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Presidente da União Marista do Brasil - UMBRASIL 
Ir. Deivis Fischer

Celebrar a memória e comprometer-se 
com o futuro
A celebração dos 200 anos de existência do Instituto nos levou a um período especial de gratidão, perdão e compromisso. Os três anos que 

antecederam o bicentenário rememoraram espaços significativos dos primórdios da instituição que nos inspiram em aspectos de nossa vida 

e missão.

O ano de 2017 foi intenso de celebrações em todo o Brasil, pois também se completavam 120 anos da chegada dos primeiros Irmãos na 

Região Sudeste do nosso país. Desde 1897, foram várias gerações que passaram pelos espaços educativos maristas em solo brasileiro – 

Irmãos, Leigos, Leigas e colaboradores que dão continuidade à missão iniciada há mais de dois séculos por São Marcelino Champagnat. Esta 

publicação também é uma homenagem a essas pessoas que ajudaram a construir o legado de nosso fundador. 

Que a lembrança das comemorações do bicentenário da missão marista no mundo nos inspire na nossa atuação diária. Devemos nos 

comprometer com o futuro ao celebrar a memória, para que possamos, juntos, seguir promovendo a vida em todos os nossos espaços. Que 

continuemos sendo presença transformadora nas vidas de crianças, adolescentes, jovens e adultos em todo o Brasil. 
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Secretário executivo da União Marista do Brasil - UMBRASIL 
Ir. Natalino de Souza

Celebrar
Quando Marcelino começou o nosso Instituto, a primeira intuição que lhe veio ao coração foi a de que precisávamos de pessoas de fé, 

disponíveis e corajosas para implementar a missão que Deus lhe confiara.

Em 02 de janeiro de 2017, nós Maristas vivemos um momento histórico singular.  Entramos no terceiro século do nosso Instituto, desde 

quando Marcelino deu início à sua obra. Celebrar esta história é motivo de gratidão e de esperança. Gratidão pela fidelidade de Deus 

à missão que Ele colocou no coração de Marcelino. Esperança porque reconhecemos que nosso carisma continua contribuindo para a 

construção de um mundo mais justo e fraterno. São mais de dois séculos de vitalidade do carisma, de uma história repleta de conquistas 

que só foram possíveis graças ao empenho de cada Marista de Champagnat.

Neste sentido, esta publicação visa a eternizar em nossa memória e coração as iniciativas que uniram o Brasil Marista nessa celebração, 

mostrando a diversidade e criatividade nas atividades comemorativas ocorridas nos espaços onde a missão Marista se faz presente. 

Comemorar também é um rito de passagem. Torna-se uma oportunidade para relembrar o sentido dos nossos valores e da nossa missão. 

Parafraseando Paulo Freire, “fazer memória é construir para trás”. É voltar às nossas raízes para, a partir delas, mirarmos o futuro “nos olhos”, 

com a mesma gratidão e esperança que nos trouxeram até aqui.
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Provincial da Província Marista Brasil Centro-Norte – PMBCN 
Ir. Ataide José de Lima

Celebração do bicentenário do 
Instituto Marista: oportunidade para 
atualizar o carisma e a missão
Registrar os acontecimentos que marcam um determinado evento é um gesto de reconhecimento sobre algo significativo que desejamos 

dar a conhecer às futuras gerações. Por isso, nada mais justo e assertivo que eternizar o triênio (2014/2017), que preparou a celebração dos 

200 anos do Instituto Marista, com esta publicação. Estes três anos, que culminaram com a grande festa do Bicentenário, no dia 2 de janeiro 

de 2017, foram marcados por inúmeras atividades que se transformaram em possibilidades de reflexão, revisão, atualização e compromisso 

com o sonho de São Marcelino Champagnat.

Na Província Marista Brasil Centro-Norte, diversas atividades foram propostas para recordar a importância do fato celebrado. Encontros de 

formação e reuniões com Irmãos e colaboradores; publicações de diversos textos e mensagens da nossa história e, também, de textos para 

orações e recoleções comunitárias; peregrinações aos santuários marianos; exposição de arte e cultura; exposições sobre o patrimônio 

espiritual; momentos diversos de espiritualidade nas unidades; homenagens aos maristas, concedidas pelos poderes públicos em diversas 

cidades; vivência dos temas propostos nas unidades; celebrações eucarísticas de ação de graças; retiro provincial; e um grande encontro 

provincial, realizado em Mendes, no dia 2 de janeiro de 2017, foram algumas das atividades promovidas. Contudo, o mais importante não 

foram as atividades em si mesmas, mas o quê, e como elas nos comprometeram, com o sonho de Marcelino Champagnat.
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Preparar e celebrar os 200 anos de história e missão do Instituto, foi bem mais que organizar atividades diversas, muito mais que um 

momento de festa. Foi um tempo de reflexão e compromisso com a atualização do carisma marista, que soou, para todos nós, como 

forte apelo de revisão da nossa prática pastoral-pedagógica, do nosso compromisso com a formação e educação das crianças e jovens, 

especialmente os mais pobres, segundo o desejo de Marcelino Champagnat. Se assim não o fosse, correríamos o risco de promover eventos 

bonitos, mas sem nos dar conta de que o mundo mudou e que, por isso, exige novas respostas, novo modo de fazer a missão acontecer. 

Após tantas atividades realizadas, devemos nos perguntar: como a celebração do bicentenário nos comprometeu com uma nova 

evangelização? Quais são os apelos das crianças e jovens de hoje? Onde estão os ‘Montagne’ a quem devemos atender? Quais são as 

exigências para nos mantermos fiéis ao carisma do fundador? Como está o nosso desejo de trabalhar na missão do Senhor, em parceria com 

os Leigos e Leigas, que postulam viver a espiritualidade de Marcelino Champagnat? Como alimentamos em nós a promessa de ‘Fourvière’, 

que nos convida para se viver em permanente atitude de saída? O que fazer para voltar à fonte e aprofundar a nossa relação com Deus, 

segundo o espírito de ‘La Valla’? A nossa convivência fraterna é sinal de amor, respeito, acolhida, compaixão...? 

Viver a preparação para o bicentenário do Instituto, focados nos três ícones escolhidos (Montagne, Fourvière e La Valla) foi para todos nós 

um momento de graças, um kairós, uma janela aberta para vislumbrar nossas opções pastorais, para revitalizar o nosso desejo de tornar 

Jesus Cristo conhecido e amado entre as crianças e jovens e, ao mesmo tempo, para avaliar o nosso estilo de vida, que deve testemunhar 

- pela vivência da fraternidade - o amor de Deus pela humanidade. Por isso, penso que os frutos do bicentenário do Instituto Marista serão 

colhidos na medida em que nos empenharmos não só na continuidade da missão que nos é confiada pela Igreja, mas, sobretudo, na revisão 

do nosso testemunho de vida. Imagino que um resultado positivo da celebração do bicentenário já se deslumbra com a aproximação 

das Províncias Maristas do Brasil, da Região América-Sul e, também, com a possibilidade de maior proximidade com os demais ramos 

da Sociedade de Maria. Igualmente, o Ano da Misericórdia e o documento Identidade do Religioso Irmão na Igreja, ambos concedidos, 

pelo papa Francisco, ao nosso conhecimento, no período de preparação para o nosso bicentenário, reforçaram a necessidade urgente de 

continuarmos fazendo memória da nossa história para melhor responder à necessidade de atualização do carisma e da missão marista, nos 

dias de hoje. 

A celebração do bicentenário do Instituto Marista continua sendo para todos nós, Irmãos e Leigos, uma bela oportunidade de revisão, 

avaliação e atualização do nosso ser marista no mundo de hoje.



11

Provincial da Província Marista Brasil Centro-Sul – PMBCS 
Ir. Benê Oliveira

Tais memórias servirão para o 
exercício da gratidão das gerações 
futuras, herdeiras de seus frutos. 
(São Marcelino Champagnat, 1836 – Circular n. 78)

A memória é elemento fundamental na vivência da tradição hebraico-cristã. A ação de Deus na história, à medida que é relembrada e 

celebrada, torna-se novamente viva e eficaz. E esse é um exercício de gratidão, como mostra o termo hebraico zikaron: “Recordarei teu 

nome, em todos os tempos” (Sl 45,18).

A gratidão configurou-se como o elemento fundamental na celebração do Bicentenário da fundação do Instituto Marista, em nossa 

Província Marista Brasil Centro Sul. Gratidão a Deus e à Virgem, pela promessa de Marcelino Champagnat, em Fourvière. Gratidão pelo 

encontro fundante com o jovem Montagne. Gratidão pelo início do Instituto, em 2 de janeiro de 1817, em La Valla.

Recordo de maneira significativa, a peregrinação que realizamos junto à casa da Mãe Aparecida, em 2016. Tivemos a graça de reviver a 

presença marcante de Maria: “Ela que tudo fez, e continua fazendo entre nós”. Celebramos com mais de 700 peregrinos, provenientes de 

todos os lugares de nossa província. Que belo foi contemplar a alegria e o entusiasmo da jovem geração de Maristas de Champagnat, 

orgulhosos de levar o nome de Maria. 
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 A gratidão tomou forma na inauguração do Memorial Marista de Curitiba, nosso principal evento por ocasião do Ano Jubilar. Sua 

existência, bem com sua missão, recorda-nos que o Patrimônio Espiritual Marista continua vivo e atuante por meio da pesquisa qualificada 

nas fontes do Fundador e dos primeiros Irmãos, na formação da identidade e missão de Irmãos, Leigos e Leigas, assim como a inovação por 

meio da exposição permanente histórico temática que nos recorda as nossas origens.

 Ao celebrarmos o Bicentenário do Instituto, nosso olhar se enche de esperança e com Maria repetimos: “O Senhor fez em mim 

maravilhas, Santo é o seu nome”. 
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Provincial da Província Marista Brasil Sul-Amazônia – PMBSA

Ir. Inacio Nestor Etges

Que sigamos indicando caminhos 
significativos de vida
Durante três anos (2015-2017) vividos com intensidade, revisitamos as fontes originárias de nossa Instituição.  No primeiro ano, fizemos 

memória do episódio do Jovem Montagne; no segundo, adentramos, contemplamos o mistério da promessa de Fourvière, e no terceiro, 

com unção e reverência, entramos na casa de La Valla. Nesses três anos, tivemos a oportunidade de mergulhar fundo no espírito e 

intencionalidade de São Marcelino, nosso fundador. Nessa contemplação, tocamos o mistério e o âmago do começo inspirado pelo Espírito 

do Senhor. 

Três anos vivenciados em uma profunda imersão na fonte originária.  Esse mergulho produziu em todos nós inquietudes, muitas perguntas, 

angústias e buscas.  Enfim, na essência, sem que o percebêssemos, tornamo-nos de alguma forma buscadores de Deus, a fonte de tudo.  Na 

escuta contemplativa atenta, misturados com sentimentos de medo e angústia apareceram luzes no fundo do túnel que culminaram na 

dinâmica da intencionalidade Trinitária da busca de um Novo Começo, um Novo La Valla. Descobrimos e nos deixamos seduzir pelo Espírito 

do Senhor, renovando nossa esperança.

