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rezados Irmãos, gestores e colaboradores, com entusiasmo, apresentamos o Informativo da Rede de 

Centros de Memória Marista da Região América Sul. Esta publicação surge como meio oficial de 

comunicação interna da rede, tendo como objetivo reunir e divulgar informações relevantes para a 

articulação dos Centros de Memória. Organizado pelo grupo de referência em comunicação, o conteúdo do 

Informativo é construído coletivamente, de forma a promover diálogos, conexões, partilhas e o intercâmbio 

de saberes e experiências interdisciplinares. Para tanto, convidamos todos a contribuir com artigos, 

divulgações, estudos, pesquisas, relatos, resenhas, dicas formativas e demais informações sobre temáticas 

acerca da espiritualidade e da memória marista. Os 

tempos sensíveis nos mostram que, mesmo a distância, 

a comunicação é essencial para nos aproximar e nos 

fortalecer. Esperamos que as informações 

compartilhadas mensalmente contribuam para o 

desenvolvimento das equipes de cada Centro de 

Memória e enriqueça nossa caminhada enquanto rede. 

Boa leitura! 

Graziele Erig Santorum 

Arquivo Provincial PMBSA/GR-Comunicação 

 

Clique no mapa e conheça quais são e onde ficam 

os Centros de Memória Marista que compõem a Rede. 

 

PESQUISA 

Nesta seção serão apresentados trechos de estudos e investigações desenvolvidos pelo GR-Pesquisa.  

Crise e Carisma 

Como membros do Grupo de Pesquisa do Patrimônio Carismático Cultural Marista da Rede de Centros de 

Memória Marista da Região Sul-Americana, levamos a cabo o papel indispensável de esclarecer, a partir do 

P 

5º Encontro da Rede de Centros de Memória Marista da Região 

América Sul, realizado em Luján - Argentina (novembro de 2019). 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YWfDAxqEvGKqSbCRNYO8HTZg4tNBU0X6&ll=-20.05866586353599,-66.07300477499996&z=3


 

  

estudo de nossa origem e história carismáticas, a realidade complexa e crítica que estamos enfrentando como 

família humana face à pandemia que nos atinge de modo surpreendente. 

Como já sabemos, trata-se de uma realidade que nos atinge sem a prevenção adequada e que, além do mais, 

originária de uma questão específica de saúde — a propagação e o controle de um vírus nefasto para o qual 

ainda não há remédio —, acabou incorporando muitos outros problemas que comprometem diversos sistemas, 

como os econômicos, relacionais, familiares, sociais, políticos e igualmente o próprio sentido que damos a 

nossas vidas. Diante dessa realidade e de acordo com as provocações que nos faz o XXII Capítulo Geral, 

somos chamados a ser construtores de pontes na busca de relações menos egoístas que se traduzam em ecos 

de vida e de solidariedade entre os seres humanos. 

Será que a crise, o conflito, a dúvida, o 

descrédito, a derrocada do que era conhecido, 

fazem parte da caminhada de Marcelino 

Champagnat e da primeira comunidade de 

Irmãos com a qual ele abria esse caminho 

carismático? E se isso ocorreu, como eles o 

enfrentaram? Será que alguns desses 

aprendizados acabaram sendo incorporados em 

nosso DNA carismático marista, para despertar em nós hoje o melhor que temos e incorporá-los em 

nosso atual contexto? 

Mas não queremos apenas acrescentar esse olhar do grupo original e emblemático de nossas raízes maristas. 

Partindo desse olhar histórico, nós nos questionamos a respeito das graves crises que, como família carismática 

global de hoje, temos vivido no decorrer da história da humanidade de que fomos e continuamos a ser 

partícipes nesses dois séculos de caminhada. Quais foram as crises que nos afetaram? Que crises externas nos 

atingiram? Que crises internas nos abalaram? Como as percebemos, as enfrentamos e as superamos? Que 

acabamos aprendendo com cada uma delas? O que cada uma delas acrescentou à evolução de nosso carisma, 

enriquecendo-o para nós e para os demais? 

