
MARISTAS DE CHAMPAGNAT I CASA GERAL I ROMA I WWW.CHAMPAGNAT.ORG

Ano XIV - Número 697 | 6 de OUTUBRO de 2021

NOTÍCIASMARISTAS

■ O Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, no início da semana, reali-
zou uma visita à comunidade de Notre-Dame de l’Hermitage. 
O Ir. Ernesto, Superior-Geral, também viajou para a França, 
onde ambos participarão da preparação para o lançamento da 
Rede Global de Escolas Maristas.
■ Os Irmãos José Maria, Conselheiro-Geral, encontrou, na 
terça-feira, o Ir. Valdícer, diretor do CMI, para coordenar os 
processos de acompanhamento do Distrito da Ásia.
■ Durante essa semana, continua o processo de revisão da 
Guia de Formação, sob a coordenação do Secretariado Irmãos 
hoje, envolvendo diversos grupos e comissões. Na quarta, 
quinta e sexta se reúnem com formandos e comunidades de 
formação das Américas.
■ A equipe internacional de revisão do Documento Missão 
Educativa Marista se encontrou na quarta-feira. Junto com 
seus membros, participaram da Administração geral os 
Irmãos Luis Carlos, Bem, Ángel Diego, Beto, Mark e Fachi.
■ Na quinta-feira o Secretariado Ampliado de Leigos, junto 

com os Irmãos João Carlos e Sylvain, Conselheiros-Gerais, 
se encontram com os representantes da Associação São 
Marcelino Champagnat, da Austrália, para aprofundar sua 
experiência no contexto do Fórum Internacional da Vocação 
Marista Laical.
■ Também na quinta, o Ir. Ben, Conselheiro-Geral, participa 
do webinar Bartimeo, organizado pela Província de l’Hermita-
ge sobre abusos, direitos e proteção das crianças.
■ O Ir. Jeff, responsável pela formação dos participantes das 
comunidades LaValla200>, regressa na quinta-feira da visita 
que está fazendo à comunidade de Atlantis, na África do Sul.
■ Na sexta-feira, os conselheiros links, Irmãos Sylvain e Jo-
sep Maria, participam da Assembleia da Província East Asia.
■ Em Manziana, sábado e domingo próximos, os Irmãos Ós-
car, Conselheiro-Geral, e Valdícer, participaram da reunião do 
Conselho do Projeto Fratelli, que se debruçou sobre o projeto 
no Líbano e também sore o futuro projeto Fratelli di Maicao, 
na Colômbia.

administração geral

A Comissão Internacional do Patri-
mônio Espiritual Marista teve mais 
uma reunião neste ano de 2021. 

Virtual, como as anteriores, constou des-

sa vez de duas sessões, uma no dia 20 
e outra no dia 23 de setembro. Partici-
param todos os seus membros e os dois 
responsáveis pelo Secretariado Irmãos 

hoje. O Irmão João Carlos do Prado es-
teve um momento e dirigiu uma palavra 
em nome do Conselho Geral. Assegurou 
a tradução o Irmão Teófilo Minga.

PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

ENCONTRO DA COMISSÃO INTERNACIONAL

https://champagnat.org/pt/encontro-da-comissao-internacional-do-patrimonio-espiritual-marista/
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Cuidando da nossa história e 
olhando o futuro
Deu-se continuidade aos temas em 
andamento desde as duas últimas 
reuniões deste ano. Está sendo 
preparado mais um volume da 
coleção FMS Studia, baseado em 
trabalhos do Ir. Gabriel Michel, com 
uma contribuição significativa do Ir. 
André Lanfrey. Um bom tempo foi 
consagrado aos Cadernos Maristas, 
tanto quanto a sua forma de publica-
ção e divulgação, como em relação 
ao conteúdo do próximo número 40. 
Dyogenes Philippsen, leigo responsá-
vel pelo Memorial Marista de Curitiba 
(Brasil), apresentou uma série de 
ideias para a valorização dessa nossa 
publicação, que já tem uma história 
de mais de 30 anos, tornando-a mais 
acessível e mais reconhecida do pon-

to de vista científico. O Irmão Allan 
informou sobre uma pesquisa a ser 
feita sobre os documentos relativos à 
presença marista na China, desde o 
seu início. Boa parte dessa docu-
mentação encontra-se no memorial 
de Hong Kong e escrita em chinês. O 
Irmão Michael Green retomou o tema 
do planejamento de um Curso de Pa-
trimônio, cujo plano inicial ele já tinha 
enviado aos membros da Comissão 
para facilitar as reações e sugestões. 
O tema segue em pauta, sabendo 
que sua realização se apresenta no 
horizonte de 2023.