Para que essa esperança se realize, conforme trazido durante o XXII Capítulo Geral, é preciso sacudir o pó das sandálias que se acumularam 

ao longo da história e que, neste momento, tornaram-se inércias e comodidades. É preciso abandonar velhos esquemas mentais e 

fundamentalistas e tornarmo-nos, com audácia e criatividade, verdadeiros discípulos que habitam a casa nova de La Valla com toda sua 
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dinâmica de profecia da fraternidade, formando discípulos autênticos de Jesus Cristo, de profunda mística que sustentem nosso profetismo 

e de formar novas comunidades de discípulos.  Tenhamos o mesmo pensamento de Santo Afonso de Maria Ligouri: “Fazer tudo, se tudo 

dependesse de nós, sabendo, contudo, que tudo depende de Deus”. 

 Foram dados passos extraordinários, porém continuar caminhando é preciso.  Sabemos que o Senhor até aqui nos conduziu, e 

certeza temos de que daqui para frente o Senhor continuará nos conduzindo. Deixemo-nos seduzir pelo Seu Espírito!
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APRESENTAÇÃO
Vivemos um momento histórico para o Instituto Marista. Em 2 de 

janeiro de 2017, completaram dois séculos desde que Marcelino 

Champagnat deu início a sua obra, ao acolher dois jovens como 

formandos para viver em comunidade em La Valla, no interior da 

França. São 200 anos de vitalidade do carisma, de uma história repleta 

de desafios, conquistas e recomeços.

Alcançar dois séculos de atuação no mundo é, sem dúvida, motivo 

de celebração e orgulho, e é também uma oportunidade para 

relembrarmos o sentido da nossa existência e missão. É tempo de 

olharmos para trás, inspirarmo-nos em nossas raízes para, a partir delas, 

aspirarmos ao futuro – a um novo começo.

Inspirados em nossas raízes, a União Marista do Brasil - UMBRASIL, 

em conjunto com as três Províncias (Centro-Norte, Centro-Sul e 

Sul-Amazônia), preparou atividades comemorativa nos três anos 

preparatórios do bicentenário. Na publicação Memórias do 
Bicentenário são encontrados momentos marcantes que ficarão na 

história do Brasil Marista.

Somos gratos por pertencer a uma instituição bicentenária, com 

alcance e incidência globais, e por contribuirmos para a vivência desse 

momento histórico.
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INTRODUÇÃO
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As celebrações rumo aos 200 anos de missão marista no mundo 
iniciaram em outubro de 2014. Os anos que antecederam a data 

foram marcados por atividades formativas e preparatórias que 
tiveram como inspiração três acontecimentos-chave na vida de 

Champagnat e, consequentemente, na trajetória do Instituto. Foi 
o nosso jeito, alinhado ao mundo marista, de nos preparar diante 

de um momento ímpar em nossa história.
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Ano Montagne (2014-2015)

Simboliza o acontecimento que 

evidenciou a necessidade de mudar a 

realidade de crianças e adolescentes 

da época. Ao ser chamado para dar a 

extrema-unção a João Montagne, de 

apenas 16 anos, Champagnat percebe 

que os jovens viviam e morriam sem 

saber ler ou escrever. Decide, então, 

fundar o Instituto Marista. O período 

recordou que a missão de educar e 

evangelizar continua urgente e atual.

Ano Fourvière (2015-2016)

Remete ao dia 23 de julho de 1816, 

quando Champagnat e um grupo de 

sacerdotes se dirigiram ao Santuário 

de Fourvière, em Lyon, e fizeram a 

promessa de fundar a Sociedade de 

Maria. Durante esses 12 meses, foi 

celebrada a comunhão dos Irmãos 

Maristas e colaboradores que dão 

continuidade à missão nos dias de hoje.

Ano La Valla (2016-2017)

O período que vai até a data do 

bicentenário tem como símbolos 

o encontro, a interioridade e a 

espiritualidade, essenciais para 

concretizar a missão marista. Berço 

do Instituto Marista, o vilarejo de La 

Valla foi o local onde os primeiros 

Irmãos viveram e atuaram.

Os três anos preparatórios seguiram a premissa de valorizar e se inspirar no passado 
para planejar o futuro. Cada um desses períodos envolveu diversas atividades, 
com momentos de reflexão, formativos e celebrativos, bem como de divulgação de 
conteúdos multimídia a diversos públicos, sobre a história marista e o propósito de 
reviver as nossas memórias e origens.
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METODOLOGIA
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Ancorados e subsidiados pelo 
Grupo de Trabalho (GT) do 

Bicentenário da UMBRASIL, este 
livro Memórias do Bicentenário 

reúne iniciativas das três Províncias 
para as celebrações alusivas aos 

200 anos do Instituto Marista.
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OBJETIVOS 
E PÚBLICOS
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O Brasil Marista, nos três anos que antecederam o 
bicentenário, comprometeu-se em construir um itinerário 

para a vivência e celebração da data tão importante, em vista 
do fortalecimento do carisma marista.

Os públicos envolvidos nas celebrações, que marcaram 
os 200 anos, foram os diversos profissionais que atuam no 
Brasil Marista: Irmãos, animadores vocacionais, estudantes 

das universidades, dos colégios e unidades sociais, além dos 
atendidos/pacientes e familiares, os fraternos do Movimento 
Champagnat da Família Marista (MChFM), imprensa, órgãos 

governamentais, comunidade eclesial, jovens da Pastoral 
Juvenil Marista (PJM) e a sociedade.
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IDENTIDADE 
VISUAL
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Os três anos temáticos para a vivência do 
bicentenário foram construídos igualmente nas três 
Províncias. Os anos que antecederam a data foram 
marcados por atividades formativas e preparatórias 

que tiveram como inspiração acontecimentos 
importantes na vida de Champagnat e, 

consequentemente, na trajetória do Instituto 
Marista. Todo o Brasil Marista alinhou a identidade 

visual da seguinte forma:
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EIXOS 
TEMÁTICOS

Arte e Cultura

Campanhas

Espiritualidade e celebrações

Formações e encontros

 Homenagens

Patrimônio e história

Peregrinações

Publicações

 Vivência nas unidades
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ARTE E CULTURA



27

Peça Vida e Obra de  
São Marcelino Champagnat

O Grupo Jovem de Teatro, do Colégio Marista Diocesano, de 

Uberaba (MG), promoveu, em alusão aos 200 anos do Instituto 

Marista, a peça Vida e Obra de São Marcelino Champagnat. O 

espetáculo foi montado para as comemorações do bicentenário, 

e foi apresentado para toda a comunidade educativa. O teatro 

foi montado com base nos livros e documentos que registram 

toda a história do fundador do Instituto Marista. A peça contou 

com a participação dos alunos do 4º ano do ensino fundamental, 

coordenados pela professora de Artes, Denise Fuzaro, além de 

participação da professora Juliana Rodrigues, com apresentação 

de flauta doce. A direção foi do professor de Teatro, Mayron Engel.

 

Estudantes do 4º ano, do Colégio Marista Diocesano 
de Uberaba (MG). Foto cedida pela unidade.

200 anos de sonho e 100 anos de 
presença

No Colégio Marista Varginha (MG), o Bicentenário do 

Instituto Marista foi comemorado juntamente com o 

Centenário da presença Marista na cidade. Nas fotos, 

o espetáculo teatral “200 anos de sonho e 100 anos de 

presença”, que narrou desde o nascimento de Champagnat, 

passando pela criação do Instituto, a vinda para o Brasil e, 

consequentemente, sua chegada em terras do Sul de Minas, 

Varginha, sendo o 4º estabelecimento Marista no Brasil. 

Estudantes 
do Colégio 
Marista de 
Varginha (MG). 
Foto cedida 
pela unidade.
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Exposição sobre o “Ano 
Fourvière”

Uma exposição, promovida pelos alunos do ensino 

fundamental I, do Colégio Marista Pio X, de João 

Pessoa (PB), coordenada pela educadora de Artes, 

Mércia Rodrigues, marca a segunda etapa do ciclo de 

exposições comemorativas do bicentenário marista, 

na unidade educacional da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN). A iniciativa faz parte do 

projeto pedagógico “Rumo aos 200 anos com arte” 

que teve como objetivo preparar os estudantes para 

o bicentenário. A exposição de desenhos produzida 

pelos alunos foi realizada duas vezes.

Exposição de desenhos do bicentenário, do Colégio Marista Pio X – Foto: 

Marista Pio X (PB).

Musical Marista  
200 anos

Crianças e adultos do Movimento Champagnat da Família Marista 

(MChFM), laicato jovem e grupos laicais, produziram um Show Musical 

intitulado “Marista 200 anos” que foi apresentado no TUCA, auditório da 

PUCPR, em Curitiba, no dia 29 de julho, às 20h. O roteiro contemplava 

a representação de Marcelino Champagnat atualizando sua história e, 

entre a contação de histórias, música vocal e orquestra da PUCPR.
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Espetáculo do bicentenário

Um dos principais desafios encontrados na 

celebração do bicentenário foi o de contar 

uma história de dois séculos de forma atual, 

principalmente para os mais jovens. Disso, 

surgiu a ideia de montar um espetáculo teatral 

para trazer nossas memórias com endosso 

histórico, porém apresentada em um formato 

contemporâneo e atual.

A peça foi desenvolvida de forma que falasse não 

somente sobre a história marista, mas sobre os ideais 

de Champagnat e o sonho de construir um mundo 

mais justo e fraterno por meio da educação, o que 

nos parece bastante atual e contempla os desafios 

educacionais do mundo de hoje.

O grupo Unidos Pela Arte, composto por 

estudantes e educandos maristas, especialmente 

para esse espetáculo, realizou 30 apresentações 

em 19 unidades do Rio Grande do Sul, o que 

totaliza 150 horas de apresentação. No total, mais 

de 12 mil pessoas, entre Irmãos, colaboradores 

e estudantes, assistiram ao espetáculo. Foram 

percorridos 3.256 quilômetros para que as 30 

apresentações ocorressem.

A peça foi apresentada pelo grupo Unidos Pela Arte.

Espetáculo contou a história do bicentenário de 
forma atual.

Além de possibilitar 

a integração entre 

estudantes, professores, 

Irmãos e colaboradores 

da Rede Marista, o 

espetáculo Um Novo 

Começo cruzou o Oceano 

Espetáculo foi replicado em Angola.

Atlântico e chegou até Angola, 

onde os Irmãos Maristas também 

estão presentes.

A peça foi encenada por alunos 

do Instituto Médio Normal de 

Ensino Marista Professor Faustino, 

em Luanda, capital do país. 

O texto foi levado pelo Irmão 

Antônio Silva, que atua em 

missão na África e conheceu o 

projeto em uma visita ao Brasil. 

A replicação do espetáculo em 

outro continente, onde também 

foi encenada para centenas 

de crianças e jovens, é uma 

comprovação do potencial da 

iniciativa em integrar diferentes 

públicos.
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CAMPANHAS



31

Contagem regressiva 
dos 200 anos

No Ano La Valla, a Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN) realizou 

campanha que antecedeu os sete 

dias da comemoração dos 200 anos 

do Instituto Marista, celebrado em 

2 de janeiro de 2017. O contexto 

das peças publicitárias trouxe fatos 

marcantes sobre as atividades que 

Champagnat e os primeiros Irmãos 

realizaram antes da fundação da 

congregação. 

 

Boas-vindas, 2 de janeiro – 
você faz parte desta história!

