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México 2022, em linguagem Marista, nos
leva ao encontro da Rede Global Marista
de Escolas, que acontecerá na Cidade do
México a partir de 28 de novembro de
2022, e que tem como objetivo concluir a
fase de lançamento de Champagnat Global,
e definir, participativamente, o roteiro a ser
seguido na etapa 2023-2025.
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Queridos Maristas de Champagnat! Acabamos de celebrar o primeiro aniversário de
Champagnat Global, e estamos em pleno processo de definição do roteiro que queremos

seguir nos próximos anos 2023-2025. No final deste mês de novembro haverá um
encontro presencial no México, do qual apenas um pequeno número de representantes
poderá participar presencialmente. Porém, ao Champagnat Global pertencem toda as

comunidades escolares e, desde onde você estiver, poderá ser parte de nosso destino.
Então, não deixe participar!

EDITORIAL

RUMO AO MÉXICO 2022
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Está previsto que participem desse
encontro cerca de 75 pessoas com
responsabilidades diretamente
relacionadas com atividades escolares:
coordenadores de educação, diretores de
escolas, educadores, coordenadores e
membros das Redes de Missão do Instituto,
líderes regionais do Instituto..., procedentes
das diversas Unidades Administrativas
Maristas.

Talvez, alguns anos atrás, nos era utópico
pensar em reunir Maristas dos cinco
continentes e, juntos, trabalharmos numa
resposta global para os desafios que a
atualidade nos propõe. Estamos iniciando
um caminho em consonância com as
transformações que a educação está
experimentando, refletidas nas palavras da
UNESCO: “Pensar juntos para que
possamos atuar juntos, a fim de criar o
futuro que queremos”.
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Día 30 de novembro (09:15 A.M. hora do México)
Conferência: Educação Global para melhorar o mundo
Conferencista: Dr. Fernando M Reimers
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Esta é a razão pela qual a logo e o lema
escolhidos para nosso encontro são:

A logo evoca um “cata-vento” humano que
somente é capaz de gerar energia através
da soma de todas as partes.

O lema: “Juntos somos mais fortes”,
responde à capacidade que podemos
alcançar como comunidade escolar se
unirmos nossa diversidade.

“ESTÁ ACONTECENDO” EM CHAMPAGNAT GLOBAL
Durante os meses de novembro e dezembro
o centro das atenções em Champagnat
Global estará no encontro de México 2022.
Dentro do planejamento do encontro
contaremos com alguns momentos
inspiradores, que gostaríamos de
compartilhar com toda a comunidade escolar
através do acesso remoto.

Abaixo estão as
informações e, se você
estiver interessado, terá
acesso às conferências
na página de
informações da
Champagnat Global
México 2022.

Día 29 de novembro (09:15 A.M. hora do México)
Conferência: Redes proféticas al servicio de la misión

Conferencista: P. Daniel Villanueva S.J. 

Engenheiro em informática e Teólogo. Daniel é membro da junta diretiva
da Universidade de Georgetown USA. Vice-presidente Executivo da ONG

“Entreculturas”, que promove redes educativas com refugiados,
imigrantes e população vulnerável em mais de 50 países. Conheça melhor

Daniel Villanueva assistindo sua palestra sobre o tema: "Trabalho em
rede" por ocasião do lançamento da Rede Global Marista de Escolas.

Professo de Educação Internacional e Diretor da Iniciativa Global na
Inovação Educativa da Universidade de Harvard – Usa. Fernando é membro
da Comissão Internacional da UNESCO que apresentou recentemente o
Informe “REIMAGINAR JUNTOS NOSSO FUTURO. Um novo contato social
para a educação”. Ele é especialista na área de educação para a cidadania
global, e seu trabalho busca compreender como educar as crianças e jovens
para que possam adequar-se ao século XXI. 

https://champagnat.global/pt/mexico-2022-informacoes/
https://youtu.be/LzbQ0K4n_6w
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115


 

  Conferencista: Prof. Pam Mills
Responsável de Ética e Pastoral do Colégio Marista Sagrado Coração de

Johannesburgo (África do Sul)
Conferencista: Prof. Kate Fogarty. 
Diretora do Colégio Marista da Assunção de Kilmore (Austrália)

 Conferencista: Prof. Michelle Jordão 
Assessora da Área de Missão da UMBRASIL (Brasil)
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  Día 01 de dizembro (9:15 A.M hora do México)
Conferência: Escolas Maristas Lares de Luz. Vozes das mulheres Maristas

Conferencista: Noemi B. Silva, PhD. 
Consultor e conferencista universitário, Koronadal City, South Cotabato (Filipinas)

Mulheres maristas de diferentes partes do
mundo nos iluminam sobre como integrar o
chamado marista para ser lares de luz com
as tendências atuais da educação,
entendendo como sendo respostas às
necessidades da humanidade. Que
tendências existem hoje em nossos
contextos? Como se adaptar a elas? Como
nossos valores maristas podem inspirar e
enriquecer essas tendências ou, inclusive,
criar novas?

