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Formação de Diretores das Américas 

 

 
A Província Marista Brasil Centro-Norte esteve presente 
no II Encontro Interamericano de Formação de Dire-
tores, realizado, de 12 a 15 de abril, em Guadalajara, no 
México. A equipe, formada pelo provincial Ir. Wellington 
Medeiros; o conselheiro provincial e membro da Sub-
comissão Interamericana de Educação, Ir. José Wagner 
da Cruz; a superintendente socioeducacional Dilma 
Alves, a gerente social Cláudia Laureth e o diretor do 
Colégio Marista São Luís, em Recife/PE, Ir. Iranilson 
Correia, vivenciou momentos de partilha, experiências 
culturais e debates sobre o documento “O diretor e sua 
gestão a serviço da missão.” 
 
No pronunciamento ao grupo, Ir. Wellington, repre-
sentante do Conselho Permanente da Conferência Inter-
americana de Provinciais/CIAP, ressaltou a importância 
dos diretores maristas serem dinamizadores da missão 
que lhes foi confiada. “Descobriremos, juntos,  novas 
formas de viver o documento referencial, em cada 
geografia do nosso continente”, destacou o provincial. 
 
Para a gerente social Cláudia Laureth, a construção, em 
rede, das orientações para a formação dos diretores da 
América Marista encanta e fortalece o trabalho dos 
gestores. “O texto é inovador e traz presente a garantia 
de direitos, compromisso do Instituto com a defesa da 
vida”, relembrou a gerente, que viu, também, na 
ocasião da partilha de boas práticas, a oportunidade do 
aprendizado. 
 
As emendas sugeridas ao documento “O diretor e sua 
gestão a serviço da missão”, durante o Encontro, serão 
encaminhadas ao CIAP para aprovação, em reunião que 
será realizada no final de setembro, em L´Hermitage, na 
França. 
 



Marista celebra 14 anos da canonização de Champagnat 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Padre Champagnat é um modelo para os pais e os educadores, ajudando-os a ter plena 
esperança nos jovens, a amá-los com um amor total que favoreça uma verdadeira 
formação humana, moral e espiritual.” O trecho da homilia do Papa João Paulo II, na 
missa de canonização de Marcelino Champagnat, no dia 18 de abril de 1999, traduz as 
características do fundador Marista que o levaram a ser considerado santo pela Igreja 
Católica. A família marista celebra, pelo décimo quarto ano, este momento marcante na 
história do Instituto.  

A vida e o carisma de Champagnat, com espiritualidade mariana; a perenidade de sua 
obra, dedicada à evangelização, educação e a solidariedade, e o milagre de cura do Ir. 
Heriberto Weber, que sobreviveu à doença grave dos pulmões, no Uruguai, em 1976,  
foram determinantes para a canonização. “O reconhecimento da Igreja mobilizou os 
Maristas de todo o mundo. A presença de Irmãos, leigos, leigas e jovens na celebração na 
canonização na Praça de São Pedro, no Vaticano, e a missa dos peregrinos brasileiros após 
a canonização, na capela de L´Hermitage, casa-mãe do Instituto, na França, me marcaram 
muito”, relembra Heloisa Almeida, diretora do Centro de Estudos Maristas/CEM, que 
esteve presente nas celebrações. 

O site do Instituto Marista - www.champagnat.org - disponibiliza vídeos e fotos para os 
interessados em vivenciar as emoções da canonização.  

Curiosidades  

 Em 1886, começaram os passos para a catalogação dos escritos e anotações sobre o 
Fundador, selecionar os relatos de graças alcançadas e contatar as autoridades 
eclesiásticas.  

 A abertura oficial do Processo de Beatificação e Canonização de Marcelino 
Champagnat aconteceu em junho de 1888. 

http://www.champagnat.org/


 Milagres: beatificação - Giorgine Grondin (EUA - cura do pâcreas e fígado) e jovem 
Jean-Antoine Ranaivo (Madagascar - cura de meningite). Na canonização, foi 
reconhecida a cura do Ir. Heriberto Weber, no Uruguai, de doença pulmonar grave. 

 Província realiza a Teia Marista 
 

 

Para promover a formação de Irmãos e Leigos nas dimensões humana, cristã e Marista, 
a Coordenação de Animação do Laicato da Província Marista Brasil Centro-Norte, 
realizou, de 12 a 16 de abril, mais um encontro da Teia Marista, no Centro de Formação 
Vila Champagnat, em Brazlândia/DF. 

