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NOTÍCIASMARISTAS

■  No último fim de semana, o Ir. Carlos Alberto, diretor do 
Secretariado de Educação e Evangelização, se encontrou 
com o Ir. Joe McKee para organizar o trabalho de revisão do 
documento Missão Educativa Marista.
■  Na segunda-feira, o Ir. Ernesto, Superior-Geral, participou 
da reunião com as equipes de diretores da Província Brasil 
Centro-Norte, em Mendes.
■  Na quarta-feira, os Irmãos Angel Medina e Lindley Siono-
sa, do Secretariado Irmãos Hoje, participam do 5º Encontro de 
Formação da Rede Interamericana de Espiritualidade Marista 
(RED IEM).
■  Os Irmãos Ken e João Carlos terminam, nesses dias, a 
visita à Província do México Occidental.
■  Na sexta-feira, a FMSI promove um evento comemorativo 

dos seus 15 anos de atividade como ONG. Contará com a 
participação de cerca de 250 convidados, entre os quais o Ir. 
Ernesto e seu conselho, junto com todos os colaboradores e 
Irmãos da Administração Geral.
■  Os Irmãos Josep Maria, conselheiro geral, e Ángel Me-
dina, diretor do Secretariado Irmãos Hoje, acompanham, em 
Notre-Dame de l’Hermitage, os três grupos da terceira idade.
■  O Ir. Luis Carlos, Vigário-Geral, de sexta-feira a domingo, 
participará, em Lima, do encontro sobre liderança servidora 
para os diretores e leigos maristas do Peru.
■  A partir de sexta-feira, o Ir. Ángel Diego, diretor do 
Secretariado de Solidariedade, participa do encontro da Rede 
Corazón Solidario, que se realiza na Colômbia, até dia 25 de 
outubro.

administração geral

CASA GERAL

CHAMPAGNAT GLOBAL: MARCOS DO PRIMEIRO ANO
Muitas coisas acontece-
ram em Champagnat Glo-
bal desde que há um ano 
decidimos caminhar juntos 
como uma família global 
Marista escolar. Com um 
modelo de rede desenha-
do de forma colaborativa, 
com a participação de 
muitos Maristas de Cham-
pagnat reunidos em tantos 
encontros, os laços de 
família são fortalecidos.

Neste primeiro aniversário 
não pretendemos fazer 
um extenso relatório 
sobre as atividades des-
envolvidas ao longo deste 
período inicial, mas é bom 
destacar e valorizar alguns dos marcos que foram alcançados 
com o envolvimento dos pioneiros da rede e são motivo de 
celebração.

Web Champagnat Global
Neste momento temos um portal web que nos permite aceder 
a informação, recursos e serviços. Um ponto de encontro para ➔

https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-noticias/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-noticias/
https://champagnat.global/pt/
https://champagnat.org/pt/champagnat-global-marcos-do-primeiro-ano/


19 I OUTUBRO I 2022

notícias maristas 750

2

a comunidade escolar global Marista.

Mapa das Escolas
Em versão para baixar e interativa, o mapa é um valioso 
instrumento a serviço do fortalecimento da nossa identidade e 
sentido global. Você conhece o álbum de fotos do Mapa Global 
Marista das Escolas?

AGORÁ
É a ferramenta da Champagnat Global que permite partici-
par de um ou vários grupos para conversar, compartilhar e 
trabalhar iniciativas com outros membros da comunidade 
educativa Marista, promovendo a comunicação, o encontro e 
a interação.

Boletim informativo
Periódicamente, quienes han decidido inscribirse, reciben 

un boletín con las noticias más resaltantes del acontecer de 
Champagnat Global.

Atividades de rede aberta
É o espaço que promove atividades voltadas especificamente 
para a comunidade escolar. Este ano vale destacar o webinar 
internacional para diretores de Escolas Maristas, por ocasião 
da festa de São Marcelino Champagnat.

MOOC Cidadania Global
Os MOOCs são cursos online massivos e abertos, voltados para 
um número ilimitado de participantes por meio da Internet. 
Na Champagnat Global estamos trabalhando para que em 
breve possamos oferecer alguns cursos muito simples, mas 
ao mesmo tempo importantes, para sintonizar com os valores 
que queremos incutir em nossa comunidade global. O curso de 
Cidadania Global Marista estará disponível em breve!