Em artigos futuros na esteira deste, tentaremos aprofundar quatro temas críticos que nos afetaram desde nossas 

origens e que hoje também se relacionam com a grave epidemia que nos atinge: 



 

  

• Em primeiro lugar, o tema da saúde, presente em nossas origens em duas experiências muito fortes da 

vida de nossa comunidade fundadora: a grave e prolongada doença do Padre Champagnat no final de 1825, 

que o colocou à beira da morte, e ainda a cruel informação que possuímos de 48 Irmãos falecidos antes da 

morte de Marcelino em 1840, Irmãos com uma média de idade de apenas 22 anos de vida. 

• Em segundo lugar, o tema da economia, presente desde o início da fundação, com grandes sonhos e 

recursos mínimos, o que levou o Fundador a se endividar constantemente, e em alguns períodos com 

descrédito, vivendo com suas propriedades e terrenos disponíveis para a obra em formação hipotecados, algo 

que durou até sua morte. 

• Em terceiro lugar, o tema da liderança, em seus dois aspectos: ver-se desautorizado diante de todos os 

grupos e pessoas que confiaram nele em momentos críticos, e também na busca constante da melhor estrutura 

de encorajamento e governo para dar sustentabilidade a sua obra. 

• E, por último, também o tema político, principalmente do ponto de vista das graves e contínuas 

dificuldades para conseguir a aprovação legal necessária para consolidar socialmente sua boa obra. 

Esperamos, assim, fornecer para a família marista luzes carismáticas para indicar o caminho que hoje devemos 

seguir com espírito marista, eclesial, social, cultural etc. 

Para acessar o texto completo, selecione o idioma (versões pt - es). 

 

MURAL DOS GRUPOS  

Nesta seção serão compartilhadas notícias, orientações e iniciativas promovidas ou sugeridas pelas equipes 

de trabalho da Rede de Centros de Memória Marista da Região América Sul – comitê gestor (CG), grupo de 

trabalho técnico (GT técnico) e grupos de referência (GR). Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas 

para a coordenação de cada grupo. 

PARTILHAS  

- Os grupos de referência, têm realizado reuniões virtuais para pensar e desenvolver ações, atendendo às 

diretrizes de cada temática, conforme orientações apresentadas no documento Projeto da Rede de Centros de 

Memória da Região América Sul (anexo). Novidades serão compartilhadas no Informativo ao decorrer do ano. 

https://drive.google.com/file/d/1_27V0arjuneNStMjCkuoDgu2BBTnZpCG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jaNUwc71m3PPlOnFYyvrk-42gjE0dvxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DiWG0T-U_qqD84XhyDjr_BwPgjNO0-rP/view?usp=sharing


 

  

A composição das equipes de trabalho foi atualizada. Confira, na imagem ao lado o contato dos líderes de 

cada equipe de trabalho. 

- GR-Inovação e planejamento | Foi aprovado, na Assembleia da 

Região América Sul, realizada em abril, o canvas da Rede de Centros 

de Memória Marista. A estrutura foi elaborada de forma colaborativa 

durante o 5º Encontro da Rede. 

- GT-Técnico | O grupo está à frente das seguintes iniciativas: 1) 

Customização dos manuais do Pergamum; 2) Documento 

Referencial para catalogação de acervos dos Centros de Memória 

Marista da Região América Sul; 3) Projeto piloto para a 

padronização dos autores Irmãos Maristas do Brasil. 

ORIENTAÇÕES 

O GR-Comunicação orienta que: 1) documentos e apresentações 

produzidas no contexto da Rede de Centros de Memória Marista 

devem utilizar a linha de identidade visual da Região América 

Sul. Confira os materiais (em português e espanhol) anexos. 2) O 

grupo de WhatsApp chamado “Red de Centros de Memoria” 

(criado em 17/10/2018) seja utilizado como um canal de 

comunicação complementar ao informativo. 

