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■ De terça a sexta-feira, os Irmãos Ernesto Sánchez, Supe-
rior-Geral, e Ben Consigli, Conselheiro-Geral, participarão, em 
Madri, da reunião com os 5 provinciais da Europa, durante o 
encontro da Região marista da Europa.
■ El H. João Carlos, Conselheiro-Geral, está visitando a 
Província Norandina. De segunda a quarta-feira participou da 
reunião do Conselho Provincial, em Armenia. Na quinta-feira 
visitará o escolasticado, em Manizales, e na sexta e sábado o 
noviciado, em Medellín.
■ Na terça-feira, o Ir. Mark Omede, do Secretariado de Edu-
cação e Evangelização, junto com Andrea Rossi, de FMSI, se 
encontram com os responsáveis do Projeto New Horizons da 
Província África Austral.
■ No mesmo dia, o Departamento CMI se encontra com a 
equipe técnica de Curitiba para seguir trabalhando no desen-
volvimento da plataforma Nexus, para o voluntariado marista.

■ Durante a semana, o Secretariado Irmãos Hoje, junto com 
a Comissão Internacional e outros grupos, segue o proces-
so de revisão da Guia de Formação encontrando diferentes 
grupos: escolásticos da África (segunda-feira), leigos das 
Américas (terça-feira) e postulantes, noviços e escolásticos 
das Américas (terça, quarta e quinta-feira).
■ Na quarta-feira, o os Irmãos Ángel e Lindley, diretores 
do Secretariado Irmãos Hoje, se uniram à Rede Intera-
mericana de Espiritualidade Marista para participar do VII 
Encontro de Formação e Vivência com o tema “mística e 
fraternidade”.
■ Na quinta-feira, o Secretariado Irmãos Hoje promove o 
terceiro encontro on-line de Mestres de Noviços.
■ A partir de quinta-feira, até dia 27 de outubro, os Irmãos 
Óscar, Conselheiro-Geral, e Valdícer, diretor do departamento 
CMI, visitarão o Projeto Fratelli, no Líbano.

administração geral

O projeto da Rede Global Marista de 
Escolas cresceu nos últimos meses 
graças à colaboração de uma equi-

pe que trabalha assiduamente em sua 
implementação. E é chegado o momento 
de seu lançamento, que acontecerá de 25 
a 29 de outubro. Isto se traduz em dois 
eventos em nível mundial.

CÚPULA
A cúpula será o momento de concretizar 
desejos e começar a definir as iniciativas 
e ações que poderão se tornar realidade 
por meio do trabalho coletivo em grupos 
de interesse.
Na cúpula está prevista a participação 
de cerca de 500 membros da comuni-
dade escolar Marista. Estarão presentes 
dirigentes provinciais da área educa-

cional e pessoas que já participaram 
das pré-cúpulas: diretores, educadores, 
estudantes, pais e mães de estudantes. 
A participação também está aberta a 
qualquer pessoa que tenha manifestado 
interesse em fazer parte do processo de 
criação da Rede.

Desta reunião participarão pessoas con-
vidadas pelas Unidades Administrativas 
que já se registraram.
Após a cúpula, serão formados grupos 
que, em torno de um tema, viverão 
a experiência de tornar a Rede uma 
realidade.

CASA GERAL

25 A 29 DE OUTUBRO: LANÇAMENTO DA
REDE GLOBAL MARISTA DE ESCOLAS

http://champagnatglobal.org/
https://champagnat.org/pt/25-a-29-de-outubro-lancamento-da-rede-global-marista-de-escolas/
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EPISÓDIOS DE VÍDEO – Evento de 
lançamento de rede ao vivo
Três episódios de vídeo reunirão a 
comunidade escolar marista durante a 
última semana de outubro. Participarão 
as 600 escolas, com 72.000 professo-
res e cerca de 600.000 estudaantes e 
suas famílias, nos 5 continentes. Será 
uma maneira agradável de interagir 
com a família marista global, reviver 
o sonho de Marcelino Champagnat e 
recriá-lo, hoje, por meio da Rede Global 
Marista de Escolas.
Os episódios de vídeo duram cerca de 
30 minutos e serão veiculados para a 
comunidade escolar Marista internacio-
nal, nos seguintes dias:
• Segunda-feira, 25 de outubro – 15h 

(horário de Roma), em espanhol, 
com legendas nas outras 3 línguas

• Quarta-feira, 27 de outubro – 15h 
(horário de Roma), em português, 
com legendas nas outras 3 línguas