Entre os dias 26 e 30 de setembro, 
em Kinshasa, no Congo, ocorreu 
o workshop para a Sustentabili-

dade da Missão, na Província Afrique 
Centre-Est (PACE). Participaram desta 
oportunidade dez Irmãos, dentre eles 
o provincial e o ecônomo da Provincial 
e os diretores dos colégios do Congo, 
Kenya e da Tanzânia, além do gestor da 
Universidade Marista do Congo. Estive-
ram, ainda, no workshop dois membros 
da equipe do Projeto de Sustentabilidade 
da Missão da Província Brasil Cen-
tro-Sul, Rony Ahlfeldt, diretor executivo 
de Educação Básica do Grupo Marista, e 
Masimo Della Justina, professor da Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná.
O workshop deu continuidade ao projeto, 
que foi iniciado em 2018, na Província, 
tendo, agora, como foco o desenvol-
vimento dos planos Estratégico, de 
Liderança e de Gestão das unidades 
(colégios e universidade). Alguns dos 
temas discutidos e desenvolvidos foram: 
Liderança – servidora, comunicação, 
delegação e feedback; Estratégia – 

mudanças, cenários, visão, estratégia, 
inovação e planejamento estratégico; 
e Gestão – de marketing, pastoral, de 
finanças e de operações e processos.
O desafio proposto aos participantes é 
de dar continuidade ao planejamento e 
à aplicação das ferramentas, especial-

mente exercendo a liderança servidora, 
colaborativa e inovadora. Para que a 
presença e a missão marista nos países 
que compõem a Unidade Administra-
tiva PACE sejam efetivas, garantir a 
sustentabilidade econômica é condição 
essencial.

AFRIQUE CENTRE-EST

WORKSHOP SOBRE O PROJETO
SUSTENTABILIDADE DA MISSÃO

https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-mapa/
https://champagnat.global/pt/os-grupos/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-escolas-noticias/newsletter/
https://champagnat.global/pt/rede-global-marista-de-escolas-documentos-e-recursos/identidade-champagnat-global/
https://marista.org.br/
https://marista.org.br/
https://www.pucpr.br/
https://www.pucpr.br/
https://champagnat.org/pt/afrique-centre-est-sedia-workshop-sobre-o-projeto-sustentabilidade-da-missao/
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Na semana passada o Ir. Ernesto 
esteve visitando a Província, por 
ocasião do encerramento do curso 
para líderes maristas. O superior-Ge-
ral visitou os irmãos idosos em 
Viamão, os jovens em formação, em 
Porto Alegre, e os colaboradores na 
sede provincial. No sábado passado, 
participou do encontro com todos os 
Irmãos da Província, realizado em 
formato híbrido, com cerca de 40 
Irmãos acompanhando presencial-
mente e mais de 30 conectados de 
forma remota desde as Comunidades 
do interior do estado do Rio Grande 
do Sul, da região amazônica, da 
França e da Tailândia.

Compostela

A província realizou, de 7 a 9 de ou-
tubro, um encontro de Comunidades 
de Acolhimento Vocacional realizado 
em Albergaria-a-Velha, Portugal. Du-
rante esse encontro, o Ir. José Luís 
Carvalho renovou seus votos como 
religioso marista.

east asia

Os Irmãos do Setor Coreia-Japão 
realizaram um retiro durante a pri-
meira semana de outubro. Participa-
ram 10 irmãos e um padre. O tema 
central foi a Circular do Ir. Ernesto, 
Lares de Luz.

estados unidos

Os Jovens das escolas do país e os 
colégios “Marcelino Champagnat” 
do Canadá participaram do encontro 
anual “LaValla Weekend”, onde tive-
ram a chance de viver em uma comu-
nidade marista. A reunião desse ano 
focou o apelo a viver, como maristas, 
as indicações sugeridas pelo Papa 
Francisco na encíclica Laudato Si’.

