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EDITORIAL
¡Caros Maristas de Champagnat! 

 
Esperamos que vocês tenham iniciado

o novo ano, que estamos apenas
começando, cheios de esperança e

entusiasmo para que juntos possamos
continuar a tornar realidade 

nossos projetos.
 

O encontro Champagnat Global -
México 2022 tornou-se um marco

fundamental no processo de
construção do modelo de rede das

Escolas Maristas e por isso queremos
aproveitar este boletim para dar a

conhecer, de forma monográfica, os
aspectos mais relevantes do evento 

a toda a comunidade escolar
internacional.
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 ENCUENTRO MÉXICO 2022
“Stronger Together”

De 28 de novembro a 6 de dezembro de
2022, aconteceu, na Cidade do México, o
encontro presencial dos membros da Rede
Global de Escolas Maristas: CHAMPAGNAT
GLOBAL. 

Setenta delegados participaram,
representando todas as estruturas do
Instituto e da comunidade educativa.

Que a REDE se torne conhecida e que as
escolas participem dela.
Que Agorá (plataforma digital) funcione
como um espaço de intercâmbio e
desenvolvimento.
Que se realize um projeto com um
impacto visível.

O principal objetivo do encontro foi definir e
construir, de forma participativa, o roteiro a
ser seguido em Champagnat Global no
período de 2023 a 2025. 

Os resultados que esperam serem
alcançados para que Champagnat Global
responda às aspirações estabelecidas nas
metas foram sintetizados em quatro pontos
específicos que devem ser alcançados juntos:

https://champagnat.global/pt/
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Nesta seção, convidamos você a participar
de três interessantes conferências que
inspiraram alguns momentos do trabalho
do encontro em México e que podem ser
muito úteis para sua formação pessoal ou
para seu apostolado.

          Se você quiser entender a razão por
trás da necessidade de trabalho em rede,
não perca isso:
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Que a REDE tenha uma estrutura
organizacional e de animação.

O encontro teve também um momento
muito significativo dedicado à visita de
algumas das escolas das duas Províncias
Maristas do México.

Para maiores informações, recomendamos
que você leia a parte final do itinerário da
Rede Global de Escolas Maristas ou visite o
site na seção: México 2022.

“ESTÁ ACONTECENDO” 
EM CHAMPAGNAT GLOBAL

·Conferência: Redes proféticas a serviço da
missão.  Palestra de Daniel Villanueva S.J.

         A Cidadania Global é um tema que
está ganhando destaque no momento. Se
você quiser entender como educar
crianças e jovens para o século XXI,
recomendamos:

         As novas tendências na educação
são um chamado para repensar a forma
como educamos. A fim de saber como
integrar essas tendências com o chamado
marista para ser Lares de Luz, quatro
mulheres maristas de diferentes partes
do mundo nos oferecem algumas
contribuições valiosas:

·Conferência: Educação Global para
Melhorar o Mundo. Palestra de Fernando
Reimers da Universidade de Harvard.

Videoconferência

Videoconfêrencia

https://youtu.be/pbueO1XDSmQ
https://youtu.be/6qNfxRG2sDA
https://youtu.be/LL1IQ0wqJdk
https://champagnat.global/pt/participantes-do-encontro-da-rede-global-champagnat-visitam-escolas-no-mexico/
https://champagnat.global/wp-content/uploads/2023/01/PT-resumen-itinerario-champagnat-global-180123.pdf
https://champagnat.global/pt/
https://youtu.be/Hdv-F4x7ZvQ


 

"...Foi uma experiência muito rica na qual a
rede foi ‘encarnada’ graças à presença de
tantos maristas de Champagnat..."

Christophe Schietse - Secretariado de Missão - Região
Marista da Europa (MRE)
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Conferência: Escolas Maristas - Lares de Luz.
Prof. Pam Mills (África do Sul), Prof. Kate
Fogarty (Austrália), Prof. Michelle Jordão
(Brasil) e Noemi B. Silva (Filipinas). 

TESTEMUNHOS 
DO ENCONTRO 

MÉXICO 2022
Não seria fácil entender o que o encontro
México 2022 realmente significou para o
futuro de Champagnat Global sem
considerar atentamente o testemunho e 
os sentimentos daqueles que tiveram o
privilégio de fazer parte desta experiência.
Acreditamos que vale a pena valorizar as
contribuições muito interessantes que
alguns dos participantes generosamente
compartilharam:

"A participação no encontro Champagnat
Global me permitiu compreender a natureza
global da missão marista no mundo. O maior
resultado para mim foi o encontro e, além
disso, o trabalho em rede com outros
maristas... Sinto que agora faço parte de
algo que tem enorme potencial para
desenvolver ainda mais alguns dos temas-
chave que surgiram no México: cidadania
global, ligando pessoas com interesses e 

“Participar do encontro Champagnat Global
me fez tomar consciência da força de uma
rede, da sinergia criada através do caminhar
juntos, da energia criada por tantas pessoas
sonhando ao mesmo tempo...".