Para celebrar o dia do bicentenário, e gerar 

sentimento de pertença nos Leigos, Leigas 

e colaboradores das unidades da Província 

Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), foi 

entregue o cartão comemorativo dos 200 

anos, para todos celebrarem, neste dia, o dom 

da fraternidade, do diálogo e das vocações 

daqueles que atuam em favor da missão 

marista.

 

Linha comemorativa

Ação institucional voltada à consolidação do 

relacionamento com os públicos da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN), em datas comemorativas. 

A proposta conduziu a momentos e reflexões, para 

além dos cartões, em sinergia com outras atividades 

programadas em nível local e pela Província, como a 

campanha institucional e das celebrações dos 200 anos 

do Instituto Marista.
Peça de divulgação da campanha – Foto: Ascom/PMBCN

Peça de divulgação da campanha – Foto: Ascom/PMBCN

Peça de divulgação da campanha – Foto: 

Ascom/PMBCN
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Campanha institucional: 2 de janeiro de 2017

Após as iniciativas de sensibilização dos colaboradores e preparação para o marco histórico do dia 2 

de janeiro 2017, a Província Marista Centro-Sul (PMBCS)/Grupo Marista desenvolveu uma campanha 

institucional com o objetivo de reunir todos os Irmãos e colaboradores para a celebração desse momento. 

Foram feitas diversas ações no período com o intuito de impactar o público interno e externo. 

Peças online e 
offline 

Foi disponibilizado 

um enxoval de peças 

gráficas em todas as 

unidades composto 

por cartazes, filipetas, 

adesivos, e-mail mkt, 

testeira facebook, 

post facebook e 

sliders para sites das 

Frentes de Missão.

Ação Maternidades 
O Bicentenário do Instituto Marista anuncia “um novo 

começo” para todos os Maristas de Champagnat. 

Partindo dessa ideia, o Grupo Marista entregou 200 

kits com produtos para bebês em maternidades de 

Curitiba e Região Metropolitana para famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade social. Na ocasião, um vídeo foi produzido mostrando 

que quando uma criança nasce, um “novo começo” se faz para aquela 

família. O material audiovisual serviu como um registro da ação e 

também foi aproveitado para a sensibilização dos colaboradores do 

Grupo Marista sobe o momento celebrativo.

Peças online

Peças offline
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Ação de Boas-vindas aos Colaboradores 
A partir do dia 2 de janeiro, os gestores do Grupo Marista receberam nas unidades crachás 

comemorativos ao Bicentenário. Eles foram orientados a entregar os mesmos aos colaboradores 

em um momento celebrativo. Na ocasião, também puderam trabalhar com um vídeo feito com 

o intuito de estimular o sentido de pertença à história e à Missão da instituição.

Kit Jornalistas  

No dia 2 de janeiro, jornalistas dos principais 

veículos localizados nas regiões de atuação do 

Grupo Marista receberam um kit com porta-

retrato e um cartão de agradecimento. Foi uma 

ação em parceria com a Assessoria de Imprensa.

Blitz Pedágios - Motoristas que passaram pelas praças de 

pedágio Arteris Litoral Sul e CCR Rodo- Norte no Paraná, no 

dia 28 de janeiro, receberam saquinhos de lixo para carro e 

marcadores de livro. A ação teve como objetivo incentivar a 

leitura e celebrar o Bicentenário.
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Projeto Maristas em Rede

Optamos por celebrar o bicentenário para além do discurso. Disso surgiu o 

Maristas em Rede, que se constitui na realização de 200 ações com impacto 

social propostas e executadas de modo colaborativo pelas pessoas que 

atuam na Província Marista Brasil Sul-Amazônia (PMBSA)/ Rede Marista.

Nosso jeito de celebrar, 

portanto, foi sendo presença 

transformadora, mobilizando 

pessoas e organizações para 

deixar um legado nesse ano 

especial. Os colaboradores 

foram convidados a 

pensar e propor ações que 

promovessem o bem comum 

e/ou o desenvolvimento dos 

sujeitos e das comunidades 

onde estão. Propomos, 

assim, a união de projetos e 

sonhos realizados por pessoas 

apaixonadas pela educação, 

pela promoção da vida, pela 

transformação do mundo. 

Nosso objetivo era que, até o 

final de 2017, chegássemos a 

200 ações, o que conseguimos.

 
Plataforma digital reuniu todas as ações do Maristas em Rede.
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Ação de final de ano 
com os colaboradores

Dias antes de 2 de janeiro de 2017, 

foram entregues pins e cartões 

feitos de papel-semente a todos os 

colaboradores da PUCRS, do Hospital 

São Lucas, do Instituto do Cérebro, 

dos Colégios e Unidades Sociais e 

da área de governança. O propósito 

da ação foi desejar um Feliz Natal 

e manifestar a proximidade ao 

bicentenário.

Os colaboradores foram incentivados 

a plantar seus cartões no dia 2 

de janeiro de 2017, em um ato 

simbólico de semear, cuidar e ver 

crescer algo novo.

  

Cartões com papel-
semente foram 
distribuídos para 
marcar o bicentenário.

Ação incentivou o plantio das 
sementes no dia 2 de janeiro.

Colaboradores de todos 
os empreendimentos 

da Província receberam 
os cartões.
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Campanha institucional pelos 200 anos

A Província Marista Brasil Sul-Amazônia/Rede Marista lançou 

uma campanha institucional em todas as cidades nas quais está 

presente. Essa iniciativa foi protagonizada por maristas, como o 

Weslei, educando do Centro Social Marista da Juventude (na foto), 

que mantêm vivos os sonhos de Champagnat ainda hoje. 

A campanha é parte de um movimento feito por mais de 10 

mil pessoas e, portanto, transmite uma mensagem autêntica, 

construída de forma sólida e coerente com os nossos valores.

Conforme podemos observar na imagem, a chamada evidencia o 

momento histórico que vivemos e a centralidade das pessoas. A 

opção por incluir os 200 anos desejava mostrar a solidez da nossa 

história. Utilizamos os próprios nomes das pessoas para mostrar a 

diversidade que nos constitui enquanto organização.

Campanha reuniu histórias daqueles por quem 
existimos há 200 anos.
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Ação para bebês que nasceram 
no dia do bicentenário

Recebemos os bebês que nasceram no dia 2 

de janeiro, no Hospital São Lucas, de um modo 

especial. Entregamos a algumas famílias um 

kit com produtos para cuidados da criança 

e um cartão que explicava que naquele dia 

celebrávamos os 200 anos de missão marista no 

mundo.

A produção dessa ação ocorreu em parceria com 

a Panvel, principal rede de farmácias gaúcha. 

Com a iniciativa, celebramos o nascimento das 

crianças junto às famílias que escolheram um 

hospital marista para esse momento único. Como 

diz o cartão, em paralelo ao nascimento do 

bebê, estávamos renascendo como organização. 

Também fizemos uma sessão de fotos dos bebês e 

presenteamos os pais com esses registros. A ação 

foi replicada em dois hospitais públicos do interior 

do Estado.

Cartão e kit de produtos foram entregues às famílias.

Lorenzo foi um dos fotografados.
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ESPIRITUALIDADE E CELEBRAÇÕES
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Dia de Oração pelo Ano Montagne

O Grupo de Trabalho (GT) Bicentenário, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN), realiza o Dia Provincial de 

Oração pelo Bicentenário do Instituto Marista, em 28 de 

outubro, que marcou os 200 anos do encontro de São 

Marcelino Champagnat com o Jovem Montagne. Para 

celebrar a data, o grupo de trabalho provincial enviou para 

todas as unidades da PMBCN subsídios para vivenciarem o 

dia, com roteiro e oração.

Dia de Oração celebra o nascimento de 
Champagnat

Irmãos, Leigos, Leigas e colaboradores da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN) foram convidados à reflexão 

motivados pelo lema “Serás profeta do Altíssimo, ó, menino” (Lc 

1, 76). A proposta foi mobilizar as unidades socioeducacionais 

e comunidades para o dia 20 de maio, dedicando tempo para 

dar graças a Deus pela vida e vocação de Champagnat, e 

renovarem o compromisso com a obra e as ideais do fundador.Peça de divulgação do Dia de Oração – Ilustração: Ascom/PMBCN.

Peça de divulgação 

do Dia de Oração – 

Ilustração: Ascom/

PMBCN.



40

 Celebração Institucional | 2 de janeiro de 2017 

Os mais de 100 irmãos, Leigos e Leigas reunidos para o retiro provincial, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), celebraram, em 2 de janeiro 

de 2017, em Mendes (RJ), os 200 anos do Instituto Marista. Por meio de 

liturgia simples, mas carregada de emoção e significado, agradecimento 

e reconhecimento pela obra iniciada na França por São Marcelino 

Champagnat e que, hoje, faz a diferença na vida de inúmeras crianças, 

adolescente e jovens. Na missa presidida pelo padre Fabiano Roberto Silva 

dos Santos, capelão do Colégio e Comunidade Marista de Uberaba (MG), 

Irmãos, formandos, leigas e leigos levaram, na procissão de entrada, a cruz, o 

relicário e as imagens de Champagnat e da Boa Mãe. 

Lançamento do Ano La Valla marca 
o Dia do Marista

O Dia do Marista, celebrado em 15 de agosto, foi a data 

escolhida para o lançamento do Ano La Valla na Província 

Marista Brasil Centro-Norte. Em videoconferência com 

todas as unidades, o provincial Ir. Ataide José de Lima 

apresentou o significado e as ações previstas para o 

período, que fez parte do itinerário rumo ao bicentenário 

da instituição, comemorado em 2 de janeiro de 2017.

Celebração do bicentenário, na Capela de Mendes (RJ) – Foto: Ascom/PMBCN.

Ir. Ataide José de Lima faz o discurso de abertura do Ano La Valla, 

para Irmãos, leigos e colaboradores da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN). Foto: Ascom/PMBCN.
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 Celebração Institucional | 6 de junho de 2017 

O Dia de São Marcelino Champagnat, 6 de junho, e os 200 anos de fundação 

do Instituto Marista, foram celebrados em todo o Brasil Marista. Em Brasília 

(DF), as Províncias Maristas Brasil Centro-Norte, Centro-Sul e Sul-Amazônia, e a 

União Marista do Brasil/UMBRASIL, uniram-se para render graças. Irmãos, Leigos,  

Leigas, colaboradores, estudantes e famílias participaram da missa celebrada 

pelo bispo-auxiliar da Arquidiocese de Brasília, Dom Marcony Vinícius Ferreira, 

com a presença do Conselheiro-Geral do Instituto Marista, Ir. José Soteras. Os 

Irmãos Maristas presentes também foram homenageados durante a celebração.

Missa Solene pelo Bicentenário Marista

Para marcar o Bicentenário Marista, junto à comunidade baiana, 

no dia 06 de junho de 2017, o Colégio Marista Patamares de 

Salvador (BA) promoveu uma missa solene presidida pelo 

Arcebispo Primaz do Brasil e de Salvador, Dom Murilo Krieger, e 

reuniu as Comunidades Religiosa e Educativa local, ex-alunos, 

a Professora Elisa Maria Santos, Afiliada Marista, autoridades e 

convidados.

Celebração no Santuário Dom Bosco, em Brasília (DF) – Foto: Ascom/

PMBCN.