De acordo com o coordenador de Animação do Laicato da Província, Eder D’Artagnan, 
no encontro “Os participantes vivenciam momentos para aprofundar a história pessoal e 
o lugar de onde vieram. Eles também estudam a bíblia, a vida de São Marcelino e 
entendem o contexto da criação do Instituto para atuar na educação de crianças, 
adolescentes e jovens”, esclareceu . 

O pesquisador Rezende Avelar, convidado da Teia, trabalhou com os participantes os 
presépios de Jesus e humano. “É uma volta ao conhecimento de nós mesmos, à luz do 
que entendemos sobre Jesus com o estudo da Bíblia”, destacou. Os grupos se 
aprofundaram, ainda, na vida e obra de Champagnat, com Heloisa Almeida, diretora do 
Centro de Estudos Maristas/CEM. Participaram do encontro, representantes do 
Escritório Central, Movimento Champagnat da Família Marista, Unidades Sociais e 
Educacionais.  

Visita da Comissão Internacional de Missão 

A Província Marista Brasil Centro-Norte receberá a equipe da Comissão Internacional de 
Missão, de 21 a 25 de abril, em Brasília/DF.  O grupo vem ao Brasil para se reunir com as 
lideranças da Província, conhecer a organização, o planejamento e a gestão da missão 
provincial, além de partilhar o Plano de Trabalho da Comissão.  

No roteiro, estão previstas, ainda, visita ao Escritório Central, ao Colégio Marista 
Champagnat, em Taguatinga, ao Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia/DF, à 
Creche Irmãozinhos de Maria, além de visitas aos outros Colégios Maristas de Brasília e 
à União Marista do Brasil/UMBRASIL. 
 
Em seguida, a Comissão vai a Porto Alegre e Curitiba, para conhecer os trabalhos das 
Províncias Maristas do Rio Grande do Sul e Centro Sul, respectivamente.  A vinda ao 
Brasil contribuirá para a construção da visão de futuro da missão marista. 



Conheça a equipe  
 
 Ir. John Klein 
 Ir. Chris Wills  
 Ir. João Carlos do Prado  
 Ir. Javier Espinosa 
 Ir. José de Assis E. de Brito 
 

 Peter McNamara 
 Angélica Alegria 
 Ir. Mervyn Perera  
 Ir. Ifeanyi Mbaegbu 
 Ir.Aureliano García Manzanal   
 Ir. Teófilo Minga e Ir. Rogério Mateucci (tradutores) 

 

 Projeto debate adolescências, juventudes e povos indígenas 

 

 

 

 

 

 

Adolescências, Juventudes e Povos Indígenas. Este é o tema que norteará o debate da 
próxima edição do Chá com Prosa: Direitos Humanos em Pauta, realizado pelo Instituto 
Marista de Assistência Social/IMAS e o Instituto Marista de Solidariedade/IMS, no 
próximo dia 30 de abril, no Escritório Central da Província, em Água Claras/DF. 

O evento terá as presenças dos jovens Tanielson Poran, potiguara e estudante de 
Engenharia Florestal da Universidade de Brasília/UnB, e Awá Mirim, da etnia Tupinambá, 
militante da luta pela terra do Santuário dos Pajés de Brasília. Ambos partilharão 
testemunhos e vivências como jovens atuantes na defesa dos Direitos Humanos de seus 
povos e comunidades. A antropóloga Caroline Leal, assessora do Ministério da Educação 
(MEC) para a Educação Indígena, apresentará os resultados das pesquisas sobre a relação 
entre o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e as culturas dos povos tradicionais. 

Esta é a primeira vez que o Escritório Central recebe o projeto. O Chá com Prosa é uma 
iniciativa que reúne, mensalmente, lideranças sociais para juntos se aprofundarem sobre 
práticas e lutas pelos Direitos Humanos.  

Fique por dentro 
 

 No dia 19 de abril, Ir. Wellington Medeiros e o Conselho Provincial participam, por 
videoconferência, da Assembleia Ordinária da UBEE-UNBEC. 
 
 

 A equipe da Coordenação de Evangelização realizará, no dia 26 de abril, a videoconfe-
rência de preparação das Unidades para a Semana Champagnat, que este ano será de 
03 a 07 de junho. 


