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CASA GERAL - ROMA
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Como parte das atividades da Rede Aberta Champagnat Global, nossa Rede Global
Marista de Escolas, nos dias 8 e 14 de junho, foi celebrada a festa de São Marcelino
Champagnat com todos os diretores das escolas maristas do mundo. A celebração foi
realizada no âmbito de um webinar internacional com o título: O QUE FAZ DE UMA
ESCOLA UMA ESCOLA MARISTA?
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Prezados Maristas de Champagnat! 
Os diretores das Escolas Maristas são as pessoas muito importantes na comunidade
escolar marista. Eles são os que estão à frente da liderança de nossas escolas. Nesta

oportunidade, colocamos o foco das notícias em torno deles.

EDITORIAL

WEBINAR INTERNACIONAL PARA DIRETORES 
DE ESCOLAS MARISTAS
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O evento foi inaugurado pelo Irmão Superior-Geral,
Ernesto Sánchez, que, além de agradecer a todos os
diretores pelo papel fundamental que
desempenham na manutenção do sonho de
Marcelino, desejou a todos os presentes que a Rede,
que estamos construindo, nos ajude a “olhar além ”
como Marcelino. Olhar além do momento em que
vivemos, para além das nossas fronteiras, e nos
ajude a nos sentir cada vez mais Família Global.

Em seguida, o momento central do webinar foi desenvolvido por três maristas de
Champagnat que responderam, a partir de sua experiência e contexto, à pergunta sobre o
que faz, para eles, de uma escola, uma escola marista. Algumas ideias podem ser
destacadas de suas contribuições.

Coordenadora da área de Educação e Evangelização
da Equipe de Gestão de Obras Educativas da
Província Marista Compostela (Europa), refletiu
sobre a importância que tem em uma Escola Marista
a fraternidade e a paixão, além de oferecer uma
educação onde as crianças, especialmente as mais
vulneráveis, sejam o centro das nossas atenções.

EVA MATARRANZ

https://www.champagnat.global/pt/
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Neste acompanhamento, a escola Marista deve encontrar a maneira de transmitir às
crianças e aos jovens a Boa Nova de se verem imagem de Deus e chamados a criar um
mundo mais justo e humano. Uma escola que educa, e não apenas instrui, é uma autêntica
escola Marista, fez parte de sua reflexão.

Professor e diretor da Universidade Católica da
Austrália, insistiu que a escola será marista se tiver a
capacidade de contemplar a experiência do jovem
Montagne e oferecer a seus estudantes, de maneira
renovada e igualitária, a experiência da formação como
bons cristãos e como bons cidadãos. 

David acentuou o provocativo apelo para falar e apresentar explicitamente o significado
da transcendência e do amor de Deus às crianças e aos jovens e suas famílias. Da mesma
forma, ele nos convidou a sentir o amor transformador de Deus por meio de nossa
participação como cocriadores de sua obra.

IR. DAVID HALL

JUNE ALLISON
Superintendente da Rede Integrada de Educação Básica
do Brasil Marista, compartilhou seu pensamento sobre a
forma como a Escola Marista materializa o Evangelho, por
meio do projeto educativo. Uma escola Marista é aquela
que estimula, potencializa, e muitas vezes recupera, nas
crianças e nos jovens, a capacidade de sonhar.
A escola Marista é aquela que promove a diversidade, o respeito, que protege o planeta e
que devolve aos marginalizados o direito à educação.

Terminadas as apresentações, foi muito enriquecedor comentar as diversas contribuições
e dúvidas que os participantes de todo o mundo enviaram por meio do chat do webinar.

O Ir. Ben Consigli, Conselheiro-geral de ligação com o
Secretariado de Educação e Evangelização, teve a
amabilidade de finalizar este significativo encontro
oferecendo uma última reflexão sobre a excelência dos
nossos centros educativos que se baseia nos valores do
evangelho que tem Maria como referência.

O webinar conduzido pelo Ir. Carlos Alberto Rojas, Diretor do
Secretariado de Educação e Evangelização do Instituto, foi um
marco entre as atividades que estão sendo realizadas na
Champagnat Global. Foi a primeira vez que uma atividade foi
organizada reunindo todos os diretores das quase 600 Escolas
Maristas do mundo. Palavras e canções de crianças e jovens de uma
escola Marista levaram alegria, ternura e entusiasmo a todos os
participantes.
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Se você deseja receber informações regulares
sobre Champagnat Global, convidamos você a se
inscrever no boletim informativo.