Missa realizada pelo Colégio Marista Patamares, em Salvador (BA). Foto: cedida 

pela unidade. 
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Carta do Superior Provincial | 
Ir. Ataide José de Lima

Em 22 de julho de 2016, o Superior Provincial da 

Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

Ir. Ataide José de Lima, enviou uma carta às 

leigas e aos leigos que vivem os ensinamentos 

do fundador, São Marcelino Champagnat, em 

grupos diversos, comunidades eclesiais e em 

tantos outros espaços. O objetivo foi sensibilizá-

los para o momento pelo qual passava a 

Província e o Instituto Marista, referente ao início 

das celebrações dos 200 anos da Promessa de 

Fourvière. Na carta, o Provincial agradeceu o 

testemunho 

de vida cristã 

que os Leigos 

e Leigas dão 

à Sociedade 

de Maria, às 

crianças, aos 

adolescentes, 

aos jovens, 

às famílias, 

aos Irmãos 

Maristas e à 

Igreja. 

Carta Superior Provincial | 
Ir. Joaquim Sperandio

No dia 2 de janeiro de 2017, o Superior 

Provincial do Grupo Marista, Ir. Joaquim 

Sperandio, enviou aos colaboradores 

uma mensagem sobre a celebração do 

Bicentenário. Além dos seus direcionamentos, 

ele também reproduziu os anseios do 

Superior Geral, Ir. Emili Turú para a data, que 

previa divulgação da hashtag #millionmarists, 

oração e atenção ao vídeo sobre o novo 

começo lançado pelo Governo Geral.

  

Celebração Institucional | 2 de janeiro de 2017 

O Grupo Marista organizou uma Celebração Eucarística Institucional no dia 2 de 

janeiro de 2017, na Capela Jesus Mestre, da PUCPR, em Curitiba, para celebrar o 

Bicentenário. Na ocasião, o Ir. Afonso Levis proferiu algumas palavras e salientou 

a necessidade de olhar para o passado e perceber o quanto foi importante a 

trajetória do Instituto ao longo dos seus 200 anos de existência. Além disso, 

inspirou todos os presentes dizendo que “um novo começo” só é possível com 

engajamento, vida partilhada e a experiência da presença de Deus no coração 

de cada um. 
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Celebração Institucional | 
6 de junho de 2017 

No dia 6 de junho de 2017, Irmãos, Leigos 

e Leigas, alunos, pais e colaboradores 

Maristas estiveram na Catedral Basílica 

Menor Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, 

para a celebração do Dia de São Marcelino 

Champagnat. A missa foi celebrada pelo 

Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom 

José Antonio Peruzzo e concelebrada 

pelos Padres Moisés e Luciano, que atuam 

na Paróquia Universitária Jesus Mestre, 

da PUCPR. Durante a missa, Dom Peruzzo 

lembrou a contribuição de São Marcelino 

Champagnat e dos Maristas ao longo dos 

200 anos da instituição para a formação de 

crianças e jovens em todo o mundo.

Lançamento do bicentenário na  
Província Marista Brasil Sul-Amazônia/ 
Rede Marista

Foi realizado um lançamento comum a todos os nossos espaços de atuação e 

celebrado o início da caminhada rumo aos 200 anos. Também foram incluídos a 

identidade visual e conteúdos do bicentenário nas publicações institucionais, para 

que as pessoas fossem percebendo o início de um período muito importante.

Irmãos, educadores, 
colaboradores e estudantes 

participaram do lançamento.
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Lançamento do Ano Fourvière  
na Província Marista Brasil  
Sul-Amazônia/Rede Marista

A celebração de lançamento ocorreu no dia 23 

de julho, no Colégio Marista Rosário, e reuniu 

Irmãos, lideranças, educadores e colaboradores dos 

empreendimentos maristas.

Estandarte de 
Fourvière foi levado 
durante a cerimônia.

Evento ocorreu no Colégio Marista Rosário.

Encerramento do Ano Fourvière 

Para comemorar o encerramento do segundo ano 

em celebração ao bicentenário, a Província Marista 

Brasil Sul-Amazônia/Rede Marista realizou uma 

programação especial no Santuário das Mães, em 

Novo Hamburgo/RS. Durante a manhã de atividades, 

que incluiu missa, teatro e almoço festivo, foram 

recebidos mais de 400 Irmãos, Leigos e Leigas do 

MChFM, lideranças, educadores e colaboradores.

Mais de 400 pessoas 
participaram da cerimônia. 

Evento ocorreu na cidade 
de Novo Hamburgo.
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Jovens da Pastoral 
Juvenil Marista 
marcam o início do 
bicentenário

Jovens da Pastoral Juvenil Marista 

da Província Marista Brasil Sul-

Amazônia/Rede Marista plantaram 

uma palmeira que simbolizou 

o início das comemorações do 

bicentenário marista. A planta 

foi semeada na Casa Marista da 

Juventude, em Porto Alegre, 

também em alusão ao Ano 

Montagne.

 Celebração no dia 2 de janeiro de 
2017 em Porto Alegre

Um momento para celebrar e agradecer pelos 200 anos de 

vitalidade do sonho de São Marcelino Champagnat. Assim 

foi a celebração que reuniu centenas de pessoas na Igreja 

Universitária Cristo Mestre, na PUCRS, no final da tarde de 2 

de janeiro. Irmãos, colaboradores, Leigos e Leigas, Fraternos 

e jovens – representantes de todos os espaços de 

missão da Província/Rede Marista, além de religiosos 

de diversas congregações, uniram-se em Ação de 

Graças pelos dois séculos de missão.

O Vice-Provincial, Irmão Deivis Fischer, afirmou 

durante a homilia que esse era um momento de 

memória e compromisso. Memória por todos os que 

precederam à comunidade marista, desde Champagnat,  

e compromisso em perpetuar a missão.

Como um convite para que a comunidade 

seja presença viva do carisma marista nas 

famílias, comunidades educativas e em 

toda a sociedade, todos os Irmãos Maristas 

presentes na celebração entoaram o Salve 

Regina. Para encerrar a cerimônia, de forma 

simbólica, foi plantada uma muda de Ipê – 

árvore nativa de todas as regiões do Brasil e 

que remete à unidade do carisma marista.

 

Plantio simbolizou o início 
das comemorações. 

Celebração ocorreu na PUCRS.

Encontro celebrou a memória e o 
compromisso marista.

Representantes de todos os espaços de 
missão estiveram presentes.
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Celebração do Dia de Champagnat,  
em 2017

Em 6 de junho, a Província Marista Brasil Sul-Amazônia/Rede Marista 

promoveu uma celebração na Catedral Metropolitana de Porto 

Alegre para marcar o Dia de São Marcelino Champagnat e expressar 

gratidão pelo bicentenário da atuação marista no mundo.

 

Celebração do bicentenário na 

Comunidade Marista de Tabatinga

A Comunidade se reuniu para celebrar os 200 anos do 

Instituto Marista. Foi um momento de convivência e 

partilha com a comunidade local. 

Irmãos, Leigos, Leigas e colaboradores e estudantes estiveram presentes. Catedral Metropolitana de Porto Alegre recebeu a celebração.

Integração celebrou o bicentenário em Tabatinga.



FORMAÇÕES E ENCONTROS
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Curso La Valla EAD

Promovido por meio do Núcleo Marista de 

Educação a Distância (NEaD), o objetivo do 

curso a distância foi aprofundar os temas da 

Espiritualidade, Vida comunitária e Missão a 

partir da experiência do Pe. Champagnat em 

La Valla. O curso envolveu, aproximadamente, 

200 pessoas, entre Irmãos, gestores e 

colaboradores das unidades da Província 

Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN).

Oficinas La Valla

O projeto foi desenvolvido com 

o objetivo de proporcionar 

momentos formativos com foco 

na espiritualidade marista, a partir 

do ícone La Valla, para Irmãos, 

Leigos, Leigas, colaboradores 

e voluntários das unidades 

socioeducacionais e comunidades 

da Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN). As oficinas 

favoreceram o conhecimento e a 

vivência da espiritualidade marista, 

proporcionou experiências de vida 

fraterna e comunitária, e dinamizou 

os espaços-tempos da missão.

Identidade do curso La Valla EaD – Foto: Ascom/PMBCN.

Oficina La Valla – Foto: Colégio Marista São Luís – Recife (PE).

Jornada Pastoral Pedagógica, no Colégio Marista de Maceió (AL). Foto: 

cedida pela unidade.

Jornadas Pastorais 
Pedagógicas 

O bicentenário do Instituto Marista 

foi o tema central das Jornadas 

Pastorais Pedagógicas de 2017, 

promovidas para os professores 

da Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN). Inspiradas pelo novo 

começo do Instituto Marista, os 

encontros acolheram os professores 

e novos colaboradores que passam a 

integrar a família marista e marcam o 

início dos trabalhos para o ano letivo. 
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Encontro Internacional de Jovens 
Maristas – EIJM 

Como parte das celebrações dos 200 anos, a Província 

Marista Brasil Centro-Norte foi representada no Encontro 

Internacional de Jovens Maristas – EIJM, em 2016, pelos 

seguintes delegados e unidades:  coordenador de 

Evangelização da PMBCN, Ir. Paulo Henrique Soares, a 

representante da Pastoral Juvenil Marista/PJM do Colégio 

Marista de Colatina/ES, Milena Ricato, e o jovem da PJM da 

Escola Marista Sagrado Coração, em Fortaleza/CE, Edilson 

Batista da Costa Filho. Com o tema Dare to Dream (Ouse 

Sonhar), a edição internacional ocorreu de 17 a 23 de julho, 

em Lyon, na França. Cerca de 400 jovens maristas dos cinco 

continentes estiveram reunidos para diálogos e reflexões 

sobre os novos horizontes para o carisma e missão. 

Delegados da PMBCN, em La Valla, na França. Foto: Cedida pelos participantes. 

 Gestores Multiplicadores

O Grupo Marista preparou subsídios com informações sobre a 

comemoração do Bicentenário do Instituto Marista; bem como 

uma indicação para a vivência do tríduo de preparação para o 

Bicentenário - Ano Montagne, Ano Fourvière e Ano La Valla. A 

intenção era que eles se tornassem gestores multiplicadores da 

identidade marista perante suas equipes. Dessa forma, unidades 

do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, cidade de Goiânia 

e Distrito Federal, puderam ter contato com esse conteúdo.
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Proposta de estudo sobre 
juventudes

Alinhados à temática do Ano Montagne, 

a Província Marista Brasil Sul-Amazônia/

Rede Marista desenvolveu uma 

proposta de estudo e desenvolvimento 

de subsídios para que os educadores 

aprofundassem e refletissem sobre 

a compreensão das juventudes. Isso 

ocorreu em diversas unidades, como 

podemos perceber na foto a seguir.

Ano Montagne foi aprofundado em diversas unidades.

1º Encontro Ampliado com os 
representantes do GT Bicentenário

A Província Marista Brasil Sul-Amazônia/Rede Marista 

reuniu os integrantes dos grupos locais de preparação 

das comemorações do bicentenário na Casa Marista da 

Juventude (Caju) para avaliar as atividades realizadas ao longo 

do Ano Montagne e planejar a caminhada do Ano Fourvière, 

que iniciava em julho. Os grupos locais foram usados 

como opção metodológica para intensificar a vivência do 

bicentenário em cada um dos empreendimentos e unidades.

