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o receber o convite para fazer a apresentação do atual número do Informativo da Rede de Centros 

de Memória, de imediato, veio-me o título: a Rede de Centros de Memória da Região América 

Sul – processos e laços sinérgicos. Avançamos para o 6º ano de criação e articulação dessa 

importante rede que tem como princípio e missão preservar a memória marista. A Memória tem uma dimensão 

bidimensional. Ela possibilita acessarmos a experiência vivida de forma ativa, jogando luzes, fazendo uma 

releitura dos processos materiais e imateriais construídos no tempo. Além disso, a memória nos permite 

vislumbrar o futuro, fundamentando os processos estratégicos e as prioridades, solidificando a 

identidade da instituição e sujeitos envolvidos. No caso específico da memória marista, desde o carisma, 

desde o primeiro diálogo e partilha de experiência dos diversos centros que a integram, foi possível identificar 

uma concepção marcante nas falas, processos e projetos. Os centros de memória marista não são espaços 

apenas para guardar objetos, são espaços vivos que 

guardam uma caminhada, que incide e contribui na 

fundamentação do Carisma, da Missão e da 

Espiritualidade Maristas. Desejo que todos/as 

possamos continuar consolidando essa bela caminhada, 

que se fortalece a cada dia. Que nosso Informativo 

reflita essa riqueza e possamos continuar contribuindo e 

usufruindo desse espaço singular. Boa leitura! 

Paulo Quermes 

Umbrasil/Comitê Gestor 

Nota: acesse este link e leia na íntegra a reflexão de Paulo, sobre os processos e laços sinérgicos da Rede. 

 

PESQUISA 

A crise financeira (por Paulo Quermes, do GR-Pesquisa) 

Nas edições anteriores ao fazermos o debate sobre a crise atual e seus impactos nas pessoas, instituições e 

sociedade, nos propusemos fazer uma análise, uma interface com as diversas crises vivenciadas pelo Fundador 

e Instituto Marista. As crises de saúde, vocacional/poder, econômica, política/institucional e nos períodos de 

A 

https://drive.google.com/file/d/1CEBBc0hemY4Dqf7KMoP88ubGnCn66ROP/view?usp=sharing


 

  

guerra são o foco das análises empreendidas. O foco agora 

centra-se na crise financeira, principalmente, pelas dívidas 

contraídas para a construção da Casa Mãe de L’Hermitage, 

mas que também revela ousadia e ato firme de confiança do 

fundador dos Pequenos Irmãozinhos de Maria, os Irmãos 

Maristas. 

Depois de fundar o Instituto Marista, em 1817 e conseguido 

superar a forte crise vocacional de 1822, o Instituto começa a 

prosperar em termos de chegada, entrada de novos 

vocacionados. A ampliação da casa de La Valla se mostra 

insuficiente para acolher os novos noviços que se apresentam, 

como descreve Champagnat: “Quanto a La Valla, acho que 

teremos muitos alunos e também muitos pobres. Graças a 

Deus! Faremos o possível para alimentá-los. Apresentam-se 

igualmente muitos noviços, mas a maioria deles são pobres e muitos jovens.” (UMBRASIL, 2019, Carta nº 1, 

p - 87). Nesta correspondência ao Irmão João Maria, Marcelino compartilha a surpresa com o rápido 

crescimento do Instituto. 

Em 1824, com a chegada do novo arcebispo de Lyon, Dom Gaston 

de Pins, Marcelino consegue um apoio importante, frente às 

perseguições que sofria por parte do vigário geral, padre Bochard. 