 

- GR-Educação | Quando falamos em Educação nos espaços da 

memória, falamos sobre uma educação não formal para a vida, 

incorporando aspectos como cultura, patrimônio, memórias e 

identidade, que atuam como a "matéria-prima" do processo. Difere 

da educação formal pelas características do espaço em que se 

desenvolve e que requerem comportamentos diferentes. Não 

substitui a forma convencional de educar, mas complementa, 

https://drive.google.com/drive/folders/1oWSdz-zKcSmVVhFPHDtvugnH4JqQPNqu?usp=sharing


 

  

reforça, melhora e contribui para uma leitura crítica da realidade. Também concordamos que não 

podemos estar alheios à contingência, e a partir dessa visão, a "Educação" deve promover um espaço de 

diálogo e reflexão social, cumprindo também seu papel de testemunha e ator da história, sem esquecer nossa 

identidade e carisma marista. Marcelino ressalta que a educação é um dos eixos fundamentais do nosso 

Instituto. Ele sonhava com Irmãos que acompanhariam o crescimento dos jovens através da educação. 

Ao fazer uma leitura da realidade que vivemos hoje, no cenário de 

pandemia e isolamento social por motivos de saúde, nos convida a 

rever os projetos de divulgação e educação do patrimônio 

marista, a fim de adaptá-los à nova realidade que a humanidade 

vive. Novas formas de relacionamento virtual para transmitir 

informações e de se comunicar, novas formas de divulgação e 

capacidade de aproveitar ao máximo as novas tecnologias e alcançar 

todo público; nos desafia a criar novos formatos, mais ágeis e motivadores. A educação faz parte dessa 

realidade, e é um veículo ou ponte de conexão do conhecimento, memória, patrimônio, carisma, 

espiritualidade e a história do Instituto Marista; e deve servir de fundamento para a resposta que devemos dar 

à nova e dolorosa realidade que nos cerca. A reflexão completa sobre este tema pode ser conferida aqui.  

MURAL DOS CENTROS DE MEMÓRIA  

Nesta seção serão compartilhadas as iniciativas realizadas pelos Centros de Memória que compõem a Rede. 

De portas fechadas, Centros de Memória Marista se reinventam 

O isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus vem se mostrando uma oportunidade para 

arquivos, bibliotecas e museus do mundo inteiro se reinventarem através de: acesso virtual a visitas, obras 

literárias e documentos, cursos, ações educativas, entrevistas, publicações, entre outros, são exemplos de 

serviços oferecidos pelas instituições. No caso dos Centros de Memória Marista, mesmo de portas fechadas, 

estão sendo promovidas ações para aproximar o público da espiritualidade e memória maristas. 

Confira algumas dessas ações e outras iniciativas: 

  

https://drive.google.com/file/d/1tpbt-9DXWco7qWkLY2QYfbEl4ORNAIZU/view?usp=sharing


 

  

Visita virtual ao Memorial Marista 

 

Em abril o Memorial Marista de Curitiba (PMBCS) comemorou 3 

anos. Para celebrar a data, enquanto a pandemia impossibilita o 

atendimento presencial, organizou um novo tour-virtual. Para visitar, 

basta escanear o QR Code com seu smartphone ou clicar neste link. 

 

Cuidados com a memória do presente 

Os Centros de Memória da PMBSA organizaram uma ação de 

sensibilização com os Irmãos sobre a importância de registrar, nos 

Anais da Comunidade, informações sobre o atual contexto de 

pandemia na vida comunitária e desenvolvimento da missão. Para 

reforçar os benefícios de uma escrita detalhada na preservação da 

memória institucional, foram compartilhados trechos dos Anais de 

1918, em que os Irmãos detalham implicações sofridas pelos colégios 

durante o surto de gripe espanhola. A iniciativa foi aderida pelo CEM, 

que transmitiu aos Irmãos da PMBCN. 