Primeiro encontro ampliado do GT Bicentenário ocorreu em Porto Alegre.
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2º Encontro Ampliado com os 
representantes do GT Bicentenário

Uma série de iniciativas marcaram o Ano La Valla na Província 

Marista Brasil Sul-Amazônia/Rede Marista. Dentre elas, esse 

encontro reuniu mais de 50 educadores, colaboradores, Irmãos, 

Leigos e Leigas de todas as frentes de atuação para mais um 

encontro em preparação ao bicentenário da presença marista 

no mundo. A ênfase estava em subsidiar os representantes 

para as iniciativas propostas para o Ano La Valla, que estava 

iniciando. Os participantes receberam uma camiseta alusiva aos 

200 anos do Instituto Marista.

Diversidade da vocação marista foi celebrada em 
Minas Gerais

Segunda edição do encontro reuniu mais de 50 pessoas.

Encontro da Família Marista  

O primeiro Encontro da Família Marista 

reuniu cerca de 80 participantes, entre Padres 

Maristas, Irmãos Maristas, Irmãs Maristas, 

Jovens, Leigos e Leigas, em Ribeirão das 

Neves (MG). O evento, realizado no Recanto 

Marista, teve o objetivo de fortalecer as 

diversas expressões do nosso carisma.
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HOMENAGENS
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Alepa homenageia o Marista pelo 
bicentenário

Os 200 anos de fundação do Instituto Marista foram 

lembrados pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Pará (Alepa), no dia 29 de maio de 2017. O evento reuniu 

parlamentares, autoridades, representantes e colaboradores 

do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, estudantes, 

ex-alunos, pais e imprensa local. A sessão solene ocorreu 

no Palácio Cabanagem, no plenário Newton Miranda. A 

homenagem foi proposta pelo deputado estadual José Scaff 

Filho, e aprovada por unanimidade no plenário.

 

Irmão Iranilson Correia de Lima recebe homenagem em Belém.  Foto: Comunicação/Belém (PA).

Homenagem na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte (MG)

O Instituto dos Irmãos Maristas foi homenageado, por 

indicação do vereador Wendel Mesquita e do jovem 

Alvaro Augusto C. Rosa, com a Comenda Solidariedade, 

da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, pelos 200 

anos de serviço às crianças, adolescentes e jovens. O 

ato solene aconteceu na sede da câmara, no dia 08 de 

agosto de 2017. 

 Irmão Rafael Ferreira Júnior, recebe homenagem na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

(Foto: Arquivo PMBCN).



54

Homenagem na Câmara Municipal  
de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre promoveu uma Sessão 

Solene em homenagem aos 200 anos de missão marista no 

mundo. Aberta ao público, a cerimônia ocorreu no Plenário 

Otávio Rocha, localizado no Palácio Aloísio Filho. Estiveram 

presentes o Provincial, Ir. Inacio Etges, o Vice-Provincial, Ir. Deivis 

Fischer, o Reitor da PUCRS, Ir. Evilázio Teixeira, o Diretor do Colégio 

Marista Irmão Jaime Biazus, Ir. Odilmar Fachi, além de Irmãos, 

gestores, educadores, colaboradores, estudantes e educandos.

Ir. Inacio Etges 
recebeu a 

homenagem.

Cerimônia 
foi aberta ao 

público.

Homenagem na Assembleia 
Legislativa do RS

Na semana do Dia do Marista, ocorreu a 

homenagem que a Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul prestou aos 200 anos de 

missão marista no mundo. Irmãos, Leigos, Leigas 

e colaboradores estiveram presentes no Grande 

Expediente, realizado no Plenário 20 de Setembro. 
Missão marista foi celebrada durante a cerimônia.

Grande Expediente reuniu Irmãos, 
colaboradores e estudantes.
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PATRIMÔNIO E HISTÓRIA
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Inauguração do Monumento  
São Marcelino Champagnat

O dia seis de junho de 2017 foi de muitas celebrações e sentimentos positivos emitidos pelas Comunidades 

Religiosa e Educativa do Colégio Marista Patamares, em Salvador (BA). No contexto singular dos 200 anos 

de atuação dos maristas na educação de milhares de crianças, adolescentes e jovens de todo o mundo, a 

direção do Colégio homenageou o fundador com a inauguração e benção religiosa do busto erguido em um 

monumento instalado próximo à capela. Estavam presentes estudantes, familiares e educadores maristas.

  

Momento da inauguração, 

com a presença de Irmãos da 

Província Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN). Foto: Colégio 

Marista Patamares (BA).
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Exposições comemorativas do 
bicentenário marista.

O Centro de Estudos Maristas – CEM - realizou três exposições 
alusivas ao bicentenário do Instituto Marista e aos 120 anos da 
presença marista no Brasil: as duas primeiras no Espaço Champagnat 
(Mendes-RJ), em janeiro de 2017, durante o retiro anual dos Irmãos, e 
no Encontro da Família Marista (ex-Irmãos e ex-formandos maristas); 
a terceira, de longa duração, no Museu Marista (Belo Horizonte), de 
maio a dezembro de 2017. As exposições apresentaram ao público 
amplo acervo tridimensional e fotográfico para contar a história das 
origens maristas na França e no Brasil. 

Peças são expostas no Centro de Estudos Maristas/CEM, em Belo Horizonte (MG). 
Foto: cedida pela unidade.

Inauguração do busto de Champagnat, em 
Congonhas/MG

Em 2017, no Ano La Valla, os 120 anos da chegada dos primeiros Irmãos 

Maristas ao Brasil foi celebrada em Congonhas (MG), em 25 de outubro, 

e um busto de São Marcelino Champagnat foi inaugurado em lugar de 

destaque na cidade, berço dos Maristas no País. A cerimônia, realizada no 

Museu de Congonhas, sob a organização do Centro de Estudos Maristas 

(CEM) e do Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Horizonte (MG), ambas 

são unidades da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), contou 

com a parceria da prefeitura da cidade.

Busto de Champagnat é recolocado em Congonhas (MG) – Foto: Marista Dom Silvério (MG).
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 Memorial Marista

No dia 29 de abril de 2017, houve a inauguração do 

Memorial Marista, em Curitiba (PR), uma obra que 

tem a missão de promover o patrimônio cultural 

histórico e espiritual do Instituto Marista por meio de 

ações educacionais, artísticas e religiosas, bem como 

processos qualificados de pesquisa, catalogação, 

conservação da memória Marista e de seu legado para 

a Igreja e para a sociedade. 

No Memorial, há uma exposição permanente sobre 

o Bicentenário que traz elementos do Patrimônio 

Histórico e Espiritual Marista. 

A exposição de longa duração do Memorial Marista 

traz a temática do Bicentenário. Ela foi dividida em 

experiências diversas por que o visitante deverá passar 

para fazer uma verdadeira imersão na história Marista.

Húmus 
Logo na entrada da exposição, o visitante é surpreendido 

por uma projeção mapeada (vídeo mapping imersivo), que 

traz a reflexão sobre uma das dimensões mais importantes 

da vida: a existência. Trata-se de um percurso de perguntas, 

que geram a inquietação e o desconforto do mistério. De 

onde viemos? Para onde vamos? Quem é Deus? Qual a 

dimensão da minha fé?

Projeção mapeada
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Cronologias 
Em seguida, o visitante é convidado a interagir com três grandes recortes cronológicos, que trazem fatos 

marcantes da vida de Marcelino Champagnat e dos 200 anos de fundação do Instituto Marista. Os painéis 

traçam um paralelo da história Marista com a história geral da humanidade, ampliando a compreensão a 

respeito do contexto dos acontecimentos. Para tornar a experiência ainda mais intensa, com o auxílio de 

um iPad, o usuário poderá desbravar alguns lugares Maristas, por meio de tour virtual.

Cronologia 1 (1789- 1840)  
Marcelino Champagnat: um 
cristão, um cidadão 
Recorte da história Marista que 

vai desde o nascimento de 

Marcelino Champagnat (1789) 

até o seu falecimento (1840).

Cronologia 2 (1839-1897)  
Ser o retrato vivo de 
Champagnat 

Trajetória do Irmão Francisco 

(Gabriel Rivat), primeiro 

Superior Geral do Instituto 

Marista e desenvolvimento do 

Instituto até 1897.

Cronologia 3 (1897-2017)  
Um coração sem fronteiras 

Recorte da história Marista 

que traz o movimento de 

expansão do carisma Marista e 

a pedagogia de Champagnat 

pelo mundo. No Brasil, 

destacam-se as datas de 

inauguração de diversas obras.

Cronologias.
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Rio Gier: espiritualidade que nasce da fonte 
O Rio Gier é um importante símbolo para os Maristas de Champagnat. Às margens 

daquelas águas, nasce a Casa Mãe de L’Hermitage pelas mãos de Marcelino Champagnat 

e dos primeiros Irmãos. A fluidez de sua corrente é inspiradora e traz uma reflexão sobre a 

vivência da espiritualidade Marista. O Memorial traz a simulação das águas do Rio Gier. Por 

meio de sensores espalhados ao longo do rio, o visitante pode ouvir textos inspiradores. 

 

Genealogia das Províncias 
O carisma Marista flui não só pelas águas do Gier, ele 

também está em um emaranhado de encanamentos que 

explicam como as Províncias Maristas se desenvolveram 

no Brasil e foram se fundindo até chegar na disposição 

atual (Província Marista Brasil Centro-Sul ou Grupo Marista, 

Província Marista Brasil Sul-Amazônia ou Rede Marista e 

Província Marista Brasil Centro-Norte).

Marcelino Champagnat: um santo se fez 
Em 18 de abril de 1999, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o 

Papa João Paulo II canonizou Marcelino Champagnat. Nesse 

momento da exposição, o visitante se depara com a longa 

trajetória e os intensos esforços para a realização desse fato 

tão importante para a história Marista.

Rio Gier.

Galeria dos Superiores Gerais 
Aqui se conhece todos os Superiores Gerais do Instituto 

Marista. Os rostos são apresentados em cilindros, 

remetendo à ideia de que um Superior Geral deve saber 

olhar a sua volta para tomar as decisões mais acertadas 

para a congregação e deve estar sempre atento aos 

sinais dos tempos para propor soluções inovadoras aos 

problemas que surgirem durante sua gestão. O formato 

escolhido para 

expor essa 

informação 

também remete 

às rodas de oração 

orientais, nas quais 

são inscritos os 

mantras.

Galeria dos Superiores Gerais
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Vida Marista | Cronologia e 
crônicas dos Irmãos Maristas 

De longe, um quadro com a imagem 

de um menino, elaborado por artistas 

plásticos paranaenses. De perto, um 

grande mosaico, cheio de detalhes 

e uma infinidade de pequenos 

objetos que pertenceram a alguns 

Irmãos Maristas, ou objetos que 

representam a sua personalidade. 

Próximo ao mosaico, há um grande 

monitor touch no qual é possível 

tocar em alguns dos objetos. Em 

cada clique, há uma história de vida 

em forma de crônica e o testemunho 

de dedicação a Deus e respeito ao 

legado de Champagnat.