No período da Restauração, há uma mudança de rumo no governo 

da arquidiocese, com a liderança mais voltada ao Papa e sem a 

influência do galicanismo. É, justamente nesse cenário, que se dá o 

apoio do novo arcebispo à obra de Champagnat. A partir de então, 

a congregação ganha um hábito (batina), S. Marcelino Champagnat recebe a autorização da compra do terreno 

de L’Hermitage e o arcebispo autoriza a transferência do padre Courveille, como auxiliar do padre 

Champagnat na tarefa de direção e governo dos Irmãos. A autorização impulsiona São Marcelino na aquisição 

de um terreno de 84 hectares, que se situava na margem esquerda do rio Gier. Segundo o Ir. Manuel Mesonero, 

essa atitude do arcebispo para com São Marcelino o encherá de esperança e gratidão (MESONERO, 2019). 



 

  

Segundo o Irmão Jean- Baptiste Furet, do ano de 1824 até meados de 1825, o padre Champagnat, com outros 

pedreiros e auxiliados pelos Irmãos trabalharam com afinco na construção de L’Hermitage. Segundo a tradição 

marista, Champagnat era o principal responsável por todo o trabalho, e se destacava profundamente por uma 

força fora do comum, empregada sobretudo, nos trabalhos mais difíceis. Estando à frente de todos de todos os 

processos, seu exemplo foi singular para animar os irmãos e trabalhadores. A Casa Mãe do Instituto dos 

Irmãos Maristas era erguida com o esforço de todos os irmãos, tendo o entusiasta São Marcelino como 

guia. Assim, recorda o Irmão Lourenço:  

Levantava-se de madrugada, nunca perdia tempo e apreciava o trabalho braçal; ele 

não se poupava e fazia sempre o que havia de mais duro e perigoso. Foi ele quem tudo 

fez na reforma da casa de La Valla. Nós ajudávamos, mas como não sabíamos 

trabalhar direito, quase sempre precisava mostrar-nos ou refazer tudo. (...) Não se 

queixava da nossa falta de jeito. Tínhamos boa vontade, mas éramos muito 

desajeitados, sobretudo eu. Às vezes, à noite, estava todo suado, coberto de poeira e 

com a batina rasgada. Nunca se mostrava tão contente como quando o trabalho e a 

dedicação tivessem sido intensos.  (OM doc. 756).  

Segundo Mesonero Sanchéz (2019), as dívidas acompanharam 

Champagnat por toda a vida. Ele morreu devendo! Sem dúvida ele 

era um homem dinâmico, inquieto e seu desejo de fazer a Obra 

Marista florescer, frutificar era imenso. Foi um grande construtor. 

Aprendemos com a crise financeira no período da construção da 

Casa Mãe de L’Hermitage, que a ousadia, a tenacidade e confiança 

sem limites, vai possibilitar uma ressignificação do dinheiro na ação 

apostólica de Champagnat e dos primeiros Irmãos. As dificuldades possibilitam um enorme aprendizado para 

o conjunto dos irmãos, o que vai beneficiar o Instituto Marista no decorrer desses dois séculos de existência. 

Confira as referências dos materiais consultados e texto completo, em português e espanhol. 

https://drive.google.com/file/d/1FKbzI0JDjcWK9L2CAaVGTLY8lV7ejyfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CfArlGA1XsQSZGU2iHtqmu2Kx9Vv6SD/view?usp=sharing


 

  

MURAL DOS GRUPOS  

 

PARTILHAS E ORIENTAÇÕES  

Comitê Gestor | Em 2020, a programação de eventos da Rede de Centros de Memória Marista teve que ser 

adaptada, em função da pandemia de Covid-19. Confira, abaixo, a agenda de encontros virtuais que 

acontecerão em novembro e programe-se!  