Se você estiver interessado em fazer parte de um
grupo com outros membros da comunidade
escolar marista internacional, junte-se a eles na
plataforma AGORÁ.

“ESTÁ ACONTECENDO” EM CHAMPAGNAT GLOBAL 

LÍDERES PARA A MISSÃO 
DA REGIÃO DA EUROPA

CONHECEM O 
CHAMPAGNAT GLOBAL

Champagnat Global está se tornando cada vez mais transversal por meio de sua
presença em grupos, regiões, atividades, encontros..., que têm a ver com a dinâmica
educativa marista. Compartilhamos algumas atividades que aconteceram durante o mês
de junho:

Em razão da Semana de Formação para a Missão acontecida na Casa Geral em Roma, um
grupo de líderes Maristas da região da Europa teve a oportunidade de conhecer mais a
fundo o Champagnat Global. O grupo composto por 16 integrantes das Províncias de

Se não foi possível você participar do webinar e
deseja acompanhá-lo de forma diferida.

Champagnat Global nos oferece um grande potencial para continuar crescendo como uma
comunidade escolar internacional. Com certeza, esse foi o primeiro encontro de muitos
outros que virão.

http://eepurl.com/hSRqPP
https://www.champagnat.global/pt/
http://eepurl.com/hSRqPP
http://eepurl.com/hSRqPP
http://eepurl.com/hSRqPP
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/


A REGIÃO AMÉRICA SUL E A ARCO NORTE EXPLORAM COMO
ESTABELECER SINERGIAS ENTRE SUAS REDES REGIONAIS 

E CHAMPAGNAT GLOBAL
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No dia 23 de junho, foi realizado um encontro virtual
entre as equipes de Educação das Regiões América
Sul e Arco Norte com a Champagnat Global, com o
objetivo de aprofundar o conhecimento da
plataforma Agorá e continuar explorando
oportunidades de colaboração entre as duas redes.
Na reunião foram abordados aspectos relacionados
ao Encontro presencial Champagnat Global que 

ATUALIZAÇÃO EM AGORÁ

Agorá é a principal ferramenta que a Rede de Escolas tem para promover a comunicação, o
encontro e a interação da comunidade escolar internacional Marista. Pouco a pouco
estamos criando uma cultura de encontro global. Algumas das notícias mais relevantes,
durante o mês passado, em torno de Agorá são:

Compostela, Ibérica, Mediterrânea e Hermitage, terminou sua quinta etapa de um
itinerário de formação que lhe permitiu obter novos conhecimentos e experiências que,
sem dúvidas, vão contribuir para um melhor desempenho de sua missão.

acontecerá no México em novembro de 2023, no qual membros da comunidade escolar
Marista Internacional se reunirão para trabalhar na culminância do processo de
lançamento da Champagnat Global e a definição do caminho a seguir nos próximos
anos.

Acabam de ser constituídos dois novos grupos: o Pacto
Global Rede Champagnat e o Projeto de Interioridade.
Estamos todos convidados a conhecer o seu perfil e a
considerar a oportunidade de aprofundar nessas questões. 

O grupo de Inovação Educacional teve sua segunda
reunião no dia 30 de junho para continuar
compartilhando práticas inovadoras nos núcleos
educacionais dos integrantes que o compõem. Se você se
interessa por esses temas, não deixe de visitar o grupo.