Para dar continuidade a esses e 
outros assuntos, um outro encontro 
virtual da Comissão está marcado 
para o dia 25 de outubro.

As festas dos jubilares são celebradas 
em nossas comunidades locais. 
Dado que a comunidade de Mont-

-Champagnat de Château-Richer reuniu um 
grande número deles, esta festa teve um 
tom mais solene, embora tenha sido vivida 
sobriamente em três etapas: um momento 
de celebração e homenagem na capela, um 
momento de aperitivo e alguns vídeos e, 
finalmente, uma boa refeição festiva.
É bom salientar todos estes aniversários de 
50, 60, 70 e 75 anos de vida religiosa dos 
nossos valorosos confrades, em particular 
dos que residem em Château-Richer: 
• 75º: Irmãos Lorenzo Bédard e Armand 
Morin. 
• 70º: Irmãos Julien Bergeron, Réal Four-
nier e Louis-Joseph Parent. 
• 50º: Padre Michel Bouffard, S.M.
Depois de mais de um ano de confinamento, esta festa vivida 
em 2021 adquiriu um significado muito especial. Ela nos alertou 
sobre a importância de tal encontro para melhor VIVER COMO 
IRMÃOS na Igreja e no coração do mundo. 
Dois textos extraídos da Regra de Vida dos Irmãos Maristas nos 

inspiraram: 
‘Contempla a mesa de La Valla’ (54) 
‘A fraternidade, um ministério na Igreja’ (70)

Ir. Réal Cloutier, Animador.

CANADA

O Distrito celebra seus Jubilares de Vida Religiosa

Convite da Comissão a todos os 
Maristas de Champagnat
Queremos convidar a todos os 
interessados na pesquisa e divulgação 
de temas maristas que nos enviem suas 
contribuições, em forma de artigos ou 
informes relacionados à investigação 
histórica, espiritualidade e outros. Está 
sendo preparada uma pesquisa junto às 
Províncias, no intuito de perceber melhor 
o tipo de distribuição e acessibilidade 
de Cadernos Maristas para o conjunto 
dos Irmãos e Leigos do Instituto. 
Para consultas de artigos publicados, 
queremos destacar a publicação, no 
último número 39 de CM, de um exaustivo 
trabalho feito pelo Ir. André Lanfrey com 
índices temáticos e de autores desses 30 
anos de CM (1990 – 2020).

https://champagnat.org/pt/o-distrito-do-canada-celebra-seus-jubilares-de-vida-religiosa/
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A V Assembleia Provincial da Missão 
Marista Compostela, com o lema 
“Lares de Luz”, conforme a circu-

lar “Lares de luz”, do Ir. Ernesto Sánchez, 
foi realizada de 24 a 25 de setembro, na 
Residência Champagnat de Valladolid e 
on-line com toda a Província.

A reunião contou com 40 participantes 
presenciais e mais de uma centena 
virtualmente. O Irmão Ernesto Sánchez, 
Superior-Geral, esteve presente na 
abertura, de forma virtual. Também par-
ticiparam da Assembleia os Irmãos Ben 
Consigli, João Carlos do Prado e Óscar 
Martín, Conselheiros-Gerais.

Durante a Assembleia, que teve como fio 
condutor “Lares de Luz, que cuidam da 
vida e geram vida”, foi levantado como 
cuidar e gerar vida nova em quatro âmbi-
tos: infanto-juvenil; famílias; educadores 
e Província. E, ao longo de três dias, 
realizaram-se diferentes dinâmicas de 
trabalho, reflexão e convivência.