 

 

 

 

 

 

 

O 6º Encontro da Rede está previsto para acontecer em 2022, em Curitiba. Até lá, estão sendo programados 

encontros e reuniões para acompanhamento e gerenciamento das atividades. Confira a agenda de 2021: 

 

 

Data Evento Local 

Dia 22/3 (tarde) Reunião do Comitê Gestor Virtual 

Dia 23/3 (tarde) 
Encontro Virtual para todo grupo 

(preparatório 6º Encontro) 

Virtual 

Maio (a definir) Reunião do Comitê Gestor Virtual 

Dias 9 e 10/11 Reunião do Comitê Gestor 
Lima - 

Peru 

Dia 11/11 

(manhã) 

Encontro Virtual para todo grupo 

(preparatório 6º Encontro) 
Virtual 



 

  

GR-Inovação e Planejamento | Em parceria com o GR-Formação e GR-Comunicação, o repositório de 

documentos da Rede está em funcionamento e todos têm acesso à visualização dos 

materiais. A arquivista da Umbrasil, Ana Paula, criou a estrutura de pastas e ficou 

estabelecido que cada GR terá um representante com permissão para alimentar a pasta 

de seu respectivo grupo no repositório. Assim, evita-se duplicidade de arquivos e 

estabelece-se uma padronização mínima dentro das pastas. Abaixo, estão listadas as 

pessoas responsáveis pela alimentação do espaço virtual: 

GR-Educação - Gabriela Carmo GR-Pesquisa e investigação - Francisco Flores 

GR-Comunicação - Graziele Santorum GR-Espiritualidade - Ir. Rafael Ferreira 

GR-Formação e Capacitação - Ana Paula Sales GR-Planejamento e inovação - Dyógenes Araújo 
 

GR-Comunicação | A partir deste número, o Informativo passará a ter a periodicidade bimensal. Confira 

programação de publicações, em 2020, e programe-se para o envio de conteúdo via formulário:  

Mês  Número  Prazo de envio  

Outubro  Informativo n.5  Até 15/10  

Dezembro  Informativo n.6  Até 15/12  

 

GR-Formação | O grupo está desenvolvendo o mapeamento de interesses e dificuldades da Rede de Centros 

de Memória Marista da Região América Sul. Para isso, criou um 

questionário que visa identificar os principais interesses e também as 

maiores dificuldades dos integrantes da Rede nas temáticas de 

Arquivo, Biblioteca e Museu e, dessa forma, direcionar as capacitações 

do GR com mais foco, de acordo com as prioridades elencadas. As 

respostas serão anônimas. O prazo para resposta é até o dia 04/09/2020. 

Ressaltamos que é muito importante a participação de todos que 

atuam nos Centros de Memória (Técnicos, Gestores, Irmãos, Leigos).  

 

https://forms.gle/vmiB2EETHcKdB5Si6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBWEdT4RVa0DKEr9KtlFEKhNpti7bMmXiKGOM8pASXg9RBeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBWEdT4RVa0DKEr9KtlFEKhNpti7bMmXiKGOM8pASXg9RBeQ/viewform


 

  

MURAL DOS CENTROS DE MEMÓRIA  
 

Ciclo de conversas expressam a vivência carismática marista na Bolívia 

O Colégio Marista Champagnat, de Cochabamba – Bolívia, promoveu o ciclo de palestras “Memórias e 

curiosidades do estilo carismático marista na História” de suas obras 

educacionais. Os temas tratados foram amor ao trabalho e humanidade e, 

além disso, tratou-se sobre os objetos significativos para os Irmãos e Leigos 

que participaram da atividade. Os convidados narraram suas vivências e 

memórias do tempo que foram estudantes e colaboradores do Colégio. As 

conversas demonstraram que simples objetos e locais guardam valores 

muito significativos para o Carisma. Exemplo disso, é a árvore (foto ao 

lado) que foi é representativa de pontualidade, capacidade de reflexão e 

gosto pela leitura. Clique aqui, leia o relato de Yenny Ocampo, da equipe 

de Patrimônio, e conheça as histórias compartilhadas. 