BRASIL CENTRO-NORTE, 

PROFISSÃO PERPÉTUA DO IR. JOSÉ SOTERO

O Ir. José Sotero, da Província Brasil 
Centro-Norte, fez a profissão 
perpétua no Instituto no dia 9 de 

outubro, em Rosário do Catete, no Esta-
do do Sergipe. O Ir. Provincial, José de 
Assis Elias de Brito, recebeu os votos em 
nome do Superior Geral. A celebração 
contou também com a presença do vice 
provincial, Ir. Adalberto Batista Amaral, 
além de outros Irmãos Maristas, familia-
res e demais convidados.

“Com a celebração dos votos perpétuos 
estou dizendo, para toda sociedade, 
que desejo seguir definitivamente Jesus 
Cristo por toda a vida. É a entrega da 
minha existência ao Senhor pela profissão 
religiosa dos votos de castidade, pobreza 
e obediência. É deixar-me guiar pela con-
vicção: vale a pena ser Irmão Marista! É 
cultivar a certeza de que nasci para estar 
a serviço das crianças, adolescentes e 
jovens, afinal, ‘é por eles que eu me con-
sagro’ (Jo 17,19)”, sublinha o Ir. Sotero.

O atual superior e formador da Comuni-
dade Marista Nossa Senhora da Penha, 
em Vila Velha (ES) diz, ainda, que a 
missão marista permanece a mesma, no 
entanto, a profissão dos votos perpé-

tuos encharca de sentido a essência do 
propósito de servir ao Reino de Deus. 
“Assim como Maria, nossa Boa Mãe, 
proclamo, com alegria: eis-me aqui, Sen-
hor, um Irmãos entre irmãos”, continua 
Ir. José Sotero.

A solenidade da profissão dos votos 
perpétuos, transmitida ao vivo, pelo canal 
do Ser Marista, no YouTube (YouTube.
com/sermarista), é o resultado de um 
tempo de formação e discernimento, 
pelo qual Ir. José Sotero passou, desde 
a profissão dos votos temporários, em 8 
de dezembro de 2014. De acordo com 
as Constituições e Estatutos do Instituto 
dos Irmãos Maristas, número 81.7, em 
casos excepcionais, o superior-geral 
pode prolongar o período da profissão 
temporária por até nove anos. Ir. Sotero, 
então, utilizou este prazo para discernir a 
certeza do caminho.

“Assim, como já nos alertava São Oscar 
Romero, somos profetas de um futuro 
que não é nosso. A revolução da ternura 
depende de mim, de você, num abraço 
envolvente, uma presença mútua no 
amor. Permaneçamos a sonhar de olhos 
abertos!”, finaliza Ir. José Sotero.

https://marista.edu.br/
https://marista.edu.br/
https://youtu.be/kwpGMkjtkxs
https://youtu.be/kwpGMkjtkxs
https://champagnat.org/pt/profissao-perpetua-do-ir-jose-sotero/
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DISTRITO DO PACIFICO

PRESENÇA MARISTA EM KIRIBATI

Os Irmãos Ma-
ristas iniciaram 
sua missão 

em Kiribati, na parte 
central do Oceano 
Pacífico, em 1984. 
Entretanto, o primeiro 
irmão marista chegou 
a Kiribati alguns anos 
antes, no começo da 
década de 70, para 
ensinar como volun-
tário: O Ir. Flavius 
Michael Donnelly, da 
Austrália, que morreu 
em 1972. Dez anos 
depois, em junho de 
1982, o Ir. Gregory 
Ryan, Provincial da Nova Zelândia, recebeu um convite do 
Bispo Paul Mea para enviar Irmãos à sua diocese de Tarawa 
e Nauru e dirigir um instituto de ensino médio. Este convite foi 
aceito pelo Conselho Provincial em 1983. Os Irmãos escolhidos 
para esta nova pastoral foram dois neozelandeses e um sa-
moano: Francis Eggleton, Camillus Aylward, e Edward Daneil-
son. Eles chegaram em Tarawa no início de 1984 para dirigir o 
Centro Vocacional St Louis, que se tornou St Louis High School 
quando foi registrado como escola secundária em 1986. Al-
guns anos depois, na década de 90, os primeiros Irmãos locais 
formaram uma comunidade na ilha de Marakei. Desde então, 

um número crescente de maristas Champagnat tem trabalhado 
em St Louis e na diocese. Irmãos de Samoa, Fiji, Tonga e Nova 
Zelândia estiveram e estão envolvidos nesta missão marista.