As escolas, como lares de luz, que irradiam e
inspiram: que possibilidades podemos
aproveitar? Como as escolas podem ser
proféticas no mundo de hoje? Como serão
transformadoras?

Esperamos você!

EXPECTATIVAS DO ENCONTRO DO MÉXICO 2022

México 2022, será, sem dúvida, um
passo a mais no lançamento de nossa
Rede Global Marista de Escolas, e é por
isso que estamos preparando este
momento com muita esperança.
Alguns dos participantes partilharam
conosco suas expectativas:



Br. Francis Jumbe
Administração – Irmãos Maristas
Malawi

“Juntos, somos mais fortes! México 2022 será
uma ocasião para celebrar a unidade de nossa
identidade como maristas e para fomentar um

clima de diversidade mediando nossas diferenças
e fazendo uso delas para criar valor. Espero que

este encontro nos conduza à idealização e
realização de projetos e programs concretos de

colaboração que facilitem o intercâmbio de
conhecimentos e recursos entres 

as escolas maristas”.
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Leann Jester D. Rosali, MSc
Diretor Senior High School

Notre Dame of Marbel University - Integrated
Basic Education Department (Filipinas)

“Espero com grande otimismo o encontro
global; um lugar para conhecer novos amigos,
para reforçar o ambiente multicultural e o
sentido de pertença a Champagnat Global.
Espero que minha participação nesta
plataforma global amplie meu horizonte, que
me impulsione em vista de um autêntico
intercâmbio de boas práticas e me ajude a
aprofundar minha compreensão e a vivência do
sonho de Marcelino no contexto das crianças e
jovens do século XXI, dentro do meu próprio
entorno geográfico e cultural. Tenho a
esperança de que Champagnat global resista à
prova do tempo e seja considerada como uma
das melhores iniciativa de nosso tempo,
motivada pelo compromisso maior com as
crianças".

https://www.facebook.com/ndmuibedshsmarista/


“Estou feliz e agradecido pelo convite para participar do
encontro presencial do Champagnat Global, no México.

Acredito, sinceramente, que será uma grande
oportunidade para conhecer pessoalmente Maristas de
outras partes do mundo que desejam fomentar a Rede

real entre escolas e obras sociais. A partir deste primeiro
contato estou convencido de que nascerão múltiplas e

novas iniciativas que vincularão alunos, docentes e
profissionais dos centros maristas de diferentes países,

reforçando o sentido de Rede Marista”.

Joan Pratdepadua Bufill
Diretor - Colégio Champagnat de

Badalona (Espanha)

June Alisson Westarb Cruz
CEO da Rede Integrada de Educação Básica
do Brasil Marista - UMBRASIL (Brasil)

“A emoção de participar deste primeiro encontro da
Rede global é fenomenal. Os Maristas do Brasil
estamos dispostos a interagir, a conhecer novas
formas de missão e gestão, e estamos todos
entusiasmados e com os braços abertos para acolher
essa experiência prática e viva de ser uma família
global”. 
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“Minhas expectativas para o encontro centram-se em
três coisas: conexão, conversação e criação. Espero me

conectar com os Maristas de todo o mundo e escutar
profundamente suas ideias e problemas. Também espero

ter tempo para conversar com outras pessoas
comprometidas com a pastoral educativa dos Maristas de

Champagnat. Finalmente, espero que possamos criar
algumas propostas e planos concretos sobre como

podemos contribuir numa perspectiva global para nossos
trabalhos e ministérios".

Mark Elliott
Diretor regional 

Queensland, Northern Territory and Northern New
South Wales Escola Marista da Austrália
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https://www.badalona.maristes.cat/
https://umbrasil.org.br/
http://msa.edu.au/


Alicia Segura
Coordenadora da equipe de gestão de Centros
Educativos Escolares.
Provincia Marista Cruz del Sur

“Tenho muitas expectativas frente a esse encontro.
Espero poder conhecer e partilhar experiências sobre
as melhores práticas da missão escolar marista.
Desejo encontrar pessoas para aprender, refletir e
trocar experiências inovadoras. Estou segura de
poder transitar por essa experiência num clima de
amizade, fraternidade e enriquecimento mútuo, tão
característicos de nosso acervo marista. Ao longo do
processo confio que o Senhor, São Marcelino e Nossa
Boa Mãe estarão nos guiando para continuarmos
fortalecendo nossas redes de intercâmbio e de
colaboração, sempre buscando o melhor para as
crianças, adolescentes, jovens e adultos, que são a
razão de nossa missão".
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Tuas contribuições são importantes!

SINTA-SE PARTE DE MÉXICO 2022
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 O que consideras importante, a partir de
tuas experiências ou a partir de tua opinião,

para que o modelo de rede atual,
Champagnat Global, responda às
necessidades e expectativas da

comunidade escolar Marista global? 

Fórum México 2022

https://www.maristascruzdelsur.org/sitio/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
https://champagnat.global/es/foros/tema/proyectos-o-iniciativas-para-champagnat-global/
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