 

Série de encontros para conhecer e refletir sobre o patrimônio e o carisma marista no Peru 

Em julho, teve início uma série de encontros de 

formação marista que deverá se estender ao longo do 

ano. O público são os colaboradores das obras maristas 

do setor Peru (PMSMA). As temáticas tratadas buscam 

promover conhecimento e reflexões sobre a herança e 

o carisma marista, afinal, “você não ama o que não 

conhece". De acordo com Sara Sánchez, “a virtualidade 

se converteu em uma grande aliada para levar a cabo 

nossa missão em um novo contexto, sabemos que há desafios do curso e muitos aprendizados. A proposta é 

conhecer mais sobre a história e vida marista para que se tornem fonte de conhecimento e inspiração que 

animam nossa vida e missão”. Saiba mais sobre a iniciativa clicando aqui. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WwxA_KxlKSeMSM4qcZHttYo3hVaBmmRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RggH8vdqrBFzIrg90Pp0TgvnRR32QZxV/view?usp=sharing


 

  

III Diplomado em Patrimônio Cultural Carismático Marista é realizado, a distância, no setor Peru 

 O distanciamento social não impediu a 

realização do encontro dos alunos do III 

Diplomado em Patrimônio Cultural 

Carismático Marista, no Setor Peru (PMSMA). 

Mesmo que por meios virtuais, foi um momento 

de reencontros, partilhas e abraços! A 

experiência vivida ao decorrer do curso deixa 

um legado de alegrias, tristezas, preocupações, 

frustrações, satisfações, descobertas, certezas. Entre os conteúdos abordados, destacam-se as cartas de 

Champagnat, e a fala do Ir. Patricio Pino que chamou atenção dos participantes sobre os apelos do XXII 

Capítulo Geral que, profeticamente, convidam os maristas a serem "faróis de esperança neste mundo 

turbulento". A realização de um encontro presencial em 2021 ainda está indefinida. Confira o relato completo 

aqui. 

 Experiência virtual do setor Chile é compartilhada em artigo 

Ainda sobre o curso desenvolvido pela PMSMA, 

a colega Amelia Trejo, integrante do 

Departamento de Arquivo e Patrimônio do Setor 

Chile (PMBSA) escreveu um artigo, intitulado 

“El Diplomado en Patrimonio Marista también 

se adapta a la contingencia virtual”, em que 

relata com detalhes a experiência virtual e os 

reajustes sofridos para o desenvolvimento do programa pré-estabelecido. Confira o artigo na íntegra! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/14t2om5_9wivps99dx5-LXxa_ibpvZpCS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18oO3rlk6GvqP43l8UgDnJg8P9UwJ5FiX/view?usp=sharing


 

  

Celebrações dos 120 anos de presença marista no sul do Brasil 

Em agosto, a PMBSA celebrou 120 de história. A data foi marcada por diversas 

ações comunicacionais articuladas entre os Centros de Memória e o setor de 

comunicação da Província. Entre as iniciativas, destacam-se: publicações no site 

e redes sociais institucionais, inserção em jornais e portais eletrônicos de 

municípios e instituições canônicas, compartilhamento do Minuto Farol 

temático, realização de uma celebração virtual para os colaboradores, que 

contou com a participação do Irmão Superior Geral, e transmissão online de 

missa. Leia a matéria e conheça mais sobre a história da PMBSA.  

Ainda inserido nas celebrações dos 120 anos de 

presença no sul do Brasil, foi lançado um vídeo 

temático, da 4ª edição do projeto Memórias 

Maristas, intitulado “Um bom princípio: raízes da 

missão marista no sul do Brasil”. O vídeo 

apresenta uma narrativa sobre a história dos 

primórdios da Província a partir da perspectiva de 

três gerações maristas. Participaram Ir. Herbert 

Wildner (decano da Província – in memoriam), Ir. Genuino Benini (Diretor do Centro de Espiritualidade e 

Memória Marista) e Gabriela Carmo (Colaboradora do Centro de Espiritualidade e Memória Marista). 