Obrigado por fazer “parte desta vida e 
missão marista em Compostela”, disse o 
Irmão Ernesto durante sua participação. 
“O que está acontecendo em sua obra 
é o sonho de Champagnat vivo neste 
lugar”, disse ao falar sobre o trabalho 

realizado na Província. “Aproveitemos da 
riqueza uns dos outros porque todos te-
mos algo a contribuir. Que nós, que que-
remos estar no movimento, passemos de 
coração a querer estar com os jovens. 
Porque fomos feitos para eles, porque 
essa é a nossa vida e a nossa missão”, 
disse o Irmão Ernesto referindo-se ao 
papel dos Maristas de Champagnat na 
Província. Veja a apresentação completa: 
https://youtu.be/pYqCidZoSLE?t=1390

Por sua vez, os Conselheiros-Gerais, 
Ben Consigli e João Carlos do Prado, 
destacaram a importância de “tomar 
decisões arrojadas para o futuro” e de 
criar autênticos lares de luz.

“Queremos estar comprometidos com o 
cuidado e a atenção às nossas crianças, 
potencializando o que elas carregam 
dentro de si. A partir de uma consciência 
eco-social, nos comprometemos com 
esta sociedade, e que o cuidado dos 
nossos educadores e o acompanhamento 
dos nossos trabalhos continuem a ser 
uma força em Compostela”. Com essas 
palavras, o Irmão Provincial Tomás Brion-
gos concluiu a V Assembleia da Missão.

Informações mais detalhadas podem 
ser encontradas no site da Assembleia.

COMPOSTELA

V ASSEMBLEIA DA MISSÃO
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Em nome do Ir. Juan Castro, Diretor do 
Postulantado de Davao City, o Ir. Alex 
recebeu dois novos postulantes: Shuvo 
Simon Chiran, de Mymensingh, e Shohel 
James Costa, de Daca. Os dois perma-
necerão sob sua orientação enquanto a 
emissão do visto filipino para cidadãos 
estrangeiros ainda estiver suspensa.

Vietnã
A comunidade de Cu Chi é composta 
por cinco membros. Um deles, aspirante, 
ainda não pode voltar de suas férias e 
dois (Ir. Cong e um postulante) cuidam 
de pacientes infectados pela COVID-19 
em um hospital há mais de um mês. 
Atualmente, somente o Ir. Anselmo Kim e 
Thanh (Noviço) estão na comunidade.

Bélgica
Após 70 anos de presença na cidade, os 
últimos Irmãos Maristas deixaram Malme-
dy. Uma missa de despedida na presença 
de muitos fiéis e do Ir. Br. Robert Thunus, 
Pronvincial, foi celebrado na catedral em 
sua homenagem. Entre outras atividades, 
os Irmãos Maristas fundaram o Instituto 
Notre-Dame em 1951.

Mediterránea
O Colégio Marista Cartagena, a primeira 
escola marista da Europa, recebeu uma 
placa do GoogleES como “Escola de 
Referência Google”, por utilizar e enri-
quecer as ferramentas do Google em seu 
projeto pedagógico. O reconhecimento 
foi comemorado junto com a Edelvives e 
a premiação contou com a presença da 
gerência, da equipe de TIC, dos instruto-
res de tecnologia e dos alunos da escola.

les aVellanes
O Mosteiro, com a colaboração da 
Noguera SportBike Sports Association, 
projetou um circuito de Mountain Bike 
localizado na floresta da propriedade 
marista. Uma rota de mais de 6 km foi 
inaugurada em 2 de outubro com a 
competição Open Lleida, que contou mais 
de 150 ciclistas.