Atualmente, há quatro Irmãos nativos do país que vivem com 
um postulante e um aspirante.

Os irmãos têm duas comunidades em Tarawa: uma está ligada 
à Escola Secundária St. Louis em Teaoraereke, e a outra é uma 
comunidade de formação em La Valla, Bikenibeu.

Vida e missão maristas em Kiribati
Há três grupos ativos que vivem o carisma de Champagnat:
• Equipe de Gestão da Missão Kiribati – criada em 2018 

em ligação com o Conselho do Distrito do Pacífico, é 
composta por cinco leigos e dois irmãos. O objetivo da 
missão é que irmãos e leigos maristas de Champagnat 
sejam corresponsáveis pela futura Missão Marista em 
Kiribati. Os membros se reúnem mensalmente.

• Grupo Jovem Champagnat – tem cerca de 25 membros 
que são estudantes universitários ou estudantes do en-
sino médio: reúnem-se regularmente e ajudam a animar 
outros jovens.

• Saint Louis High School Champagnat Marists – consiste 
de professores leigos de Saint Louis comprometidos com 
o aprofundamento do Carisma dentro da Escola.

Em termos de instituições, o Instituto trabalha em 3 realida-
des diferentes:
• St Louis High School – é uma Escola Secundária com 

cerca de 1.200 estudantes. É Diocesana, sob a respon-
sabilidade Marista. O Irmão Sefo Une está atuando como 
Comissário Escolar.

• La Valla Spirituality and Retreat Centre – É composto pela 
residência para os quatro Irmãos e um Centro de retiros 
que oferece vários encontros para os Maristas Champag-
nat: Há dois irmãos designados para esta missão.

• Champagnat Marist Preschools – há três grupos que são 
apoiados em termos de animação do Carisma Champag-
nat, ajudando o desenvolvimento espiritual e profissional 
dos professores religiosos e oferecendo apoio financeiro 
a partir de algumas doações internacionais.

https://champagnat.org/pt/presenca-marista-em-kiribati/
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REDE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PROMOVE WEBINAR
SOBRE UNIVERSIDADE, IDENTIDADE E PÓS-MODERNIDADE

A Rede Internacional Marista de 
Instituições de Educação Supe-
rior (RIMES) promove a webinar 

Universidade, Identidade e Pós-Mo-
dernidade, com Michel Maffesoli. 
Referência internacional em Sociologia, 
Michel Maffesoli é considerado um 
dos maiores especialistas em pós-mo-
dernidade. Com estudos dedicados à 
compreensão do imaginário contem-
porâneo a partir da filosofia fenomeno-
lógica e da sociologia compreensiva, 
produziu mais de 30 livros voltados 
para a definição dos paradigmas da 
pós-modernidade. 

O evento promovido pela RIMES 
acontece no dia 20 de outubro, às 9h 
(horário de Brasília), de forma gratuita, 
pelo Zoom e contará com tradução 
simultânea para o espanhol e para o 
português. Interessados podem ingres-
sar na webinar diretamente neste link 
(Senha de acesso: 886829 – ID do 
webinar: 981 0270 4538).

O mediador será o prof. Dr. Juremir Machado da Silva, coorde-
nador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
da PUCRS, que, durante o evento, conduzirá a oportunidade de 
partilha de dúvidas e reflexões a Maffesoli.

A iniciativa parte de um movimento amplo da RIMES, nos 
últimos dois anos. “O objetivo dessas ações é colaborar com a 
formação de lideranças, professores e alunos das Instituições 
de Ensino Superior associadas à RIMES, proporcionando um 
conteúdo de qualidade acerca de temas relevantes e contem-
porâneos no âmbito da educação superior”, enfatiza João Fett, 
secretário executivo da Rede.

A Pós-Modernidade
Embora seu início não seja preciso, a pós-modernidade é 
reconhecida desde o século XIX como uma postura intelectual 
que desafia modos mais clássicos ligados à lógica da razão, da 
identidade e da objetividade.