Ir. Javier Gragera Fernández-Salguero - Coordenador do
Conselho da Missão (COEM) Província Marista

Mediterrânea (Espanha)
 

habilidades específicas para trabalharem
juntas em projetos; projetar programas que
tenham impacto real; estabelecer pessoas
chave em cada região/província para
conectar pessoas e escolas e, é claro, criar
uma maior consciência do potencial da
Plataforma Agorá...".

John Hickey - Diretor Executivo, Educação Terciária
Marista na Austrália

"O México 2022 foi para mim um abrir de
olhos. Todos nós podemos olhar o mapa para
ver quão grande é nossa presença marista,
mas o encontro com maristas de todo o
mundo foi especial. Fazer conexões de todas
as partes do mundo foi benéfico e já estamos
colaborando com vários países...".

Dr. Mark Bussin -Diretor da Marist School Board.
Johannesburg, África do Sul

 
 

Videoconfêrencia
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"...Uma experiência de gratidão por tornar
real e vivo este mapa que nos une, apesar
das distâncias, e continuar a caminhada
com as crianças e os jovens no centro de
nossa missão, que nos tornam Maristas de
Champagnat".

Eva María Matarranz Gimeno – Coordenadora da
Equipe de Educação e Evangelização - Província

Marista Compostela - Espanha
 

"...Champagnat global significa para mim
uma esperança desafiadora! Uma forma que
nos conecta para a Missão, que nos permite
oferecer aos nossos alunos a oportunidade
de experimentar também ser cidadãos de
um mundo global (desenho de experiências
pedagógicas e curriculares que os conectam
virtualmente e pessoalmente), que ajuda
nossos educadores a construir comunidades
de aprendizagem que, rompendo barreiras
territoriais, se encontram para buscar
soluções para os problemas do mundo.
Reunimo-nos para buscar soluções para os
problemas e desafios pedagógicos que
enfrentamos nas escolas, para desenvolver a
inovação, para experimentar e ser ousados
na construção de nossas propostas para um
mundo e uma educação que nos reconheça
como cidadãos do mundo, construtores do
Reino que não tem fronteiras políticas,
culturais ou religiosas...”.

Jorge Radic Henrici - Secretario Ejecutivo 
Ceis Marista (Santa María de los Andes)

 

"...O encontro foi uma grande oportunidade
para compartilhar e tomar consciência das
grandes possibilidades que Champagnat
Global oferece a todos os Maristas...”.

PJ McGowan - Representante das Redes Missionárias
da Irlanda (Europa Centro-Oeste)

 

"Participar da reunião do México foi uma
grande experiência para mim... . Foi uma
alegria compartilhar com professores,
diretores, famílias, irmãos e sobretudo com
crianças e jovens que nos abriram seus
corações e nos acolheram com o calor e a
familiaridade que caracteriza o povo
mexicano".

Hno. Leonardo Yepes – Coordinador de Educación
Colombia (Norandina)

 

"...México 2022 deve tornar-se um ponto de
referência a partir do qual a Rede Global de
Escolas Maristas pode começar a caminhar
em comunhão. As possibilidades de
enriquecimento pessoal e profissional são
tão grandes que é difícil entender por que
demorou tanto tempo!...".

Joan Pratdepadua Bufill – Diretor da Colétio Maristes
Champagnat - Badalona (L'Hermitage)

 
 



Página 6

Número 11  |  Janeiro-Fevereiro 2023

"Para mim, a reunião no México foi
extraordinariamente rica... Pela
oportunidade de conhecer os maristas de
Champagnat, ser capaz de compartilhar
nossos pontos fortes e nossos desafios...
Para saber mais sobre Champagnat Global,
suas estratégias, iniciativas e as
oportunidades que nos oferece para
fortalecer nossos projetos educacionais 
nas Províncias.”

Hno. Vanderley Siquiera - Presidência - Grupo Marista
(Brasil Centro-Sul)

""Participar do Champagnat Global México
2022 abriu meus olhos além da minha
Província e me fez tomar consciência de
toda a riqueza e possibilidades que temos no
mundo marista...”

Jaime Feo Fernández - Equipe de Animação de Obras -
Espanha (Província Marista Ibérica)

"...um momento estratégico que consolida
cada vez mais a visão do Instituto Marista de
se fortalecer como uma família global,
internacional e intercultural... Uma semana
rica em aprendizado e experiências de
vida...”