https://maristascompostela.org/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://champagnat.org/pt/circulares/lares-de-luz-cuidamos-da-vida-e-geramos-nova-vida/
https://youtu.be/pYqCidZoSLE?t=1390
https://maristascompostela.org/somos/asamblea-de-mision/
https://maristascompostela.org/somos/asamblea-de-mision/
https://champagnat.org/pt/v-assembleia-da-missao-da-provincia-de-compostela/
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O Colégio Marista “El Salvador” de 
Manatí, em Porto Rico, da Pro-
víncia da América Central, realiza 

diversas iniciativas para conscientizar os 
alunos sobre a necessidade de cuidar 
de nossa casa comum, de acordo com 
os apelos do Capítulo Geral do Instituto 
Marista e fazendo eco ao convite do Papa 
Francisco.
“Como maristas, queremos viver este ano 
com esperança, mas não uma esperança 
fácil ou ingênua, mas profundamente 
cristã. Desejamos despertar nos nossos 
jovens o desejo de construir o futuro aqui 
e agora, de enchê-lo de vida, luz e ale-
gria, como a plantinha que abre caminho 
no piche. Como maristas, sonhamos que 
cada vez mais pessoas se comprometam a caminhar juntas na 
criação de uma sociedade mais humana, mais atenta aos mais 
necessitados, mais em comunhão com a Criação, enfim, mais 
de Deus”, destacou o Ir. Edgardo Lopez, Presidente do Colégio 
Marista “El Salvador”.

Eis algumas iniciativas:
• Os estudantes do 9º ano arrecadaram alimentos para a 

“Posada de Amor”, organização que atende idosos que 
vivem sós, para que estejam preparados para a temporada 
de furacões.

• Vários estudantes do 12º ano estão recolhendo roupas, 
junto com a Paróquia Del Carmen de Vega Baja, para 
enviar às vítimas da República Dominicana.

• Os estudantes do 12º ano que participam do “Actuar Ur-
gente” propuseram diversas iniciativas a serem implemen-
tadas na Escola ao longo do ano, relacionadas com melho-
rias nas áreas verdes e nas espécies que as habitam, para 
que possam atrair borboletas e outros seres vivos.

• Um grupo de estudantes do 12º ano está ajudando os es-
tudantes do 1º ao 4º ano com suas mochilas, nas entradas 
e saídas do Colégio

• A “tropa 053” das Meninas Escoteiras e a “manada 
92” dos Escoteiros limparam a praia de La Cueva de las 
Golondrinas.

• De 1 a 4 de setembro celebramos: “Os dias de divulgação 
da encíclica Laudato Sí”, e várias atividades foram realiza-
das nas aulas de Religião.

• Vários estudantes do 4º e 5º anos participaram da Oficina 
de Imersão na Natureza em La Hacienda La Esperanza, 

em Manatí. Eles aprenderam sobre apicultura, agricultura 
sustentável, projetos para proteger as dunas de areia, a 
história de La Hacienda.

O Colégio Marista “El Salvador” conta com 49 professores, 2 
Irmãos e mais de 560 alunos, com idades entre 3 e 18 anos, 
da pré-escola ao 12º ano.

PORTO RICO

CRIANDO CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA EM MANATÍ

Atuar urgente Laudato Si’
José Enrique Alvarado Piñeiro, 12º Ano, coordena o projeto 
“Atuar Urgente”, uma iniciativa da qual participaram outros 
alunos do Colégio Marista de Manatí, em Porto Rico. Abaixo 
reproduzimos suas palavras, onde conta sobre esse projeto.

Diante do momento histórico da pandemia do COVID-19, eu 
senti uma necessidade urgente de doar-me a todos os demais. 
Meditei e me dei canta de que o maior presente que poderia 
dar ao próximo era transferir para ele todo conhecimento cien-
tífico e ecológico que adquiri durante meus 15 anos de vida 
autossustentável no campo de Morovis, Porto Rico.
Criei uma iniciativa chamada “ACTUAR ES URGENTE LAUDATO 
SI” para a qual convidei os jovens Maristas a vir ao meu sítio 
eco-sustentável, seguindo todos os protocolos do Governo de 
Porto Rico sobre os cuidados e o processo de vacinação contra 
o Covid-19. Meu objetivo era enchê-los de esperança e amor 
diante dos momentos difíceis vividos pela pandemia e pelos 
passados 5 anos em nossa ilha. À convocação responderam 
26 jovens, aos quais transferi conceitos da Laudato Si’, acres-
centando tudo que aprendi desde criança. Contamos com o 

https://champagnat.org/pt/criando-consciencia-ecologica-em-manati/
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BANGLADECHE: ST MARCELLIN SCHOOL