Vídeo Wall 
A proposta do Memorial Marista 

é ser um espaço dinâmico, que 

combina informações do passado 

e do presente, sempre pensando 

no futuro, na continuidade da sua 

história e no legado de Marcelino 

Champagnat. Nesse momento da 

exposição, há uma tela touch com 

9 monitores gigantes e um mundo 

de possibilidades para criar um 

caminho próprio na descoberta 

sobre a vida Marista atual. Em cada 

clique, há informações sobre o 

Governo Geral, a presença Marista 

no mundo, o desenvolvimento da 

presença Marista no Brasil (principais 

obras educativas), a Província 

Marista Brasil Centro-Sul ou Grupo 

Marista e sua organização atual e, 

ainda, fatos simbólicos e curiosos da 

história Marista.

 Cronologia e crônicas dos Irmãos 
Maristas

Vídeo Wall. 

Grafitti 
O Memorial Marista conta com um graffiti 

contemporâneo, feito por dois jovens 

artistas curitibanos, Kelw e KXE Osso. Com 

traços marcantes e colorido exuberante, 

o painel convida os visitantes para uma 

reflexão a respeito das imagens de 

Champagnat, Boa Mãe e a Casa Mãe de 

L’Hermitage.

Grafitti.
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 Em torno da mesma mesa 
A experiência da mesa partilhada é o grande 

símbolo que Jesus propôs para explicar o Reino 

de Deus. Do mesmo modo, a Mesa de La Valla 

representa para o Instituto Marista a origem de 

sua vocação. Em torno da mesma mesa, Maristas 

de Champagnat, compartilham o trabalho, a 

espiritualidade e a fraternidade, a exemplo do 

fundador que sentava ali para partilhar a vida com 

os primeiros Irmãos. Pela importância do significado 

da Mesa, o Memorial Marista dispõe de uma réplica 

do objeto feita com tecnologia 3D que hoje se 

encontra no térreo da casa de La Valla, na França.

 

Réplica da Mesa de La Valla.

Caminho do Peregrino | 
Memorial dos mártires 
No Memorial, há um espaço 

reservado aos mártires do 

Instituto Marista. Ali encontram-

se os nomes de mais de 

duzentos Irmãos, Leigos e 

Leigas que dedicaram toda 

a vida pela Missão de formar 

crianças e jovens por meio 

da educação evangelizadora, 

tornando Jesus Cristo 

conhecido e amado nos 

lugares mais longínquos do 

Planeta. Muitos desses mártires 

morreram lutando pela Missão 

iniciada por Champagnat.

Porão da interioridade 
O último momento da 

exposição de larga duração é 

um convite para que o visitante 

reconheça uma réplica do 

porão da Casa de La Valla. É 

naquele ambiente escuro que 

ele conseguirá acessar as suas 

profundezas, o seu próprio 

espaço interior, habitado pelo 

Mistério. A intenção é trazer 

para ele a importância de 

valorizar a dimensão mística 

de sua vida, a vivência da 

espiritualidade e os momentos 

de oração.
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Mala de Memórias

O projeto ajudou a contar a trajetória da instituição por meio de objetos 

que fizeram parte do cotidiano da nossa história. Ao longo de 2017, a 

exposição passou por unidades, fraternidades e comunidades religiosas. 

Além dos objetos, havia a sugestão de como dinamizar a presença das 

relíquias, para   aprofundar o conhecimento da identidade da Província 

Marista Brasil Sul-Amazônia/Rede Marista.

A mala percorreu 
espaços no Rio Grande 
do Sul, Brasília e na 
Região Amazônica.
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PEREGRINAÇÕES
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Route Champagnat

No Ano Fourvière, Irmãos, Leigos e Leigas da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN) participaram da Route Champagnat, 

com destino à L’Hermitage. Foi um momento de formação, de 

revigorar a fé, de sentir-se integrante do sonho de Champagnat, para 

continuar desenvolvendo a missão impregnados do carisma Marista. 

Marcelino acreditava que, ao construir a casa, ele estava construindo 

a comunidade. Ele gostava de passar os verões em L’Hermitage com 

os Irmãos, que 

vinham fazer retiro, 

descansar, estudar 

e se revigorar, 

enquanto vivia 

o ritmo da 

comunidade, tanto 

em La Valla quanto 

em L´Hermitage.

Ilustração do projeto Route Champagnat – Foto: Ascom/PMBCN

Camiseta usada pelos 

peregrinos durante a 

Route Champagnat – Foto: 

Ascom/PMBCN

Luminária do Ano Montagne

A luminária foi criada pelo Irmão Fabrício Alves 

da Cruz, da Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), percorreu 18 colégios, 14 escolas sociais, 

22 comunidades religiosas, em 11 estados e o 

Distrito Federal. O objetivo da ação foi inspirar 

irmãos, Leigos, Leigas e colaboradores a celebrar 

o bicentenário motivados pela experiência de 

Marcelino com o jovem Jean-Baptiste Montagne. 

Na história da Congregação, esse era o momento 

decisivo para que Champagnat levasse adiante 

o projeto que acalentava no coração desde o 

seminário: a fundação do Instituto Marista.

 

Ícone do Ano Montagne- Foto: Ascom/PMBCN
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Peregrinação do estandarte de 
Nossa Senhora de Fourvière

Para dinamizar o segundo ano temático de preparação 

para o bicentenário marista, a Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN) realizou a peregrinação de dois 

estandartes com a imagem de Nossa Senhora de Fourvière. 

Os estandartes foram recebidos em todas as unidades da 

província, desde as comunidades dos Irmãos, passando 

por colégios, obras sociais e sede administrativa, até 

comunidades eclesiais nas quais os Irmãos atuam. 

Peregrinação em unidade da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN). 

Foto: cedida pela unidade.

 Procissão luminosa

O Colégio Marista Nossa Senhora 

da Penha, de Vila Velha (ES), reuniu 

estudantes, famílias e colaboradores 

para a Procissão Luminosa, realizada em 

maio de 2017. A comunidade educativa, 

em romaria, desfrutou de uma imersão 

profunda na mística mariana que 

perpassa toda a pedagogia do nosso 

Instituto Marista.

Apresentação durante a procissão luminosa – Foto: Marista Vila 

Velha (ES)
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Peregrinação ao Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida

Em 2016, o Grupo Marista organizou uma Peregrinação ao Santuário 

Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Mais de 730 

peregrinos estiveram reunidos para fazer a sua renovação pessoal da 

“Promessa de Fourvière”, como uma forma de se comprometer ainda 

mais com a Missão Marista.

Peregrinação de estandarte na 
Província Marista Sul-Amazônia/ 
Rede Marista

No Ano Fourvière, um estandarte itinerante circulou 

por todas as Unidades. Um quadro foi assinado pelos 

colaboradores, em sinal de compromisso com a nossa 

missão, inspirados por Champagnat.

Colaboradores das Unidades assinaram o quadro durante as 
celebrações.

Peregrinação ao Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida
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PUBLICAÇÕES
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Espiritualidade na caminhada ao 
Novo La Valla: 200 anos de história

Publicação lançada no ano La Valla, o livro é um 

compilado de artigos, produzidos por irmãos, Leigos e 

Leigas da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), 

nos seguintes temas:  Espiritualidade comunitária e 

eclesial; Espiritualidade bíblica; Espiritualidade encarnada 

e libertadora; Espiritualidade leiga e missionária; 

Espiritualidade no trabalho com adolescentes e jovens; 

Espiritualidade orante; Espiritualidade no cotidiano; 

Espiritualidade cristocêntrica; Espiritualidade Mariana, 

Espiritualidade celebrativa; Espiritualidade no trabalho 

com as crianças; Espiritualidade na educação. Somos 

aquilo que ficou e nosso lugar é o futuro! 

 Publicação dos irmãos

O livro “Escrevendo um novo começo”, lançado no Ano La Valla, é um compilado de 

artigos sobre a vida marista e a história do fundador São Marcelino Champagnat, 

que aborda diversos temas ligados ao carisma e à missão marista no mundo. 

Dividido em cinco capítulos/artigos, além da apresentação e das considerações 

finais, o livro é fruto de um laborioso exercício de pesquisa, leitura e escrita realizado 

pelos autores, fazendo uma conexão entre o ontem e o hoje, para atualizar o 

legado do Instituto Marista, que está em celebração pelo seu bicentenário.

 

Ilustração da capa do livro – 

Foto: Ascom/PMBCN

Foto: Ilustração da capa do livro – 

Foto: Ascom/PMBCN.
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Além de Fourvière

Participação da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), no livro “Além de Fourvière: reflexões 

de jovens maristas”, com o texto “Carta ao Ir. Emili”, de autoria do Ir. Rafael Ferreira Júnior. O livro foi 

anunciado pelo Instituto Marista, em 9 de maio de 2016, como parte do itinerário celebrativo do 

bicentenário da instituição. A publicação contém cartas de 18 jovens, dirigidas aos fundadores dos 

quatro ramos da Sociedade de Maria: Marcelino Champagnat (Irmãos), Jeanne-Marie Chavoin (Irmãs), 

Jean Claude Colin (Padres) e às pioneiras das Irmãs Maristas Missionárias.

Ilustração da capa do livro “Além de Fourvière”. 

Foto: divulgação. 

Espiritualidade - Ano Fourvière 
e Herdeiros da Promessa

No Ano Fourvière, o Grupo Marista lançou duas 

publicações que foram distribuídas para todas as 

unidades. A primeira, intitulada “Espiritualidade 

- Ano Fourvière”, é um livro com diversos textos 

formativos sobre o Instituto Marista, sobretudo 

a Promessa de Fourvière, e um DVD com vídeos 

que apresentam depoimentos de Irmãos Maristas 

e Leigos. A segunda, intitulada “Herdeiros da 

Promessa”, é um livro que reúne textos dos padres 

Justin Taylor, François Drouilly e Ir. Antonio Estaún.
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Espiritualidade - Ano La Valla

Para o Ano La Valla, o Grupo Marista lançou um 

livro com diversos textos formativos sobre o 

Instituto Marista, sobretudo a Casa de La Valla. 

Além disso, o material traz um DVD com vídeos 

que apresentam depoimentos de Irmãos 

Maristas, Leigos e Leigas. A publicação foi 

distribuída para todas as unidades.

A Misericórdia na tradição marista (2015)

Para a celebração do Ano da Misericórdia instituído pelo Papa Francisco no 

Jubileu extraordinário convocado a toda a Igreja, a obra buscou retratar “a 

história da nossa espiritualidade, marcada por paixão e misericórdia: paixão 

por Deus e misericórdia pelas pessoas”, cf. doc. “Água da Rocha, 1”. Nossa 

espiritualidade é fruto de um projeto de Igreja e é nele que se inscreve o 

projeto marista de uma Igreja de Rosto Mariano na mais autêntica recepção 

do Concílio Vaticano II: uma Igreja serva e mãe. E, sem dúvida, projeto de 

Igreja deveras preconizado pelo Papa Francisco.