“O tema é atualíssimo para a realidade da RIMES. Em uma 
época de mudanças velozes e concepções múltiplas do que 
é a educação, de quem são seus interlocutores e de qual é o 
papel da universidade nesse cenário, a reflexão proposta pelo 
professor Maffesoli a esse respeito certamente será oportuna”, 
destaca o Irmão marista, Marcelo Bonhemberger, presidente 
da RIMES e representante de língua portuguesa pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Sobre a Rede Internacional Marista de Instituições de 
Educação Superior    
 A Rede Marista Internacional de Instituições de Educação 
Superior consiste na união de, atualmente, 27 instituições que, 
em sintonia com as premissas da Administração-Geral do Insti-
tuto Marista, buscam criar conexões de sinergia e atuação em 
seus espaços de missão.     Com fundação em 2004, essa rede 
tem como objetivo criar oportunidades de parcerias, formação 
e projetos em conjunto, potencializando a atuação no ensino 
superior em mais de 10 países. Saiba mais sobre a Rede aqui

https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://pucrs.zoom.us/j/98102704538?pwd=Z1Z0OXVmUU90ZHl6SWdWM1NlZG5DZz09
https://champagnat.org/pt/rede-internacional-marista-de-educacao-superior-rimes/
https://champagnat.org/pt/rede-de-educacao-superior-promove-webinar-sobre-universidade-identidade-e-pos-modernidade/
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CASA GERAL

FÓRUM INTERNACIONAL SOBRE
A VOCAÇÃO MARISTA LAICAL

O Fórum Internacional sobre a Vocação Marista Laical é 
um pro cesso de diálogo e discernimento, do qual todas 
as Unidades Administra tivas estão participando, que 

compreende quatro anos de caminhada aonde se pretende 
refletir sobre uma série de perguntas que os leigos maris tas se 
colocam em diferentes partes do mundo.

Este processo de reflexão e discernimento está centrado na 
vocação do leigo marista, na sua formação e acompanhamen-
to, nas possíveis formas de vinculação ao carisma e na reflexão 
sobre a organização dos leigos em algum tipo de estrutura 
associativa (civil e/ou canônica).É um diálogo sobre o presente 
dos maristas leigos/as, o sonho para o futuro e a comunhão 
com os Irmãos para uma maior vitalidade do carisma.

Encontro Internacional em Roma | 4-11 de novembro de 
2022
Em julho foi concluída a segunda fase do Fórum, os encontros 
locais e provinciais. A terceira fase acon tecerá em Roma, em 
novembro, quando se realizará o Fórum Internacional com 
representantes de todas as Unidades Administrativas.

O encontro de Roma terá início em 4 de novembro e termina-
rá em 11 de novembro de 2022. Será realizado na Casa de 
encontros “Nostra Signora Madre della Miseri cordia”.
Para esse encontro, o Secretariado de Leigos estabe leceu a 
seguinte orientação e objetivos:

Juntos como Leigos, Leigas, e Irmãos, em torno de Ma ria e 
Marcelino e em harmonia com o Espírito Santo, queremos…

• Viver uma profunda experiência de Família Carismática 
Global em comunhão, co-respon sabilidade e um espírito 
de discernimento.

• Tomar consciência da realidade actual dos leigos maristas 
e planear o seu futuro.

• Reflectir sobre as contribuições das Unida des Administrati-
vas em relação aos quatro objectivos do Fórum Internacio-
nal, com ênfase nos objectivos 3 e 4.

• Procurar um consenso sobre os temas-chave para o futuro 
dos leigos maristas, com base nos quatro objectivos do 
Fórum, a aprofundar, ela borar e decidir no Fórum virtual de 
2024.

• Sugerir formas de planear e organizar as próximas etapas 
do Fórum para os anos 2023 e 2024: equipas, temas, 
prazos, metodología.

https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical-home/
https://champagnat.org/pt/forum-internacional-sobre-a-vocacao-marista-laical/
https://champagnat.org/es/encuentrolaicosroma2022/
https://champagnat.org/es/encuentrolaicosroma2022/
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MÉXICO: OS CONSELHEIROS GERAIS E O IRMÃO 
PROVINCIAL VISITAM O POSTULANTADO MARISTA 
EM MORELIA, MICHOACÁN.

SÍRIA: FMSI VISITANDO OS MARISTAS AZUIS EM 
ALEPPO

ESTADOS UNIDOS: AS ESCOLAS MARISTAS DOS 
EUA E DO CANADÁ REUNIRAM-SE PARA O 10º 
FIM-DE-SEMANA ANUAL DE LAVALLA!