• Sexta-feira, 29 de outubro – 06h 
(horário de Roma), em inglês, com 
legendas nas outras 3 línguas

• 
Os episódios de vídeo serão legenda-
dos em inglês, espanhol, português e 
francês. E para poder acompanhá-los 
ao vivo e interagir pelo chat é neces-
sário se cadastrar nesta plataforma: 
https://champagnatglobal.eventfy.
live/

Próximos passos
Terminado o lançamento da Rede Global 
Marista de Escolas, terá início a atividade 
da Rede. Inicialmente, há uma plata-
forma para que aqueles que desejam 
se envolver nesta experiência possam 
formar um grupo em torno de um tema 
de interesse e, assim, manter uma 
interação que lhes permite se encontra-
rem e tornar realidade as iniciativas que 
consideram oportunas.
Em breve contaremos em detalhes como 
se organiza a Rede, como você pode fa-
zer parte dela e quais ferramentas estão 
disponíveis para tornar essa iniciativa 
uma realidade.
Para mais informações, siga-nos em: 
http://champagnatglobal.org/

Mais sobre a Rede
Qual é a origem da Rede Global Marista 
de Escolas?
Responde ao apelo do XXII Capítulo 
Geral para “Caminhar juntos como uma 
Família Global”.
Em que consiste a Rede?
A Rede oferecerá um espaço, uma 
plataforma: Champagnat Global para 
que toda a comunidade escolar Marista 
tenha a oportunidade de se encontrar 
globalmente e promover atividades de 
interesse, que promovam a qualidade 
educacional, a conexão, o intercâmbio, a 
inovação e a tecnologia, a evangelização 

e a transformação social.
É o lugar de tornar realidade iniciativas como:
• Cultivar a identidade e o sentido de 

pertença Marista.
• Compartilhar experiências e boas 

práticas.
• Incentivar sinergias e colaboração.
• Promover o intercâmbio entre os 

integrantes da comunidade escolar.
• Realizar projetos acadêmicos inter-

nacionais.
• Fomentar a solidariedade e a trans-

formação social.
• … e muitas outras propostas que 

surgirão à medida que a Rede está 
sendo tecida.

A Cocriação da Rede
A Rede Global Marista de Escolas está 
sendo gestada de forma colaborativa e 
será fruto de um processo cocriativo que 
garanta a empatia e aproveite as capaci-
dades e a riqueza de todos os membros 
envolvidos na tarefa educativa Marista.

A Rede está se tecendo
Como resultado de todo o processo que 
se vem trabalhando com representantes 
da comunidade escolar Marista, surgi-
ram alguns espaços de oportunidade e 
alguns temas que serão aprofundados 
em uma Cúpula e que formarão a base 
daqueles que serão os primeiros grupos 
que farão parte da Rede.

A reflexão sobre uma espiritualidade própria do Instituto continuava. Já foi falado (ver 
#25) da circular sobre a fé, escrita pelo Irmão Francisco. Com a aprovação legal para 
a França e a separação dos Padres Maristas, passou-se, então, a refletir sobre os as-
pectos próprios que caracterizam a identidade. Dois textos foram editados para res-
ponder a questão sobre a identidade e a espiritualidade própria dos Irmãos Maristas.
Em 1855 foi publicado o Manual de Piedade, que é, ao mesmo tempo, um catecismo 
para a formação dos noviços e uma antologia de orações comuns. Neste livro, o 
Irmão Francisco teve uma grande participação.
Em 1856 foi publicada a vida de José Bento Marcelino Champagnat, texto escrito 
pelo Ir. Luís Maria, assistente geral no tempo do Ir. Francisco. Este texto, motivado e 
revisado pelo Ir. Francisco, tornou-se a principal obra de estudo da vida do funda-
dor pela maioria dos Irmãos. Ele é composto de duas partes: a primeira enfatiza a 
biografia do Fundador; a segunda, as suas virtudes.
Outros episódios

Ir. Francisco, primeiro Superior geral do Instituto Marista

30. Manual de Piedade e Vida de Marcelino

https://champagnatglobal.eventfy.live/ 
https://champagnatglobal.eventfy.live/ 
http://champagnatglobal.org/
https://champagnat.org/pt/biografia-do-ir-francisco-em-episodios/
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A Província está desenvolvendo ma-
teriais de formação, especialmente 
leigos e leigas maristas. Nas segun-
das-feiras, são enviadas mensagens 
curtas através das redes, baseadas 
no exemplo de Champagnat, com 
um breve comentário. Outro recurso 
importante são as “Chaves do Estilo 
Educativo Marista”, que já chegou 
ao número 5. O último número tem 
como tema a “Pedagogia do esforço: 
Educar em resiliência através da au-
todisciplina, vontade firme e valores 
sólidos”. Neste link é possível fazer o 
download dos 5 números.