 

Exposição itinerante conta com a colaboração de dinamizadores nas unidades que visita 

O Centro de Espiritualidade e Memória Marista da PMBSA vem 

realizando, desde agosto de 2019, a exposição itinerante “Preservação 

e Vivência das Nossas Histórias” que conta com a colaboração de 

colegas que dinamizam a exposição em cada unidade que visita, 

mostrando como a articulação, a parceria e o comprometimento com 

o carisma marista são fundamentais para o trabalho de preservação da 

nossa história. Saiba mais sobre a iniciativa clicando aqui. 

https://l.ead.me/memorialmarista360
https://colegios.redemarista.org.br/gracas/noticias/exposicao-itinerante-passa-pelo-gracas


 

  

Planejamento de melhorias para os espaços físicos dos Centros de Memória da PMBCN 

 

A PMBCN aprovou o projeto de readequação e instalação do espaço 

do Laboratório de Conservação Preventiva do Centro de Estudos 

Maristas (CEM), de Belo Horizonte. Até o momento, foi 

apresentado, para análise e ajustes, um estudo preliminar com a 

proposta do espaço a ser instalado, incluindo planta humanizada, 

perspectivas, materiais, mobiliários etc. Outra melhoria que será 

executada, após a retomada das atividades, é a confecção de 

mobiliário para a guarda e acondicionamento de coleção de quadros, telas, posters, desenhos e outros itens 

emoldurados que compõem a Pinacoteca Marista do CEM. 

Além disso, foi aprovada a revitalização do Historial Marista de 

Apipucos, de Recife, que prevê que a exposição permanente do 

Historial seja transferida, em 2021, para o Colégio Marista São Luís, 

na mesma cidade. O projeto contempla a transferência e 

incorporação dos acervos de reserva e mobiliário do Setor da 

Reserva Técnica para o CEM. Os projetos envolvem equipes 

multidisciplinares. Ao avançar das ações, novidades serão compartilhadas no Informativo. 

Aproximação com o público do Historial é realizada por rede social  

Recentemente, o Historial Marista Cruz del Sur, em Luján, passou por 

melhorias que envolveram a adaptação do roteiro museográfico e a 

renovação da imagem institucional, de forma a privilegiar um olhar 

mais didático e interativo para responder aos interesses de seu principal 

público, formado por crianças e adolescentes. Foram incorporadas 

novas formas de exposição, incluindo recursos audiovisuais interativos 

e jogos. A equipe estava programando um trabalho voltado à 

dinamização e à divulgação do Centro de Memória, em 2020. 

Enquanto o Historial não pode receber visitantes, as redes sociais 

viabilizam a aproximação com o público. Acompanhe as novidades no Instagram: @historialmarista.    

https://www.instagram.com/historialmarista/


 

  

 

Cultivar memórias de afeto, esperança e gratidão 

Cultivo de memórias é uma iniciativa pensada pelos Centros de 

Memória da PMBSA que busca recordar o papel terapêutico que a 

memória e o patrimônio podem assumir. Por meio de provocações 

que nos fazem recordar pessoas, locais e coisas, a sensibilização 

busca incentivar a reflexão sobre o papel de produtor, guardião 

e disseminador de histórias e memórias que todos nós 

desempenhamos, uma maneira nossa de contribuir com a sociedade 

nestes tempos sensíveis. Para iniciar essas reflexões, o público foi 

convidado a conhecer o Projeto Memórias Maristas (foto). Acompanhe as atividades no portal institucional. 

Patrimônio Carismático Cultural Marista na Província Santa Maria de los Andes 

A equipe do Patrimônio Carismático Cultural Marista na PMSMA (setores 

Bolívia, Chile e Peru) desenvolveu uma reflexão sobre sua trajetória, na 

qual destacou a necessidade de reinventar as formas de divulgação do 

Patrimônio Marista. Nesse sentido, encontraram, nas redes sociais, um 

importante canal para dar continuidade às atividades de divulgação de 

documentos arquivados, frases, imagens e acontecimentos históricos 

relevantes para a caminhada do Instituto como Família Carismática 

Global. O texto completo pode ser conferido aqui. 

PARA REFLETIR EM EQUIPE! 

Como os Centros de Memória Marista podem ser atuantes e contribuir com 

a sociedade durante a pandemia de Covid-19, mesmo de portas fechadas? 

O que muda? O que não faz mais sentido? Quais ações são possíveis para 

acompanhar as transformações? Envie suas opiniões e sugestões para 

serem compartilhadas no Informativo de junho!  

http://apps.maristas.org.br/memorias/
https://redemarista.org.br/noticias/cultivo-de-memorias-fortalece-o-jeito-marista-de-cuidar-da-vida
https://drive.google.com/file/d/1ZP7GHmsL3wjM1h2aXXD60wQOuWJ1yRrW/view?usp=sharing


 

  

MURAL DOS COLEGAS  

Nesta seção vamos conhecer os profissionais que compõem a Rede! 