ESPANHA: ENCONTRO DE DIRETORES MARISTAS 
DA MEDITERRÁNEA

ESPANHA: ENCONTRO DE DIRETORES MARISTAS 
DA IBÉRICA

MOYLE PARK COLLEGE, SOUTH DUBLIN, IRLANDAROMÊNIA: CASE ALE SPERANTEI – BUCARESTE

mundo marista

VENEZUELA: EQUIPE DE ANIMADORES DO COLÉGIO 
HNO. ILDEFONSO GUTIÉRREZ EM MARACAIBO

apoio de vários estudiosos e professores 
da Universidade de Porto Rico.
Durante os meses de junho e julho de 
2021, os jovens conseguiram desenvol-
ver uma consciência ecológica a partir de 
investigações científicas acompanhadas 
de práticas de autossustentação no 
campo e no mar. Dessa maneira, foram 
criados habitats, que resultaram em oásis 
de sobrevivência para os polinizadores, 
tartarugas marinhas, corais e outros. 
Muitos destes animais estão ameaçados 
e em perigo de extinção.
Atualmente já foi criado um ciclo de vida 
sustentável para vários polinizadores que 
são imprescindíveis para a segurança alimentar do mundo. 
Todas essas práticas foram documentadas com o propósito de 
graduação para os integrantes que estivessem cursando o 12º 
Ano.
Confesso que meus 15 anos de vida no campo estão arraiga-
dos à filosofia de São Marcelino Champagnat e São Francisco 
de Assis. Surpreendentemente estão conectados diretamente 
com a Encíclica do Papa Francisco, Laudato Si’, escrita há seis 
anos.

Ao fazer a introspecção cabe desta-
car que tanto São Francisco de Assis 
como nosso Fundador, São Marcelino 
Champagnat, sentiram o chamado para 
doar-se aos demais em momento de cri-
se social, política, econômica e cultural 
da Igreja em seus países, Itália e França, 
especialmente em suas áreas verdes e 
cheias de natureza. Dou-me conta de 
que assim me sinto eu mesmo em meu 
pequeno campo de Morovis, Porto Rico, 
no ano de 2021.
Estou muito familiarizado com o estilo 
que o Papa Francisco propõe através de 
sua Encíclica “Laudato Si”, e é o meu 

maior desejo poder partilhar e propô-la a toda a humanidade.
Minha grande missão e a de todos os integrantes dessa 
iniciativa “ACTUAR ES URGENTE LAUDATO SI” é dar a conhe-
cer a Encíclica “LAUDATO SI” com humildade, simplicidade e 
modéstia. Demonstrar uma vez mais que nas crises surgem 
grandes transformações. Meu sonho é que a iniciativa seja 
seguida pelas futuras gerações. Uma vida sã, um planeta são 
será possível quando todos remarmos juntos numa mesma 
direção.

https://champagnat.org/pt/criando-consciencia-ecologica-em-manati/
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CHAMPAGNAT GLOBAL

EDUCADORES DA ÁFRICA E DA EUROPA PARTICIPAM DO PROCESSO 
DE CONSTRUÇÃO DA REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

No dia 23 de setembro de 2021, outro marco foi alcança-
do no processo de construção da Rede Global Marista de 
Escolas. Quase 200 membros das diversas comunidades 

escolares (irmãos, professores, alunos, pais) da África e da 
Europa celebraram a terceira pré-conferência regional organi-
zada para sonhar e desenhar juntos a Rede que logo se tornará 
realidade.
O Irmão Ben Consigli, dirigiu uma saudação muito especial 
a toda a comunidade escolar, estimulando o sentimento de 
trabalhar em família.
O workshop, organizado online, teve como objetivo sonhar e 
sentir a rede que queremos construir de forma colaborativa.
Com o auxílio da metodologia da Investigação Apreciativa, foi 
vivido um momento muito especial onde todos puderam visuali-
zar o futuro da rede, compartilhar seus desejos com os outros 
e compartilhar seus sonhos.

