b1ac109f88e68cad14%7C0%7C0%7C637607840941541643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QcaoP1L%2B08npuHeNMh2Fw31fp3rfefrk%2BnZFegAyxTY%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F12w1Wul0rfeqFSwJGfYxswTtcyEtu9Th2%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&data=04%7C01%7Cchris.wills%40marists.org.au%7Ce552260f9c2a40a939ed08d93cf3dc19%7C66924dee61e940b1ac109f88e68cad14%7C0%7C0%7C637607840941541643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QcaoP1L%2B08npuHeNMh2Fw31fp3rfefrk%2BnZFegAyxTY%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1z8ulgiPQTWar5WxlXTP9TXlbypjh2-9M%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&data=04%7C01%7Cchris.wills%40marists.org.au%7Ce552260f9c2a40a939ed08d93cf3dc19%7C66924dee61e940b1ac109f88e68cad14%7C0%7C0%7C637607840941551637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=5QJRyyHuN64PA8QoFWew%2Bt8%2FSUMuOKWQPD939Om70kc%3D&reserved=0
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.org/pt/estudantes-maristas-da-australia-promovem-acoes-sobre-mudancas-climaticas-e-tratamento-de-refugiados-na-onu/
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GRÉCIA: LEONTIOS SCHOOL OF ATHENS

TIMOR LESTENOVA ZELÂNDIA: ST PETER’S COLLEGE, 
PALMERSTON NORTH

ESPANHA: MARISTAS HUELVAFILIPINAS: PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. 
RAYMUND GALLARDO

mundo marista

URUGUAI: MARISTAS SAN LUIS

histórico de direitos humanos da Austrália estaria sob revisão 
em janeiro deste ano. Eles foram acompanhados e aconse-
lhados pelo irmão Chris Wills e ex-alunos maristas, Bradley 
Murphy e Patrick Cooke, que haviam completado um estágio 
de três meses na FMSI em Genebra, no final de 2019. Eles 
puderam conectar os alunos a uma série de mecanismos 
sobre direitos humanos da ONU e diplomatas das Missões 
Permanentes em Genebra.

Brendan e Zain fazem parte do grupo de sete alunos (ao lado 
de seus colegas James Chaaya, Chris El Hachem, Diedrik 
Lubbers, Sebastian Sammut e Alexander Walker), que pesqui-
saram e fizeram

recomendações sobre questões de direitos humanos que eles. 
Os estudantes consideraram os temas mais relevantes na Aus-
trália: mudanças climáticas, requerentes de asilo, refugiados e 
violência doméstica.

Os estudantes fizeram lobby junto a diplomatas das Missões 
Permanentes baseadas em Genebra (Bélgica, Fiji, Finlândia, 
França, Haiti, Irã, Irlanda, Peru, Portugal, Suécia, Uruguai e 

EUA), pedindo-lhes que incluíssem sua “voz da próxima gera-
ção” nos procedimentos.

Durante os procedimentos em janeiro de 2021, as recomenda-
ções dos alunos foram aceitas por essas 12 nações e, em 15 
ocasiões, essas mesmas recomendações foram incluídas na 
Revisão Periódica Universal (UPR) do governo australiano.

Sessão da ONU do Conselho de Direitos Humanos
O 47º Período Ordinário de Sessões do Conselho de Direitos 
Humanos será realizado de 21 de junho a 15 de julho de 
2021, em Genebra. O clima está no topo da agenda desta 
sessão. Espera-se que o Conselho de Diretos Humanos adote 
sua resolução anual sobre direitos humanos e mudanças cli-
máticas. A mudança climática é uma ameaça existencial para 
as pessoas e para o planeta. Seus efeitos nocivos prejudicam 
o pleno gozo e a realização de todos os direitos humanos, 
afetando desproporcionalmente aqueles que já se encontram 
em situações de vulnerabilidade.

Esta página destaca as atividades relacionadas ao meio 
ambiente desta sessão.

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/fr/ressources/nouvelles/environment-47th-session-of-the-un-human-rights-council/
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/fr/ressources/nouvelles/environment-47th-session-of-the-un-human-rights-council/
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ESPANHA 

A ESCOLA HOJE É UM APELO A ESTARMOS DESPERTOS

Ninguém sabe como será o futuro, nem mesmo os me-
lhores especialistas em educação. É a grandiosidade da 
vida e o seu grande desafio. O que era futuro ontem hoje 

já não serve. A escola hoje é um apelo a estarmos despertos e 
oferecer respostas a perguntas incertas. Somamos vida, multi-
plicamos horizontes. Como sempre, à maneira de Champagnat.

Eram os anos 90, em pleno século XX. Os professores come-
çaram a “adaptar-se” à tecnologia, a usar o “computador”. 
Saíram da prisão estática da máquina de escrever, começando 
assim a ter a oportunidade de corrigir os seus escritos e apre-
sentá-los quase… como livros.