Nosso Informativo é ponte que conecta pessoas, vivências e conhecimentos! Conhecer os profissionais que 

atuam nos Centros de Memória Marista é forma de incentivar conexões. Neste número, apresentamos uma 

entrevista feita com o bibliotecário Rogério Amaro, da PMBCN. 

Nome: Rogério Amaro da Silva. 

Função: Bibliotecário. 

Data de aniversário: 15 de janeiro. 

Província: Província Marista Brasil Centro-Norte. 

Tempo de casa: 32 anos e 7 meses. 

Formação: Bacharel em Biblioteconomia (Universidade Federal de Minas Gerais, 1994). 

Centro de Memória em que atua: Centro de Estudos Maristas (CEM), na cidade de Belo Horizonte – Minas 

Gerais – Brasil. 

Grupos de trabalho que participa: GR-Comunicação, Comissão de Patrimônio e Espiritualidade da PMBCN 

e Rede Memória das instituições de Minas Gerais (Remig).  

Qual seu sonho profissional? Contribuir para a implantação de uma Política de Acervo Histórico Institucional 

na PMBCN e, também, para a criação de uma cultura para o patrimônio na Província. E outro, que seria dar 

maior divulgação e acesso às coleções de acervos maristas salvaguardados no CEM para todos que se 

interessam em pesquisar temas da história Marista, seja de forma presencial ou virtual. 

O que significa trabalhar em rede para você? Significa estar e trabalhar alinhado com projetos em comum, 

que podem ser realizados por meio da cooperação e da troca de experiências. É contribuir para a otimização 

de processos, a economia de recursos, o uso de facilidades e facilitadores, em prol de instituições que 

comungam dos mesmos objetivos. 



 

  

Cite um projeto/iniciativa realizada no CEM que lhe deixa orgulhoso: Nesta minha caminhada marista, 

no CEM, me orgulho de diversos projetos nos quais contribui e vivenciei, nestes quase 33 anos como 

colaborador marista, principalmente os que solicitaram a minha formação técnica, nas áreas de biblioteca, 

arquivo e museu. Entre eles destaco dois: a instalação do espaço de exposição permanente do CEM e os 

projetos que nele temos desenvolvido, desde 2003, e, também, ter coordenado a Subcomissão de Bens 

Patrimoniais de Valor Histórico da PMBCN, que teve como principal demanda a elaboração do documento 

História e Memória Marista das Unidades/Comunidades - Manual para o registro e preservação, publicado em 

2017. 

Para conversar com o Rogério, envie um e-mail para: ramaro@marista.edu.br. 

 

EFEMÉRIDES 

65 anos da Beatificação de Champagnat 

A cerimônia de Beatificação do fundador marista 

ocorreu no dia 29 de maio de 1955, na Praça de São 

Pedro – Vaticano, Roma. 

A foto ao lado mostra o Papa Pio XII em frente à imagem 

oficial de Marcelino Champagnat. 

(Fonte: champagnat.org) 

Confira mais informações sobre esta data. 

  

mailto:ramaro@marista.edu.br
https://drive.google.com/file/d/1DpTiHNEvaOwyuzDT4AIjN7kb2Dw16AuT/view?usp=sharing


 

  

EXPEDIENTE  

Informativo da Rede de Centros de Memória Marista da Região América Sul (interno) 

ano 1 | n. 1 | maio de 2020  

Organização, diagramação, tradução e revisão: Grupo de referência de Comunicação da Rede de Centros de 

Memória Marista da Região América Sul - Francisco Flores (PMSMA), Ir. Genuino Benini (PMBSA), 

Graziele Santorum (PMBSA) e Rogério Amaro (PMBCN). 

Periodicidade: mensal. Formato: digital 

Idioma: versão português e espanhol. 

Local e data: Porto Alegre, Brasil, 27 de maio de 2020. 