 Leonardo Soares – Secretário Executivo - Região
América do Sul.

 

"...Significou também vislumbrar novas
possibilidades no campo educativo-
escolástico, sendo o 1º encontro mundial
marista com foco na ESCOLA...”

Alfonso Ruiz de Chávez
      Província do México Central "A participação no Champagnat Global 2022

me deu a oportunidade de ver que os
desafios enfrentados pela educação marista
em todo o mundo são mais semelhantes do
que diferentes. Portanto, poderemos nos
ajudar mutuamente, compartilhando
iniciativas e programas uns com os outros...”

 
Br. Hank Hammer, FMS

Província dos Estados Unidos
 

"...Há muitas oportunidades para conectar
nossas escolas e nossos alunos em uma
rede global. Lendo os sinais dos tempos,
nossos alunos precisam de mais conexões
culturais e humanitárias para serem
capacitados a fazer uma verdadeira
diferença...”

Richard A. Karsten - Presidente - Archbishop 
Molloy High School - USA

 

"Sobre o lema: JUNTOS SOMOS FORTES,
talvez eu sugira acrescentar: JUNTOS
SOMOS MAIS FAMÍLIAS. Este foi o meu
sentimento. No mundo, não tenho certeza
se nossas escolas são as melhores ou as
mais fortes, mas em todos os lugares onde
estive e, desta vez no México, testemunho o
grande valor da FAMÍLIA".

 
Br. Marti Enrich Figueras 

Bangladesh (Distrito da Ásia)

"...e experimentei que a rede é sempre
construída no encontro pessoal com a
escuta e a abertura do coração...”

Hno. Salvador Hidalgo 
 Coordenador de Missão (Compostela)
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"...Esta experiência fortaleceu em mim a
consciência da necessidade de projetar e
construir redes que favoreçam o
compartilhamento, a corresponsabilidade na
gestão eficiente e eficaz da sustentabilidade
da missão educativa marista, promovendo
ao mesmo tempo lideranças de serviço
abertas a um mundo e a uma sociedade
cada vez mais desperta para a construção de
uma cidadania global comum...”

 
Eurico Santos - Externato Marista de Lisboa

(Compostela)
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quais estão as redes de escolas, universidades,
editoras e a pastoral juvenil marista.

O Ir. Pepe nasceu em Puebla, México, em 1973 e
estudou no colégio marista de San Luis Potosí, o
Instituto Potosino. 

Em sua missão, ele trabalhou como professor,
agente da Pastoral da Juventude e diretor de
colégio. O Ir. Pepe foi Provincial de México
Central de 2015 a 2021. 

Ainda não nos despedimos dos Irmãos Beto e
Mark, pois, até março, o Secretariado continuará
a contar com sua presença, apoio e seguimento.

No início de janeiro, o
Irmão José Sánchez
Bravo (Pepe) iniciou seu
serviço como Diretor do
Secretariado de
Educação e
Evangelização. 

De Champagnat Global
desejamos a ele
sucesso em sua
mandato de
acompanhar as tarefas
correspondentes à
missão marista, entre as

¡BEM-VINDO, Ir. PEPE!

Milhões de ucranianos sem eletricidade e em
temperaturas baixas precisam de nosso apoio.

Se você puder colaborar pessoalmente ou
realizando algum tipo de campanha em sua

área, sugerimos que canalize sua doação
através da Fundação Marista de Solidariedade

Internacional.
 (FMSI)

"...O fato de que a identidade marista que
carregamos define não apenas um ambiente
educacional, mas também um sistema de
valores de uma família global atuando para
um futuro melhor. A perspectiva da Rede
Global Champagnat não impõe
uniformidade. Pelo contrário, ela aproveita a
diversidade para o benefício de todos.”

 
   Despoina Tsaousi - Professora no Colégio Marista

Grécia  (L'Hermitage)

"...E a experiência da Champagnat Global me
ajudou a ver a possibilidade de me encontrar
e me reconhecer com pessoas que, como eu,
acreditam que o trabalho colaborativo e a
conexão que temos como maristas nos
tornam mais fortes para sermos capazes de
superar as barreiras da distância e da
linguagem...”

 
Oscar Soubervielle Espinoza

Hno. Marista - México Central
 

 Versão completa 
dos testemunhos

https://champagnat.org/es/marists-for-ukraine-3/
https://champagnat.org/pt/marists-for-ukraine/
https://fmsi.ngo/es/
https://champagnat.global/pt/testemunhos-de-encontro-mexico-2022/
https://champagnat.global/pt/testemunhos-de-encontro-mexico-2022/
https://champagnat.global/pt/testemunhos-de-encontro-mexico-2022/
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