Discos rígidos (Amstrad PCW com Locoscript), 5 1⁄4, 3 1/2, 
Pen drive e nuvem (ou cloud) marcam as diferentes gerações 
de computadores e a forma como o conhecimento é arma-
zenado. O desenvolvimento de linguagens de programação 
(Java, Flash, agora já aposentadas, e outras), juntamente com a 
consequente adaptação de muitos professores, dá um impulso 
ao ensino ao desenvolver elementos que permitem aos alunos 
enfrentar tarefas que vão muito para além da memorização.

Este foi o verdadeiro desafio dos professores: adaptar-se 
“clique a clique” a um tsunami tecnológico. A formação auto-
didata, a nível local e provincial, foi fundamental para percorrer 
estes novos caminhos, e assim nasceram novas ferramentas 
para serem colocadas ao lado de giz e do quadro.

Juntamente com isto tudo, houve também outra mudança 
constante: o facto que esta tecnologia omnipresente irá ficando 
cada vez mais entrelaçada com várias leis da educação, novas 
formas de pensar, alunos que se regeneram, famílias que pre-
cisam de novas respostas, um ensino que dá esperança… eles 
tiveram que se entrelaçar com a tecnologia prevalecente.

Eis alguns marcos deste caminho: a LOGSE, o construtivis-
mo de Vygotsky e, sobretudo, uma mudança essencial como 
resultado do X Congresso das Escolas católicas de 2012. De 
repente, algumas freiras, Mães de Nazaré Mães de Nazaré, 
com hábito e iPad, mostram como integrar teorias novas e ve-
lhas (Piaget, Johnson e Johnson, Vytsgosky, Gardner) para que 
os alunos sejam protagonistas da aprendizagem. Há assim uma 
revolução no mundo da educação, que ganha vida. Ao mesmo 
tempo, continuam a chegar novos recursos, tais como quadros 

Apresentamos, em seguida, uma reflexão de Alfredo Veiga, coordenador da Equipe de Tecnologias e Sistemas da 
Província Marista Compostela, publicada no número 29 da revista MARISTAS Siglo XXI

https://champagnat.org/pt/a-escola-hoje-e-um-apelo-a-estarmos-despertos/
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interativos, ecrãs táteis e dispositivos pessoais.

Inovação com caráter próprio
Nós Maristas, sempre prontos para novos desafios, analisamos 
esta realidade e vemos nela uma oportunidade. Assumimos 
esta inovação e integramos o nosso caráter próprio. Alquimis-
tas da vida, renovamos as nossas fórmulas para oferecer o 
elixir da eterna juventude, incluindo na proposta de renovação 
uma janela aberta à interioridade e à espiritualidade.

Agora, hoje em dia, a roda da inovação continua a girar e é 
necessário incluir mais uma vez na nova equação a robótica, a 
programação e sua integração na educação Steam. Para além 
disso, a inclusão é essencial em todo o processo e a tecnologia 
pode ajudar-nos a dar este passo tão importante. O mundo é a 
casa de todos. A educação é um lar de luz para cada criança, 
simplesmente pelo facto de existir.

Vários dispositivos para as aulas fazem com que tenhamos que 
nos focar em investimentos tecnológicos ou de infraestruturas 
para adaptar as obras educativas. Microsoft, Google, Apple 
apostam muito na educação. A especialização em Programas 
de educação exige atualizações constantes e rápidas, pois o 
que aprendemos ontem é desvalorizado hoje e amanhã acorda-
mos com novos desafios. Por isso, o investimento na formação 
em tecnologia, competências e educação é fundamental para 
nos movermos neste mundo em constante mudança, pois so-

mos as peças-chave de uma engrenagem que funciona como 
o coração do mundo e sabemos o quanto somos necessários. 
O nosso coração não pode parar de bater.

Olhar para a frente é muito importante, mas olhar devagar 
pode ser mesmo essencial. Embora haja coisas que, a priori, já 
nos parecem inúteis e ultrapassadas, tudo serve para aprender. 
E esta é uma boa notícia. O quadro, o computador, o giz, os li-
vros, as notas, os programas ou os dispositivos são instrumen-
tos nas mãos do motor mais poderoso do universo: a evolução. 
Nada para. Tudo avança. Anda daí, que ainda vens a tempo.

Aliado a isto tudo, o trabalho de “colmeia” dos professores 
constrói um futuro sólido. Vivemos isto numa situação extrema 
como a pandemia, na qual sobrevivemos graças a cada uma 
das mãos que se levantavam para construir uma esperança.

O futuro é tão mutável que só podemos vislumbrá-lo. Esta é a 
magia da vida: saber que não sabemos. E tudo o que nos espe-
ra é maravilhoso porque nos encontrará prontos para escrever 
o que vier. Não esqueças de o guardar na nuvem dos sonhos 
para o poder partilhar.

Resumindo, “Sempre quis ver como seria o futuro e, afinal, ele 
já chegou.”