FilipinAs
Em 14 de outubro, os líderes leigos 
se reuniram para fazer uma síntese 
sobre o processo do Fórum Inter-
nacional sobre a Vocação Marista 
Laical. Atualmente na terceira fase 
de reflexão, a equipe está animada 
a preparar um processo semelhante 
com outros grupos de leigos em suas 
respectivas escolas ou áreas.

AustráliA
O Sacred Heart College, que nos 
últimos 116 anos conta com pensio-
nistas masculinos e meninas desde 
1998, recebeu o prêmio 2021 de 
excelência da Associação Australiana 
de Internatos na categoria internatos 
indígenas. Este prêmio reconhece os 
muitos anos de educação dedicado à 
comunidade indígena pela equipe de 
educadores maristas.

BrAsil centro-norte
No dia 11 de outubro, o Ir. Anton 
Alfons, conhecido como Ir. Afonso, 
completou 101 anos de idade. Ele vive 
na Residência Marista Apipucos e, exí-
mio artesão, confeccionou mais de 100 
presépios. Desde cedo, aos 12 anos, 
quis ser missionário. Com 14 anos, 
iniciou estudos na obra Saint François 
Xavier, em Grugliasco, Itália, e, aos 17, 
foi servir à missão marista no Brasil.

BRASIL SUL-AMAZÔNIA

PROVÍNCIA REÚNE JOVENS EM 
SINTONIA COM A CASA COMUM

Mais de 800 participantes da 
Pastoral Juvenil Marista (PJM) 
da Província Brasil Sul-Amazô-

nia participaram do Encontro de Jovens 
Maristas, que se realizou no dia 2 de 
outubro. O evento, realizado de forma 
híbrida, foi transmitido através das redes 
sociais desde o Colégio Marista Assun-
ção, de Porto Alegre. Os jovens participa-
ram de forma presencial nas diferentes 
cidades do Rio Grande do Sul, de Brasília 
e do Mato Grosso.

Com a temática “Reconectar – em 
sintonia com a casa comum”, o evento 
promoveu reflexões sobre o que é essen-
cial para o ser humano, para o mundo e 
como os jovens podem se comprometer 
com o cuidado integral da vida e do meio 
ambiente.

O Irmão Deivis Fischer, provincial eleito 
para o próximo Triênio (2022-2024), 
reforçou o quanto esse dia vai ficar 
para a história da PJM: “que possamos 
fazer memória deste tempo histórico 
e das reconexões que estão fazendo 

a caminho da Civilização do Amor”, 
disse.

“Estamos aqui pelas pessoas, pois é 
delas que parte a força e a união que 
precisamos para mudar o mundo. Esta-
mos aqui por vocês jovens que são vida 
e que já estão construindo a mudança no 
presente. É tempo de ser juventude ma-
rista”, afirmou a vice-diretora do Colégio 
Marista Assunção, Manoela Saldanha, 
durante sua participação.

Como gesto concreto que marcou a rea-
lização do encontro de 2021 o Colégio 
Marista Assunção realizou o plantio de 
uma árvore. As demais Unidades Maris-
tas também foram convidadas a fazerem 
gestos concretos em seus espaços de 
atuação.

O evento foi encerrado com o anúncio 
do Colégio Marista Maria Imaculada, 
de Canela (RS), como unidade sede do 
Encontro de Jovens Maristas da Província 
em 2022. Outras informações nesse 
link

https://bit.ly/3lU9cqU
https://champagnat.org/pt/a-provincia-cruz-del-sur-promove-a-plaza-de-las-infancias/
https://redemarista.org.br/noticias/o-cuidado-com-a-casa-comum-foi-tema-do-ejm-2021
https://redemarista.org.br/noticias/o-cuidado-com-a-casa-comum-foi-tema-do-ejm-2021
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BRASIL CENTRO-NORTE

