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Saudações e agradecimentos! 

Irmão Luís Carlos, diretores, professores, estudantes, famílias, líderes do sistema escolar e todos os 
convidados, sejam bem-vindos! 

Sou o Ir. Ben Consigli e, em nome do Superior-Geral, Ir. Ernesto, e do Secretariado de Educação e 
Evangelização do Instituto dos Irmãos Maristas, é um privilégio e um grande prazer para mim dar-
lhes as boas-vindas, hoje. 

Enche-nos de alegria que vocês estejam conosco para participar e compartilhar sua experiência 
nesta pré-cúpula inter-regional (das Américas). Obrigado por vir. O fato de tantos de vocês terem 
concordado de bom grado em participar desta reunião online lembra a todos nós o quão importante 
é nosso trabalho. Como educadores maristas e pais, todos partilhamos o sonho de Marcelino de 
transformar a vida e a situação dos jovens, especialmente dos mais desfavorecidos, oferecendo-
lhes uma educação integral, tanto humana quanto espiritual, baseada no amor pessoal a cada um. 

Obrigado por tudo o que vocês fazem, por seu cuidado e amor pelas crianças e jovens.  

Obrigado também por se unirem a nós na preparação de um novo capítulo em nossa história 
marista: o lançamento de nossa Rede Global de Escolas!  

 

Evangelização por meio da educação 

Durante décadas, os Maristas de Champagnat se mantiveram à escuta do mundo e da Igreja para 
refletir sobre as origens do Instituto e a intuição fundacional de São Marcelino, a fim de oferecer 
uma educação àqueles não tinham acesso a ela ou se viam marginalizados pela sociedade, e para 
formular nossa missão contemporânea de evangelização por meio da educação.  
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É bom lembrar que a Igreja continua confiando na missão do nosso Instituto, cuja vida brota do 
Espírito Santo. O Instituto, fiel a São Marcelino, continua trabalhando para evangelizar, 
especialmente educando os jovens e, em particular, os mais abandonados. Quer trabalhemos em 
escolas ou outras formas de educação, nos entregamos de corpo e alma para servir às crianças e 
aos jovens pelo bem do Reino, e o fazemos compartilhando nossa espiritualidade e nossa 
abordagem educacional com pais, professores e outros membros da comunidade educativa.  

Em nosso Capítulo Geral de 2017, realizado em Río Negro (Colômbia), reconhecemos que somos 
uma família carismática global, apaixonadamente dedicada a uma missão inovadora sem 
fronteiras, a serviço das crianças e dos jovens, especialmente os mais vulneráveis e excluídos. Fomos 
chamados a caminhar juntos como uma família global para responder ao clamor das crianças e 
jovens de hoje, de uma maneira nova e criativa. Este apelo proporcionou um marco para o plano 
estratégico de nossa Administração-Geral, que foi dividido em três grandes programas:  

1. Caminhando juntos... (este programa fala da MISSÃO MARISTA ... caminhar com, educar, 
mover-se, criar/sustentar) 

2. ... como família (este programa fala da VIDA MARISTA...  de identidade, comunidade, 
vocação, espiritualidade) 

3. ... que é global (este programa fala de REDES E DE UM CORPO GLOBAL...  (de relações, 
conexões, pontes, corresponsabilidade...). 

Sabemos que São Marcelino ofereceu a seus seguidores uma educação humana e espiritual, inicial 
e permanente. Nosso Hermitage na França tornou-se o crisol dos princípios e a prática educativa 
marista e, gradualmente, tornou-se o centro de uma rede de escolas primárias na França, que foi 
crescendo em número e melhorando em organização. Esse grande projeto de Marcelino hoje 
continua relevante, só que agora falamos de uma rede global de escolas.  
 
 

Pedagogia marista 

Com a ativa colaboração dos próprios jovens, os maristas sempre buscaram formas criativas para: 
• Desenvolver sua autoestima e capacidade interior de orientar sua vida.  
• Proporcionar uma educação do corpo, da mente e do coração, adequada à idade, aos 

talentos pessoais e necessidades de cada um, bem como ao contexto social. 
• Encorajá-los a cuidar dos outros e da criação de Deus.   
• Educá-los a fim de serem agentes de mudança social, para uma sociedade mais justa com 

todos os seus cidadãos e uma maior consciência da interdependência das nações.  
• Alimentar a sua fé e o seu compromisso como discípulos de Jesus e como apóstolos junto 

aos outros jovens.  
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• Despertar sua consciência crítica e ajudá-los a tomar decisões baseadas nos valores do 
Evangelho.  
 

Fiel ao nosso chamado de buscar formas inovadoras de evangelizar por meio da educação, agora 
estamos empreendendo o lançamento de uma Rede Global de Escolas.  
 
 

A Rede Global Marista de Escolas 

A Rede Global Marista de Escolas é um projeto que reúne todas as Escolas Maristas do mundo “para 
se sentir e trabalhar” como uma só família a serviço das crianças e dos jovens. Com milhares de 
crianças e jovens atendidos por quase seiscentas (600) escolas em todo o mundo, e em diferentes 
contextos culturais, mais de setenta mil educadores e equipes de apoio, temos a força e a energia 
para atuar como uma família global com um objetivo comum, independentemente da localização 
geográfica. 
 
Como fizemos há duas semanas com membros das escolas maristas da Oceania e da Ásia, e 
faremos daqui a duas semanas com um grupo semelhante da Europa e da África, agora é a hora 
de todos nós, nas Américas, explorarmos os enormes benefícios desta rede global. Sua participação 
e suas ideias são vitais para o êxito deste projeto. 
 
Mais uma vez, obrigado por TUDO que vocês fazem pelos jovens e crianças do continente! SIGAMOS 
EM FRENTE!  