Alfredo Veiga
Revista Século XXI

Em 1835, foram tomadas medidas para a autorização da “Socie-
dade de Maria” pelas autoridades eclesiais de Roma. O Ir. Fran-
cisco pensava que os padres e irmãos maristas fizessem parte 
da mesma sociedade. Roma aprovou apenas o ramo dos Padres 
e confiou-lhes as missões da Oceania, território desconhecido 
até poucos anos antes.
Seu amigo e guia, Padre Champagnat, fará os votos no dia 24 de 
setembro de 1836, no primeiro grupo de profissão dos Padres 
Maristas. Os Padres elegeram o Pe. Jean-Claude Colin Superior 
Geral. 
Em outubro de 1836, Monsenhor Pompallier, bispo recém-con-
sagrado, abençoou a nova capela de L’Hermitage. Em dezembro 
deste mesmo ano, partiram para a Polinésia o bispo Pompallier, 
os padres Chanel, Batallion, Bret e Servant, junto com os Irmãos 
Marie-Nizier (Delorme), Michel (Colombon) e Joseph-Xavier 
(Luzy), que deram à luz a Polinésia. 
Veja aqui os episódios precedentes.

Ir. Francisco, primeiro Superior-geral do Instituto Marista

17. Sociedade de Maria e as missões

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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CASA GERAL

O INSTITUTO MARISTA LANÇARÁ 
A REDE GLOBAL MARISTA DE 
ESCOLAS EM OUTUBRO
EL origem da rede
CAMINHEMOS COMO UMA FAMILIA GLOBAL! se tornou o título 
da mensagem do último Capítulo geral realizado na Colômbia, 
em 2017. Os que nos representaram, nesta importante convo-
cação, expressaram: Pela vitalidade e viabilidade da missão e 
da vida marista hoje, somos chamados a ser uma família global. 
Interdependência, em vez de isolamento ou independência, deve 
ser o novo normal para nós.
Em resposta a este apelo e para materializar esta mensagem, 
o Conselho Geral decidiu promover o projeto do lançamento de 
uma rede internacional de escolas que favoreçam o fortaleci-
mento da missão educativa Marista. Acompanhado pelo Conse-
lho Geral, este grande desafio foi confiado ao Secretariado da 
Educação e Evangelização.
Desde a sua fundação, a obra educativa Marista se espalhou 
pelos 5 continentes, em cerca de 80 países, formando um mapa 
de 600 escolas atendidas por mais de 70.000 educadores e 
pessoal de apoio.
Desde o início, o projeto foi proposto com 
uma metodologia colaborativa e co-cria-
tiva que garanta a empatia e aproveite 
as capacidades e a riqueza de todos os 
membros envolvidos na tarefa educativa 
Marista.
Em maio de 2019, foi convocada uma 
equipe representativa das diferentes 
regiões do Instituto que projetou as bases 
e o desenho do projeto de lançamento da 
Rede Global Marista de Escolas.
Uma das primeiras atividades que esta 
equipe desenvolveu foi realizar uma con-
sulta global que nos permitisse sondar o 
sentimento em relação à proposta da rede:
Na pesquisa participaram 15.956 membros compostos por 

diretores, professores, administradores, estudantes e famílias de 
58 países diferentes.
Em síntese, a pesquisa respondeu a três perguntas principais, 
cujas respostas estão resumidas a seguir:
Como poderia uma rede global melhorar sua escola?
• Fortalecer a marca Marista e aumentar o sentimento de 

pertença.
• Compartilhar recursos, boas práticas, formação.
• Padronizar a formação marista para os professores.
• Tomar consciência de outras partes do mundo.
Qual seria a melhor rede possível?
• Intercâmbios para estudantes e professores.
• Compartir experiências e recursos.
• Comunicação e interação por meio de uma plataforma.
Quais são as expectativas e sentimentos em relação à rede?
• Participação de todos os membros. Acessível a todos.

• Não deve criar mais trabalho para os 
professores.
• Homogeneizar levando em conta as 
diferenças.

Junto com estas primeiras contribuições, 
seguramente em seu coração e em sua 
mente ressoam muitas outras propostas, 
que você terá a oportunidade de comparti-
lhar ao longo do processo participativo que 
está sendo gerado em torno deste projeto 
global, que culminará na rede que nós todos 
vamos tecer.
Nas próximas informações falaremos sobre 
as bases sobre as quais se acredita que o 
projeto da Rede Global Marista de Escolas 

poderá ser projetado.

A Rede Global Marista de Escolas é um 
projeto do Conselho Geral em resposta 
ao apelo do XXII Capítulo geral que 
pediu que sejamos uma família global. 
Será um lugar de promoção para a 
missão marista que se desenvolve em 
mais de 600 escolas presentes em 80 
países.
Em nome do Conselho Geral, o 
Secretariado de Educação e Evangeli-
zação, em colaboração com a Rede de 
Editoras Maristas, está organizando o 
lançamento da rede que acontecerá de 
25 a 29 de outubro de 2021. Outras 
informações sobre a rede se encon-
tram aqui.
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