FÓRUM MARISTA DE GESTORES: A ESCOLA QUE SONHAMOS

Em sua terceira edição, o Fórum 
Marista de Gestores continua 
sendo espaço para formação, 

partilha, projeção da missão, e es-
tímulo para as principais lideranças 
da Província Brasil Centro-Norte. 
Realizado entre os dias 5 e 7 de 
outubro, reuniu gestores, de modo 
híbrido, parte presencial, em Brasí-
lia, e parte on-line, para debater o 
fazer da educação, de forma reno-
vada, atualizada e contextualizada. 
O provincial, Ir. Ataide José de 
Lima, abriu o evento com a reflexão 
sobre a escola que somos, à luz 
dos valores fundacionais maristas, 
iluminados pela proposta apresen-
tada no Pacto Educativo Global, 
que nos convida a colocar a pessoa 
no centro da ação educativa. Com 
um olhar prospectivo, disse “queremos pensar a escola do 
presente, mas, também, sonhar com a escola do futuro”.

O final do triênio da administração provincial é coroado com 
esta reunião de líderes, avaliando o passado, reconhecendo 
o presente e pensando o futuro. Não poderia ser um mo-
mento mais oportuno. Em breve, a Assembleia e o Capítulo 
Provinciais irão movimentar, novamente, a Instituição! 
Próximo dezembro começa um novo triênio, aberto com o 
Capítulo Provincial.

A escola que sonhamos
Imaginar a escola ideal fez parte das dinâmicas de gru-
po, propostas no encontro: a escola que somos, a escola 
que queremos e a escola que sonhamos. A programação 
contou, ainda, com apresentação sobre o Pacto Educativo 
Global e os Valores Fundacionais Maristas, por Paulo César 
Pedrini e Ir. Evilázio Teixeira; sobre o tema, a Escola do 
presente em diálogo com o futuro, os palestrantes foram 
Ângelo de Souza, Dalila Oliveira e Mozart Neves; o vice-pre-
sidente, Ir. Renato Augusto da Silva, abordou os principais 
assuntos do triênio.

Houveram também momentos culturais, com apresentação 
musical da Orquestra Armorial Ariano Suassuna, do Colégio 
Marista Pio X, e manifestação Multilinguagens: Reglus, do 
Colégio Marista Pio XII.

A 3ª edição do Prêmio Champagnat também teve o seu 
lugar no evento, e premiou as Unidades Socioeducacio-
nais, em 11 categorias: Captação de novos Estudantes, 
Marista na Mídia, Fidelização de Estudantes, Inovações 
Tecnológicas na Evangelização com as Infâncias e com 
as Juventudes, Ações de impacto social no contexto da 
pandemia, e outras cinco categorias: Ciências Humanas, 
Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos, Matemáti-
ca, Redação.

Oscar de Champagnat
Houve também a tradicional premiação aos centros educa-
tivos pelo trabalho desenvolvido nas diferentes categorias 
citadas, como uma forma de reconhecer as boas práticas e 
o desempenho das unidades, no decorrer do ano, no desen-
volvimento de ações e metas atingidas.

Ciências Humanas, da Natureza, Matemática e Linguagens 
e Códigos – Dom Silvério; Redação – Patos de Minas; 
Captação de Novos Estudantes – Águas Claras; Marista na 
Mídia – Araçagy; Fidelização de Estudantes – N. Senhora 
de Nazaré; Inovações Tecnológicas na Evangelização com 
as Infâncias – Aprendizado Marista; Inovações Tecnológicas 
na Evangelização com as Juventudes – São Luís; Ações de 
Impacto social no contexto da pandemia, solidariedade – 
CEMADIPE.

https://champagnat.org/pt/forum-marista-de-gestores-a-escola-que-sonhamos/
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MÉXICO: COMUNIDADE DA SERRA TARAHUMARA

ESPANHA: CONSELHO DA MISSÃO EUROPEIAESPANHA: EQUIPES EUROPEIAS DE IRMÃOS 
HOJE E LEIGOS MARISTAS

VIATNÃ: RENOVAÇÃO DOS VOTOSBRASIL: FRATERNIDADE NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO DE BALSAS, MÁ

mundo marista

PORTUGAL: AS COMUNIDADES MARISTAS 
ACOLHEM AS CONSTITUIÇÕES E REGRA DE VIDA

Em 9 de outubro, o Ir. Denis Ntacyi-
ca celebrou seu Jubileu de Ouro, 
enquanto os irmãos Frank Mwam-