Cadernos Formativos do MChFM

Foram produzidos três volumes – 1 (2015) Ano Montagne; 2 (2016) Ano 

Fourvière; 3 (2017) Ano La Valla – com o objetivo de consolidar o processo 

de formação e ajudar os fraternos a crescer como Leigos e Leigas numa 

perspectiva vocacional marista. Um dos aspectos importantes das temáticas 

abordadas nos livretos é a compreensão ampla da nossa espiritualidade e o 

sentido de ser Leigo e Leiga marista. A confecção dos Cadernos Formativos 

contempla o pedido Plano Nacional de Formação do MChFM da UMBRASIL 

na proposta da formação e revitalização das fraternidades em preparação ao 

Bicentenário Marista.
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Revista Presença Marista

No ano do Bicentenário, o Grupo Marista lançou novo projeto 

gráfico e editorial da Revista Presença Marista. A matéria de capa 

teve como tema o Bicentenário e mobilizou Irmãos e gestores de 

todas as Frentes de Missão para que pudessem expressar o que 

significa “ o novo começo” para eles.

Revista Maristas de Champagnat

A revista do Movimento Champagnat da Família Marista 

(MChFM), ano 3, edição nº 4, de agosto de 2014 a janeiro 

de 2015, destacou o início da caminhada rumo ao 

bicentenário. Essa publicação tem periodicidade anual e, 

a cada ano, trata do tema mais relevante do período.

Fraternos do MChFM receberam a 
revista alusiva ao Ano Montagne.
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VIVÊNCIAS NAS UNIDADES
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Celebração do bicentenário no Colégio Marista Dom Silvério – Belo Horizonte (MG).

Teatro em alusão ao bicentenário, com 
a atuação dos estudantes do 4º ano, do 
Colégio Marista Diocesano – Uberaba (MG).

Passeio ciclístico realizado pelas ruas do bairro da Santa Maria da 
CODIPI, em comemoração ao bicentenário Marista.  
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Momento realizado na Câmara Municipal de Teresina (PI), onde houve o 
reconhecimento do trabalho dos Irmãos Maristas, comemorando os 200 anos de 
história e os 20 anos da presença dos Irmãos Maristas no Piauí, com a presença dos 
estudantes e equipe diretiva da Escola Marista de Teresina (PI). 

 Irmãos Maristas na missa em homenagem a São Marcelino 
Champagnat e ao bicentenário do Instituto Marista, no 
Santuário Dom Bosco, em Brasília (DF). 

 

Irmãos Maristas participaram da missa pelo bicentenário, na 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Taguatinga (DF). 
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Estudantes da Pastoral Juvenil Marista (PJM), do Colégio 
Marista Champagnat, participaram de missa pelo 
bicentenário na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em 
Taguatinga (DF). 

Educadores, estudantes e famílias do Colégio Marista Champagnat – Taguatinga (DF), juntos, 
em missa em homenagem a São Marcelino Champagnat e ao bicentenário do Instituto 
Marista, no Santuário Dom Bosco, em Brasília (DF).

 Comunidade educativa e convidados 
participaram da homenagem na ALEPA.

 

Assembleia Legislativa do Estado do Pará homenageou o 
Instituto Marista pela marca alcançada.
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Quadro comemorativo do bicentenário, onde 
consta a assinatura de alunos, professores e 
colaboradores e seu compromisso para +200 anos, 
no Colégio Marista Colatina (ES).

Abertura da Semana Pastoral 2017, reúne 
estudantes do Colégio Marista Colatina e da 
Escola São Marcelino Champagnat, ambas 
no Espírito Santo, para a celebração dos 200 
anos do Instituto Marista.

Encenação da imagem de Champagnat, o Gigante 
do Amor, na abertura da Semana Pastoral 2017, no 
Colégio Marista Colatina (ES).

 Educadores do Colégio Marista de Palmas (TO) 
participam da celebração eucarística no Ano La Valla.

 

Estudantes da educação infantil celebram o 
bicentenário na Coroação de Maria, no Colégio 
Marista de Palmas (TO).



78

Estudantes do ensino médio celebram o bicentenário durante a 
Coroação de Maria, no Colégio Marista de Palmas (TO).

Dia de São Marcelino, em 2016 - Reflexôes com os 
colaboradores da PUCPR, no Campus de Londrina (PR).

Dia do Marista, na PUCPR, no Campus de Londrina (PR).

Dia de são Marcelino, EM 2016, comemoração com os 
colaboradores da PUCPR, do Campus de Maringá (PR).
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Apresentação do Estandarte de Fouviére para a Comunidade 
Educativa, no Centro Social Marista Lar Feliz, em Santos (SP).

Centro Social Marista Robru.

CEM Anita Cordeiro, em Paiçandu (PR).

Dia do Marista - Retiro no Convento do Carmo, com a 
participação do Centro Social Marista Lar Feliz, de Santos (SP).
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Formação sobre a história do Instituto com os colaboradores, Apoio 
administrativo e cozinha, no Centro Social Marista Lar Feliz, em Santos (SP).

Exposição dos educandos  sobre valores Maristas, no 
Centro Social Marista Lar Feliz, em Santos (SP).

Semana Champagnat - Champagnat inculturado na rotina do 
Infantil 2, no Centro Social Marista Lar Feliz, em Santos (SP).

Semana Champagnat - Champagnat 
no cotidiano infantil Centro Social 
Marista Lar Feliz, em Santos (SP).
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 Colaboradores da PUCPR - Campus Toledo se reúnem para celebrar 
o Dia do Marista, em 2017.

 

Missa dos 200 anos, na 
Catedral Nossa Senhora da 
Glória, em  Maringá (PR).

 Em Londrina (PR) houve missa em comemoração ao bicentenário do Instituto Marista reunindo colaboradores 
dos Colégios, Unidades Sociais e Educacionais e PUCPR.

Colaboradores do TECPUC realizam momento 
celebrativo com a presença do estandarte de 
Nossa Senhora de Fourvière e refletem sobre a 
criação da Sociedade de Maria.
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Em 2016, no Dia de Champagnat, colaboradores, 
alunos e professores do TECPUC, em Curitiba, 
participaram de um quiz sobre Marcelino 
Champagnat. Após a brincadeira, cada participante 
ganhava uma lembrança comemorativa à data.

 No Dia do Marista, em 2017, cada setor do TECPUC ficou responsável por elaborar um painel 
e apresentação de um tema Marista. Depois os painéis ficaram em exposição no hall do 
segundo andar.

   

Hospital São Lucas, da PUCRS.
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Centro Social Marista Mario Quintana, Gravataí (RS).

Colégio Marista São Luís, em Santa Cruz do Sul (RS).

 Centro Social Marista Santa Isabel, em 
Porto Alegre (RS).

 



84

Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre (RS).

 Escola Marista de Educação Infantil Renascer, 
em Porto Alegre (RS).

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul – PUCRS.
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 Comunidade Internacional Marista de Tabatinga (AM).

Estandarte de Fourvière percorreu as 
Unidades.

Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre (RS).

Colégio Marista Champagnat, em 
Porto Alegre (RS).
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Colégio Marista São Luís, em 
Santa Cruz do Sul (RS).

 

 Centro Social Marista Mario Quintana, Gravataí (RS). Centro Social Marista Santa Marta (RS).

Grupo Unidos pela Arte
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 Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio 
Grande do Sul - 
PUCRS.

 

 

 

 Colégio Marista São Luís, Santa Cruz do Sul (RS).
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 Hospital São Lucas, em Porto Alegre (RS).

 

 Centro Social Marista Tia Jussara, em 
Porto Alegre (RS).

 Escola Marista Santa Marta (RS).

 
Centro Social Marista 
Boa Esperança, em 
Santa Cruz do Sul (RS). 
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Centro Social Marista Mario Quintana, em 
Gravataí (RS).

 Colégio Marista Medianeira, em Erechim (RS).  Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre (RS).

 Instituto Do Cérebro do Rio Grande do Sul - INSCER

 Centro Social Marista Aparecida das Águas, 
em Porto Alegre (RS).
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SÍMBOLOS
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Mesa de La Valla e Pin 
do Bicentenário

Produção de peças, para servir 

de símbolo durante as atividades 

celebrativas, e gerar sentimento de 

pertença nos Irmãos, Leigos, Leigas 

e colaboradores da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN).

Mesa de La Valla

O Grupo Marista preparou um 

kit com uma réplica da mesa de 

La Valla, uma carta do Superior 

Provincial a respeito do Ano 

La Valla, um livro de subsídios 

formativos que vinha com um 

DVD apresentando depoimentos 

de Irmãos Irmãos, Leigos e Leigas 

sobre a data celebrativa.

Mesinha de La Valla

Camisetas do bicentenário
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DEPOIMENTOS
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Frederico de Jesus 
Almeida
Membro da Pastoral Juvenil 
Marista/PJM, no Colégio Marista 
São Vicente de Minas/MG - PMBCN

“200 anos... quem diria que o sonho 

de um jovem padre poderia chegar 

até aqui? Se no começo foram três, 

agora somos milhares, Irmãos, alunos, 

professores, todos Maristas. Que esse 

sonho, essa promessa, que me cativou 

e cativou muitos, continue ardente, 

cativando novas pessoas todos os dias. ” 

Irmão Maicon Donizete 
Andrade Silva
Diretor da Escola Marista Sagrado 
Coração, em Fortaleza (CE) - PMBCN

“Filhos do amor de Deus e da ternura 

de Maria, fomos sonhados no coração 

de Champagnat, gerados no chão de 

La Valla e erguidos sobre as rochas de 

L’Hermitage. É com essas convicções que 

vamos nos aproximando da celebração 

do Bicentenário. Creio ser esta uma grande 

ocasião para reavivarmos o desejo de 

viver a vocação marista de forma plena e 

autêntica, como quis nosso pai fundador.”

Marisa de Lourdes 
Silveira
Diretora do Colégio Marista de 
Patos de Minas/MG - PMBCN

“O bicentenário do Instituto Marista 

representa conquistas, a partir do sonho 

de uma mente iluminada, que rompeu 

fronteiras, com o firme propósito de fazer 

a diferença na vida de crianças e jovens 

do mundo inteiro. Um lindo exemplo de fé, 

determinação e solidariedade.”
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Rogério Amaro da Silva
Bibliotecário Museologista – Centro de 
Estudos Maristas – CEM/MG - PMBCN

“Vivemos momento ímpar, especial e de 

agradecimento por tantas conquistas. Fomos 

construídos e reconstruídos nos alimentando 

e nos edificando através da vivência do 

Carisma Marista, dos ensinamentos de 

Marcelino Champagnat e pela vida de tantos 

obreiros que, com suor, dedicação e trabalho, 

alimentaram toda a história e a caminhada 

Marista.”

Márcia Lúcia de Sousa 
Membro do Movimento Champagnat 
da Família Marista – Silvânia/GO - 
PMBCN

“Desde as reflexões sobre o ano Montagne 

e agora finalizando o ano Fourvière, busco 

fortalecer o compromisso de ser o rosto 

de Champagnat na minha fraternidade, 

na minha família, no meu trabalho e na 

comunidade religiosa da qual faço parte. 

Acredito que ser esse rosto é mostrar a 

alegria de ser serva do Reino de Deus que 

tem em Maria sua grande inspiração para a 

caminhada.” 