BRASIL: ENCONTRO DO IR. ERNESTO COM IRMÃOS DE 
BRASIL SUL-AMAZÔNIA

COLÔMBIA: VISITA AO PROJETO FRATELLI 
MAICAO, COLÔMBIA. FMS E FSC JUNTOS

mundo marista

BRASIL: CENTRO SOCIAL MARISTA DE PORTO 
ALEGRE – CESMAR

DDe 11 a 16 de outubro, duas Co-
missões e o Conselho Provincial se 
reuniram na Residência Provincial, 

na Guatemala, para compartilhar diferen-
tes projetos realizados.
Em 11 de outubro, o Conselho de Vida 
Marista se reuniu com os irmãos Hipó-
lito Pérez, Juan Antonio Sandoval, Juan 
Carlos Bolaños, Rodrigo Cuesta e Irmã 
María Laura Soto. A Sra. Nohemy Pinto 
participou por videochamada.
Em 12 de outubro, o Conselho da Missão 
reuniu-se com os irmãos Carlos Vélez, 
Gerardo Munguía, Hipólito Pérez, Omar 
Peña, Manuel Matilla, Alejandro Cáceres e 
Idalia Ramos.
Em 13 de outubro, o Conselho da Missão, o Conselho da Vida 
Marista e o Conselho Provincial se reuniram.
De 14 a 16 os encontros concluíram com a reunião do Consel-

ho Provincial, com os irmãos Hipólito Pérez, Gerardo Munguía, 
Manuel Matilla, José Antonio Alonso, Juan Carlos Bolaños e 
Nicéforo Garrán.

AMÉRICA CENTRAL  

REUNIÕES DE COMISSÕES E DO CONSELHO PROVINCIAL

https://maristasac.org/home/
https://champagnat.org/pt/reunioes-de-comissoes-e-do-conselho-provincial-da-america-central/
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Instituto dos Irmãos Maristas - Casa Geral
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália - comunica@fms.it
Website   http://www.champagnat.org
YouTube   https://www.youtube.com/user/champagnatorg
Facebook  https://www.facebook.com/fmschampagnat
Twitter   https://twitter.com/fms_champagnat

Há seis 
irmãos 
maristas 

atualmente resi-
dindo em Fiji, vi-
vendo em duas 
comunidades, 
em Vatuwaqa 
e Lomeri. Dois 
desses irmãos 
têm mais de 70 
anos de idade, 
mas ainda estão 
engajados na 
educação. Dois 
outros irmãos 
estão na fase de 
pós-noviciado, 
empenhados 
em estudos na 
Universidade 
South Pacific e 
no Seminário 
Regional do Pacífico. Um Irmão permanece como administrador 
do antigo Noviciado do Pacífico, sendo atualmente utilizado 
como casa de encontros.

Vida e missão maristas
Há três grupos que se reúnem regularmente em Lomeri e Suva. 
Um dos grupos de Suva é um grupo de jovens.
Os Irmãos Maristas estão presentes nas escolas desde 1888. 
Eles ensinaram em escolas de Suva, Cawaci, Napuka, Wai-
riki, Naililili e Savarekarereka. Os Irmãos foram pioneiros na 
educação multirracial quando abriram, em 1937, uma escola 
secundária para todas as raças.
Atualmente existem cinco instituições educacionais em Suva, 
que pertencem ao Instituto: Marist Brothers High School, Marist 

Champagnat Institute (incluindo o Tertiary College), Marist Bro-
thers Primary School, St Marcellin Primary School e Marcellin’s 
Angel’s Kindergarten. Um irmão é diretor de uma instituição 
que forma na assistência infantil de nível terciário que oferece 
um curso de nível de diploma. Foi iniciado originalmente pelos 
Irmãos no Instituto Marista Champagnat e continua lá, mas 
agora está afiliado ao Corpus Christi Teachers’ College. O Ma-
rist Champagnat Institute é uma escola inclusiva de nível médio 
que atende alunos com necessidades especiais.
Para os educadores maristas são organizadas sessões de 
formação, que fazem parte do programa de desenvolvimento 
profissional interno das escolas.
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