O dia terminou convidando a todos a manifestarem os aspectos a 
considerar como sendo uma boa Rede. Os mais repetidos foram:
• Participação de todos os integrantes da Família Marista, 
irmãos, professores, pais e principalmente alunos.
• Garantir a manutenção e atualização da plataforma #Cham-
pagnatGlobal
• Colocar os melhores recursos, humanos e materiais para 

torná-lo realidade.
• Multiplicar os encontros e intercâmbios interculturais.
• As pessoas primeiro lugar.
• Conexão entre todas as escolas.
• Intercâmbio entre professores e alunos.
• Treinamento intercultural.
• Promover a inovação educacional.
• Contar com o apoio de editoras e universidades maristas.
• Promover o acesso à Internet em países que não a possuem.
• Experiências de voluntariado internacional na qual possam 
participar professores, familiares, ex-alunos …
• Red de redes.

O grande momento acontecerá na semana de 25 a 29 de outu-
bro, fase final do processo colaborativo, onde serão colocadas 
em prática todas as ideias que surgiram e serão feitas propos-
tas em torno das quais se formarão os grupos interessados   em 
partilhar e aprofundar estes temas.
A Rede reunirá membros da comunidade escolar marista inter-
nacional em torno de diversos temas. Certamente alguns serão 
do seu interesse.

Aos poucos você terá todas as informações através do portal 
da Rede (www.champagnat.global).

http://www.champagnat.global
https://champagnat.org/pt/educadores-da-africa-e-da-europa-participam-do-processo-de-construcao-da-rede-global-marista-de-escolas/
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Entre 1852 e 1854 aconteceu um Capítulo Geral, uma reunião de delegados de todos os cantos do Instituto para 
tomar decisões importantes, como refletir sobre os apelos de Deus para o Instituto e renovar os quadros do gover-
no. Para ser eleito para este capítulo, era necessário que o Irmão tivesse um quarto voto, denominado de “voto de 
estabilidade”.
O capítulo teve três sessões: na primeira foi reelaborada a Regra, na segunda foi preparado e aprovado o “Guia das 
Escolas”, e na terceira, elaboração das Constituições e Regras de governo. Neste Capítulo acontecerá a visita de 
três importantes personalidades: do Padre Colin, superior da Sociedade de Maria; do Padre Mazelier, ex-superior 
dos irmãos de Saint-Paul; e da Condessa de Grandville.
O P. Mazelier pediu que fossem cumpridos os compromissos do contrato de união com os Irmãos de Saint-Paul, 
especialmente o relativo ao nome e à divisão em províncias. 
A Condessa de Grandville foi uma grande benfeitora que ajudou na fundação e no desenvolvimento de várias obras. 
Mais importante foi a visita do Pe. Colin, mas a ela dedicaremos o próximo número. 
Nota: O voto de estabilidade ainda pode ser emitido pelos irmãos, mas agora não é mais exigido como um requisito 
para algumas funções ou designações.
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior-Geral do Instituto Marista

28. Capitulo de 1852

A Província de Norandina celebrou, no dia 08 
de setembro passado, a certificação do Sis-
tema de Gestão de Qualidade de 7 colégios 

da Colômbia.
Ao longo de um processo de mais de dez anos, 
onde cada instituição realizou um trabalho que 
implicou na contribuição de cada um dos membros 
das comunidades educativas, a criação de equipes 
de qualidade, além da realização de auditorias, re-
cebemos, finalmente, por parte da empresa Bureau 
Veritas, o reconhecimento da qualidade educativa 
de nossas obras maristas.
Durante a cerimônia virtual, da qual participaram os diretores 
com suas equipes educativas de cada uma das sete institui-
ções, o Ir. Leonardo Yepes, líder nacional de Planejamento 
Estratégico e coordenador nacional de educação, recebeu, 
da parte de Martha Triana, diretora de certificação do Bureau 
Veritas Latino-americano, o documento que certifica o cumpri-
mento das normas ISO9001:2015 do Sistema de Gestão.
Sistema de Gestão de Qualidade
Entende-se por um Sistema de Gestão de Qualidade a ferra-
menta que serve para coordenar e dirigir as atividades de uma 
organização que busca cumprir com as expectativas dos clien-
tes e das partes interessadas, melhorando assim sua eficácia e 
eficiência de maneira contínua.
Dessa maneira podemos concluir que a importância de 
implementar um sistema de gestão de qualidade está no fato 
de que essa plataforma serviu para desenvolver o interior de 
nossa organização – a Comunidade de Irmãos Maristas de 