Dércio Angelo Berti 
Colaborador Marista do Setor 
de Vida Consagrada e Laicato e 
Coordenador Provincial do MChFM 
- PMBCS

“Falar do Bicentenário Marista é atualizar 

uma experiência espiritual que se 

expandiu pelo Planeta e contagiou 

muitas pessoas. Encanta-me a leveza 

e a amorosidade encontradas nos 

ambientes Maristas, resultado de um 

caminho embasado na ternura e no 

amor. O coração de Marcelino é marca 

do jeito Marista de ser; “um coração sem 

fronteiras”, que se transformou em chama 

ardente na vida de muitos. A importância 

da celebração do Bicentenário é para 

valorizar as sementes de vida que foram 

plantadas com muito suor e lágrimas 

e que germinaram ao longo dos anos e 

continuam germinando em diferentes 

lugares do mundo.”

Ir. Ivo Antonio Strobino 
Referência nas pesquisas 
realizadas pelo Memorial Marista 
- PMBCS

“Muito mais do que motivo de ufania, 

o bicentenário marista é motivo para 

celebrar uma excepcional graça da 

bondade divina: a oportunidade de 

vivenciar essa época histórica, de poder 

testemunhar a pujança da árvore 

marista com sua fronde imensa, seiva 

fértil, frutos copiosos e com longevidade 

já de duzentos anos! Sentir-se parte 

integrante dessa história, sentir-se 

continuador da longa corrente do 

bem iniciada por São Marcelino, eis 

a oportunidade que o Senhor nos dá, 

graça divina que merece ser celebrada 

e acolhida com gratidão. Bicentenário: 

história marista que perdura, graças aos 

dois fundamentos espirituais sólidos 

sobre os quais Champagnat edificou: a 

confiança em Deus e o recurso a Maria!”
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Neiva Hoffelder 
Leiga e voluntária internacional 
Marista - PMBCS

“Alcançar dois séculos de atuação 

no mundo é, sem dúvida, motivo 

de celebração e alegrias. São 200 

anos de vitalidade do carisma, de 

uma história repleta de desafios, 

conquistas, encontros, desencontros e 

recomeços. Quando o Ir. Emili Turú nos 

convida a uma preparação para este 

Bicentenário, somos chamados a um 

Novo Começo. Isso não significa que 

devemos recomeçar nossa trajetória 

de missão, mas sim voltarmos às raízes 

do Instituto para reorientar os nossos 

passos no futuro. O convite ao Novo 

Começo é para nos tornarmos ainda 

mais fiéis à promessa de levar adiante 

a missão da evangelização, junto a 

crianças e jovens por meio da educação, 

construindo uma sociedade de paz, que 

seja mais justa e fraterna, atendendo 

especialmente os marginalizados. 

Somente com o envolvimento e 

compromisso de todos creio que será 

possível este novo começar.” 

Karla Dallagassa 
Jovem Marista de Curitiba - PMBCS

“Há 200 anos, Marcelino teve um sonho, 

que permanece vivo até hoje. Ele era 

um jovem como eu. Durante minha 

trajetória na PJM, eu pude conhecer a 

história dele e ter contato com muitos 

Irmãos, Padres, Leigos e Leigas que hoje 

dão continuidade ao trabalho iniciado 

lá na França. Essas pessoas ajudaram 

muito na minha formação, auxiliando 

na descoberta das minhas virtudes e 

o que posso fazer pelo mundo ao meu 

redor. Também tive a oportunidade de 

conhecer lugares Maristas, entre eles, 

L’Hermitage, o que me fez refletir sobre 

os objetivos do Instituto e agradecer por 

estar inserida nele. Um novo começo nós 

podemos ter se continuarmos seguindo 

os passos de Champagnat. Tenho a 

certeza de que, neste caminho, iremos 

sempre além e seremos sempre mais.” 

Maria Antônia Pontual 
Jovem Marista de Brasília - PMBCS

“Há quase 200 anos, Champagnat fundava 

o Instituto Marista diante de uma Promessa. 

Acredito que o Bicentenário da fundação 

do Instituto proporciona e instiga reflexão 

sobre o que temos feito para permanecer 

fiéis à missão de nosso fundador e para onde 

queremos ir a partir de agora. Essa missão 

foi assumida por todos nós e, algumas 

vezes, no meio do caminho, passamos por 

obstáculos e levamos escorregões. É hora de 

nos apoiarmos na força do Espírito Santo 

e nas mãos de Maria para a renovação 

desse compromisso. Acredito que é uma 

oportunidade única para refletir e refazer 

a Promessa de Fourvière, em busca de um 

“novo começo”, com mais determinação e 

amor. Este novo começo vem em momento 

oportuno. Vamos repensar sobre como 

estamos agindo para perpetuar a Missão 

de Champagnat. Vamos ficar abertos à 

mudança de paradigmas e ações para 

suprirmos as necessidades dos jovens 

Montagne de hoje. É a partir da renovação 

do compromisso de cada um que será 

possível um novo começo.” 
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William Franco 
Jovem Marista de Curitiba - 
PMBCS

“Um novo começo a partir do 

Bicentenário do Instituto Marista 

representa olhar para o passado e 

reafirmar o compromisso feito por São 

Marcelino Champagnat na Catedral 

de Fourvière, em 23 de julho de 1816. 

Ao mesmo tempo, é um olhar para 

frente, para o futuro, com audácia, 

espírito inovador e coragem para que 

continuemos a crescer na evangelização 

das infâncias e juventudes, buscando 

tornar o Cristo conhecido e amado.”

Diogo Luiz Galline 
Leigo e Colaborador Marista - 
PMBCS

“Se eu pudesse, escreveria uma carta 

a São Marcelino Champagnat. Mais 

do que agradecer por toda a obra 

que realizou, faria alguns singelos 

pedidos para que nos concedesse: 

a coragem, a mesma que teve em 

ofertar vida e obra a Maria, para 

que nós também ousemos ir além 

de nossos medos; o discernimento 

para que jamais esqueçamos que as 

crianças e jovens estão no centro de 

nossa missão; o olhar aguçado para 

enxergar nas dificuldades uma grande 

oportunidade de confiar em Deus; a 

energia para sermos testemunhas vivas 

do carisma Marista; o perdão por todas 

as vezes em que o envergonhamos ao 

tomar decisões que ele certamente 

desaprovaria. Sei que, ao término da 

carta, Champagnat teria em seu rosto 

um sorriso franco e sereno, confiando 

em nós para esse novo começo.” 

Pedro Henrique Gomes 
Muniz 
Jovem Marista - PMBCS

“Estamos vivendo tempos difíceis. Vemos 

por toda parte corrupção, assassinatos, 

indiferença e extremismos. No meio desse 

caos, eu sempre paro e penso: “o que Jesus 

faria no meu lugar”? e “o que Champagnat 

faria no meu lugar”?. Com essa reflexão, a 

decisão fica, para mim, muito mais clara e 

muito mais humana. Se estivesse aqui hoje, 

Champagnat veria jovens marginalizados, 

que nunca ouviram falar de Jesus e de Maria 

e seria ainda mais persistente e corajoso do 

que foi há 200 anos. Ele lutaria contra tudo 

e, assim como fez na fundação do Instituto, 

confiaria de olhos fechados que seu audacioso 

projeto prosperaria, quer ele estivesse presente 

ou não. Cabe a nós, jovens Maristas, ser o 

rosto de Jesus; a voz das minorias. Cabe a 

nós assumir a responsabilidade e missão de 

construir um Instituto com picaretas e muito 

suor. Que sejamos presença significativa; que 

saibamos amar; que sejamos mais unidos. 

Juntos somos gigantes prontos para espalhar 

o amor por todos os cantos, ele é maior que 

todos os obstáculos que possam colocar na 

nossa frente. 
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Ir. Odilmar Fachi 
Coordenador do GT  
Bicentenário da Província   
Marista Brasil Sul-Amazônia/
Rede Marista 

Durante os últimos três anos, 

buscamos viver com simplicidade 

e intensidade cada momento em 

celebração aos 200 anos de missão 

marista no mundo.

Conseguimos envolver todos os 

Empreendimentos nessa caminhada. 

Colaboradores, Irmãos, Leigos e 

Leigas, juntos, relembraram o sentido 

da nossa existência e missão. 

Concluímos esse momento histórico 

do Instituto inspirados e motivados a 

viver os próximos 100 anos.

Gratidão a todos que fizeram parte 

dessa missão.  

Maria Inete Rocha Maia
Colégio Marista Medianeira 

Celebrar o bicentenário marista 

proporcionou a alegria de revigorar o 

sentido de pertença a esta história que 

é, com certeza, sopro do Espírito Santo. 

Nossas crianças, adolescentes,  jovens e 

educadores/as  viveram com intensidade o 

tempo de preparação. O grande diferencial 

foi garantir que toda a comunidade 

educativa estivesse imbuída deste tempo 

de ação de graças e que ao celebrar um 

novo começo, celebrassem também o 

sonho de Champagnat que se renova e 

ganha vida através de cada um de nós.

Rômulo Vizzotto  

Centro Social Marista de Porto Alegre

É difícil passar pra um texto todo o 

sentimento que tive vivendo os três anos 

do Bicentenário do Instituto. Muita história 

compartilhada, muito aprendizado, muita 

emoção. E fazer parte disso, viver aquilo 

que o fundador quis e ainda quer – tenho 

certeza – é lindo demais. Voltaria no tempo 

e repetiria tudo.
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Irmão Lauri 
Superintendente Adjunto do 
Hospital São Lucas da PUCRS

Os três anos de preparação ao 

bicentenário marista foram vividos de 

forma intensa no HSL. Conseguimos 

refletir de maneira bastante profunda e 

ampla os temas propostos. A celebração 

do bicentenário proporcionou um 

conhecimento mais aprofundado da 

Instituição, envolvimento de pessoas 

em diversas atividades e reflexões sobre 

nossa história e nossos valores. Foi um 

momento especial de celebração e 

partilha do nosso carisma.

Cristiane Weber
Instituto do Cérebro do Rio Grande 
do Sul

Celebrar o bicentenário marista foi uma 

oportunidade única de renovarmos 

nosso pertencimento a uma rede tão 

importante, que preza pela educação e, 

também, pelo cuidado à saúde. Assim 

como no episódio do menino Montagne, 

quando São Marcelino Champagnat 

percebeu que não havia mais tempo a 

perder, todos os nossos colaboradores 

se sentiram pertencentes  a essa missão 

de cuidado à vida, quando reconhecem 

que cada gesto de carinho e atenção é 

uma atitude decisiva e missionária. Cada 

pesquisa, cada atendimento e cada 

avanço representam os novos começos, 

que são nossos e de toda a sociedade, 

a fim de levar a esperança através do 

conhecimento e, com isso, perpetuar essa 

nobre missão.

Anne Caroline Stroiek
Animadora da Equipe Provincial  
da PJM e estudante da PUCRS

Vivenciar três anos de bicentenário marista 

é adquirir experiências e valores pra uma 

vida inteira. Conhecer pessoas, lugares e 

ensinamentos é o que faz o coração vibrar 

mais forte em sintonia a tantos outros 

corações maristas que estão pelo mundo. 

É um processo de crescimento individual 

e grupal que modifica estruturas internas 

enquanto pensamentos e valores e que 

se expande para causas sociais e pessoas 

próximas, levando a civilização do amor 

no peito, na mente e em atitudes. O 

bicentenário, assim como os três anos que 

o antecederam, solidificaram e iniciaram 

mais um etapa do grande sonho de 

São Marcelino Champagnat, que segue 

deixando o mundo um lugar de mais 

humildade, simplicidade e modéstia.
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