No dia 5 de julho, os animadores que coordenam os
grupos Agorá se reunirão online com o objetivo de
compartilhar sua experiência e as primeiras
aprendizagens como pioneiros na experiência que
começamos de caminhar como família escolar global.

https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/pacto-global-red-champagnat/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/proyecto-de-interioridad/
https://www.champagnat.global/pt/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/innovacion-educativa/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/pacto-global-red-champagnat/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/pacto-global-red-champagnat/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/proyecto-de-interioridad/
https://www.champagnat.global/pt/os-grupos/innovacion-educativa/
https://www.champagnat.global/pt/


Champagnat Global é uma iniciativa para proporcionar o contato internacional entre nossas
escolas. Quatro diretores de países muito diferentes brindaram o Champagnat Global com
algumas experiências de seus colégios, assim como esperam receber sugestões da Rede
Global Marista de Escolas:
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O QUE O SEU COLÉGIO PODE CONTRIBUIR COM CHAMPAGNAT GLOBAL, E
O QUE O CHAMPAGNAT GLOBAL PODE CONTRIBUIR COM SEU COLÉGIO?

    o processo de evolução da educação nesses últimos tempos, 
nos tornamos colaboradores em temas sobre alinhamentos
educativos, especificamente em metodologias ou modelos de
planejamento. Tudo isso surge em razão das transformações e
desafios recentes da sociedade. Entendemos que nossa
colaboração estaria dirigida nessa linha: nossa experiência nos
últimos tempos: modelos educativos, atividades e métodos de
avaliação."

PUERTO RICO: Colégio Marista Guaynabo
Diretora: Sra. Gloria A. García De Jesús

"N

PAQUISTÃO: Sargodha Catholic High School
Diretor: Ir. Farancis King, fms

 

     argodha Catholic High School (SCHS), devido à
pluralidade e diversidade de sua comunidade de fé, seu
entorno desafiante e suas tensões financeiras, pode
oferecer uma perspectiva significativamente diferente,
assim como uma experiência da educação marista a
Champagnat Global. Da mesma maneira, a SCHS pode ser
um centro de investigação e imersão para os demais
professores e alunos do Champagnat Global.

"s

Por outro lado, Champagnat Global pode ajudar os estudantes e ao pessoal da SCHS nas
áreas de práticas de ensino e aprendizagem, aquisição de conhecimentos e recursos
científicos, informática, desporto e energias renováveis. E o que é mais importante,
Champagnat Global pode ajudar a desenvolver uma vibrante cultura Champagnat na
Sargodha Catholic High School."        

https://www.maristasguaynabo.org/portal/
https://www.facebook.com/SCS.Sargodha/
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LÍBANO: Colégio des Frères Maristes - Champville
Diretor: Sr. Milad HOBEIKA

     hampville pode contribuir com o desenvolvimento da Rede
Marista Global de Escolas com sua experiência nos campos da
atenção pastoral em contextos interreligiosos, educação
trilíngue e o programa de educação francesa. Champville
também pode constituir um terreno interessante para
experimentos educativos inovadores. Intercâmbio de
experiencias, assim como de professores e alunos com outras
escolas maristas.

"C

A Rede pode ajudar Champville pondo-a em contato com outras escolas maristas que
tenham um programa de francês, ou que tenham cursos de Bacharelato Internacional,
porque este é um dos nossos projetos para o futuro. Além disso, pode promover a
solidariedade entre as escolas, especialmente em favor daquelas que, como Champville,
trabalham em países que sofrem o colapso econômico e a hiperinflação."

NIGERIA: Marist Brothers' Juniorate Uturu
Director: Ir. Henry Chidi Uzor

 
       Marist Brothers' Juniorate Uturu pode contribuir
com intercâmbio de pessoal, com a riqueza do
sistema educativo e da cultura africana e nigeriana,
intercâmbio de experiências entre estudantes nas
áreas de língua estrangeira.

"O

O que gostaríamos que Champagnat Global
contribuísse com nossa escola é o intercâmbio de
materiais de recursos acadêmicos, recursos para
pesquisa, intercâmbio de idiomas e recursos para
formação e atualização de pessoal."

CENTENARIO COLEGIO MARIST STELLA (SIRLANKA) 
 

Desde Champagnat Global felicitamos al Colegio Maris
Stella de Negombo, por su centenario de fundación. Los
Hermanos Maristas fundaron este colegio 
en 1922, tras su llegada a Sri Lanka en 1911. 
Pedimos la bendición de nuestra Buena 
Madre María sobre la comunidad educativa 
del querido Maris Stella.

Ceremonia de celebración Centenario

https://youtu.be/HsfeCXGhRZg
https://www.champville.edu.lb/
https://mbjuturu.org/
https://youtu.be/HsfeCXGhRZg
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