Ensino – uma série de atividades, processos e procedimentos 
direcionados a possibilitar que o serviço educativo oferecido 
cumpra com as necessidades e expectativas dos clientes, que 
são todas as famílias que optam por educar seus filhos em 
nossos colégios.
A implementação do sistema de Gestão foi fruto de uma refle-
xão profunda sobre a razão de ser e a projeção que fazemos 
da obra educativa marista na Colômbia para o ano de 2023; 
este foi um trabalho que foi sendo desenvolvido com o apoio de 
muitos irmãos e colaboradores que fazem parte das diferentes 
instituições maristas, através de um processo interno, colabo-
rativo e participativo.
Depois de partilhar sonhos, projetos, maneiras de fazer, dificul-
dades e conquistas, os diretores de cada instituição, juntamen-
te com os responsáveis pela qualidade, seguiram em busca de 
transformar as concepções e práticas pedagógicas e admi-
nistrativas, mediante a implementação do Sistema de Gestão, 
com o fim de consolidar uma cultura de melhoria contínua.

COLÔMBIA

7 COLÉGIOS MARISTAS FORAM CERTIFICADOS PELO BUREAU VERITAS

https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
https://champagnat.org/pt/escuta-lema-da-rede-europeia-marista-para-o-ano-2021-22/
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BRASIL CENTRO-NORTE

MCHFM DA PROVÍNCIA LANÇA E-BOOK
CELEBRATIVO DOS 35 ANOS DO MOVIMENTO

As 24 Fraternidades do MChFM 
da Província Marista Brasil 
Centro-Norte lançaram  um 

E-book celebrativo dos 35 anos do 
Movimento Champagnat com o motivo 
de preservar a memória de todas as 
fraternidades, e tornar eterno o espírito 
que suscitou a vocação leiga marista 
no movimento.

O E-book lançado o 29 de agosto, mês 
dedicado às vocações, consiste em 
184 páginas que contam a caminhada 
do Movimento, desde as primeiras 
fraternidades (veja o lançamento do 
e-book).

“Ao celebrar 35 anos de caminhada e de tantas conquistas, 
este e-book registra o compromisso de todos aqueles/as 
que, por meio do seu sim cotidiano, aderem à proposta de 
vida fraterna sonhada por Marcelino Champagnat”, disse o 
Ir. Ataide José de Lima, Provincial.

A compilação de todo o material – todos os depoimentos, 
vivencias das pessoas, história dos itinerários até aqui – co-
meçou em fevereiro de 2020 a traves de diversas reuniões 
virtuais, 
diálogos com 
todos os ani-
madores de 
fraternidades 
atuantes 
e com as 
fraternida-
des que já 
encerraram 

suas atividades. Também incluiu com os depoimentos de 
pessoas que que fizeram história no MChFM.

Referindo-se ao futuro do movimento, o irmão Ataide disse: 
“para não ficar somente na celebração do que se passou, 
deixo aqui uma provocação a mais para o futuro: o que os 
membros do Movimento Champagnat da Família Maris-
ta podem fazer para que outras pessoas (jovens, alunos, 
familiares, colaboradores, cristãos…) sejam atraídas pela 
proposta de vida fraterna do MChFM e assim garantir mais 
35 anos de história? Celebrar o passado, se não projetamos 

a continuidade daquilo que acreditamos, é como jogar a 
boa semente na areia do deserto. A adesão pessoal, de 
cada fraterno e fraterna, aos ensinamentos de Marcelino, 
é a melhor expressão da vitalidade, dinamicidade e rique-
za do MChFM para a Igreja, para o Instituto Marista e para 
os seus membros, nestes 35 anos de história. A todos 
os fraternos e fraternas uma boa leitura e boa celebra-
ção com as bênçãos de Maria, nossa Boa Mãe, e de São 
Marcelino Champagnat”.
Saiba mais sobre o Movimento Champagnat.
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