bucha e Boniface Chirambo celebraram 
seu Jubileu de Prata na escola secun-
dária marista, em Mtendere, Dedza, 
Malauí. Também no mesmo dia, os 
Irmãos celebraram 75 anos de presença 
marista no país.
A unidade na diversidade funciona entre 
os Irmãos Maristas: o Ir. Denis Ntacyica 
é de Ruanda (Província da África Centro-
-Leste). Os Irmãos Boniface Chirambo e 
Frank Mwambucha são do Malauí (África 
Austral).
O celebrante principal foi o bispo Peter 
Adrian Chifukwa. O Ir. Norbert Mwira, 
Provincial da África Austral, também 
esteve presente.
Vários beneficiários que passaram pelas 

instituições do Instituto estive-
ram presentes e deram o próprio 
testemunho sobre a presença 
marista. Da mesma forma, 
o bispo apreciou o trabalho 
que os Irmãos Maristas estão 
fazendo no Malauí e encorajou 
os Maristas de Champagnat a 
permanecerem fiéis à missão, 
procurando estender a mão prin-
cipalmente aos mais carentes.
Os maristas da África Austral agradecem 
ao Senhor a graça da vocação desses 
Irmãos jubilados e agradecem aos 
Irmãos Maristas do Canadá por introduzir 
o carisma marista no Malauí. Com a 
ajuda de Deus e a intercessão de Maria, 
eles esperam continuar servindo o país 
e a igreja através da evangelização e da 
educação.

Os Maristas no Malauí
Os Irmãos foram convidados para ingres-
sar no país em 1946 pelo então Bispo 
Fady da Diocese de Lilongwe, Zimbá-
bue. Desde então, eles têm trabalhado 
em colégios e escolas de formação de 
professores. Existem atualmente sete 
comunidades maristas e um grupo de 
leigos maristas no país.

MALAWI

75 ANOS DE PRESENÇA MARISTA E JUBILEUS DE VIDA RELIGIOSA

https://champagnat.org/pt/75-anos-de-presenca-marista-e-jubileus-de-vida-religiosa/
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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

No dia 06 de outubro passado o Centro São 
Marcelino Champagnat de Bucareste com-
pletou 15 anos. Neste Centro da Romênia, 

da Província Ibérica, os maristas trabalham com 
crianças, meninos e meninas, adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade.

O Centro foi aberto em 2006 com a finalidade de 
proporcionar e garantir, por um período indefinido, 
um lar permanente, um ambiente familiar, apoio 
educativo, desenvolvimento pessoal e capacitação 
profissional para crianças, adolescentes e jovens, 
com idades entre 6 a 18 anos. O objetivo principal 
está em oferecer uma educação de qualidade que 
os conduza à integração social, dar uma formação 
integral, promover valores humanos e cristãos de 
respeito e solidarie-
dade, generosidade 
e amor pelos que 
os rodeiam. Os 
programas têm um 
profundo caráter 
socioeducativo e 
atuam nas áreas 
de Bucareste e do 
condado de Ilfov.

A Associação 
de Irmãos Maristas na Romênia foi fundada depois que os 
iniciadores de um programa de intervenção social e formativa 
conheceram a realidade concreta das diferentes nações da 
Europa do Leste. No início era um pequeno centro de acolhida, 
porém, com o passar do tempo foi sendo convertido em um 
espaço residencial para crianças e jovens em estado de aban-
dono, provenientes de famílias muito pobres que não podem 
assumi-los.

O Centro São Marcelino Champagnat de 
Bucareste é composto por quatro casas onde 
os menos de idade podem viver com digni-
dade. Cada uma das casas tem capacidade 
para 8/9 menores. Ali buscamos oferecer 
às crianças todos os elementos necessários 
para um desenvolvimento biológico, pessoal 
e intelectual: alimentação, vestuário, material 

escolar, assistência médica, atividades recreativas, etc.

Nesses 15 anos de existência os Irmãos da Província Ibérica 
têm semeado um futuro para cada uma das crianças que 
vivem neste centro de acolhida.

Outras informações sobre a atuação marista no país estão 
disponíveis neste link.

ROMÊNIA

O CENTRO SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT
DE BUCARESTE COMPLETA 15 ANOS

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
https://obrasocialmaristaiberica.org/maristiiromania/
https://champagnat.org/pt/o-centro-sao-marcelino-champagnat-de-bucareste-completa-15-anos/
https://champagnat.org/pt/o-centro-sao-marcelino-champagnat-de-bucareste-completa-15-anos/