Memória em tempos sensíveis: homenagens fúnebres são realizadas pela PMBSA 

Os rituais fúnebres foram impactados pela pandemia de Covid-19. Dessa 

forma, amigos e familiares estão tendo que se adaptar a novos formatos de 

cerimônias de despedida de entes queridos. Nesse contexto, em agosto, 

foram realizadas a oração do terço e homenagens de despedida dos Irs. 

Salvador Durante e Herbert Wildner (foto ao lado) e transmitidas online. 

Foram momentos singelos, significativos e que ajudaram a vivenciar o 

processo de luto, nos quais os cuidados com a memória institucional se 

revelaram importante fonte de respeito e afeto. O recolhimento de materiais dos Irmãos falecidos, previsto 

https://redemarista.org.br/iniciativas/minuto-farol-de-esperanca/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/paroquiabp/videos/921206695051190/UzpfSTMyMDA1NzI5NDc0MTQxNzozMjQ1NTMxNjM4ODYwNjIw/
https://redemarista.org.br/noticias/120-anos-de-missao-marista-no-sul-do-brasil
https://www.youtube.com/watch?v=bJft30lVLtY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bJft30lVLtY&t=2s


 

  

pela Política para Acervos da PMBSA, também foi readequado: os pertences dos Irmãos serão removidos e 

guardados em segurança para que, assim que for possível, passe pela avaliação da equipe dos Centros de 

Memória. 

Intercâmbio de informações sobre a gripe espanhola 

Em agosto, a PMBCS promoveu uma conversa sobre as pandemias que assolaram a humanidade ao longo da 

história. Os especialistas convidados destacaram possíveis causas, consequências e, sobretudo, impactos e 

aprendizados que geraram e que, de alguma forma, marcam ou condicionam nosso jeito de viver hoje. Na 

oportunidade, Dyogenes Araújo, apresentador da live, compartilhou com o público informações sobre a gripe 

espanhola, levantadas em pesquisas realizadas pelos 

colegas Ricardo Pedro, do Colégio Marista 

Arquidiocesano (PMBCS), e Graziele Santorum, do 

Arquivo Provincial da PMBSA. Um importante exemplo 

dos benefícios das articulações em Rede! A live está 

disponível no canal do Youtube Farol 1817, para assistir 

clique na imagem ao lado. 

A experiência da Província Cruz del Sur em Facebook live 

As colaboradoras dos Centros de Memória da PMCS 

realizaram uma live para contar fatos sobre o histórico do 

trabalho no Historial, as ações que foram realizadas e que, 

durante a pandemia, vêm sendo realizadas e, além disso, 

poder interagir com o público. O Facebook foi a plataforma 

escolhida pela equipe após constatação de que é onde há 

maior interação de usuários. A equipe avalia a experiência 

positivamente: “ficamos muito satisfeitos em receber perguntas e comentários de quem interagiu.”, contou 

Magalí Alonso. O vídeo ficou disponível para visualização no Facebook. A equipe avalia que “o trabalho nas 

redes sociais é um ‘trabalho de formiga’ que requer pequenas e constantes ações e intervenções, que vão 

aumentando e favorecendo o seu desenvolvimento” e encorajam os colegas a fazerem transmissões ao vivo 

também. Esta live não deverá ser a única, pois, novas temáticas já estão sendo pensadas. 

https://www.facebook.com/100052536310087/videos/142886804139196/?extid=YbWKCFyGqpS9Z7B6
https://www.youtube.com/watch?v=K6JPlyMQOtI&feature=youtu.be


 

  

CONVITE PARA AÇÃO CONJUNTA! 

Inspirados em iniciativas que vêm sendo realizadas pelos Centros de Memória e que se 

ocupam em registrar e preservar as memórias do tempo presente, convidamos todos 

que tiverem interesse para ampliar o diálogo sobre este tema. Quais ações estão sendo 

realizadas no Centro de Memória em que você atua? Quais ideias compartilhadas podem 

ser reproduzidas? Juntos, podemos articular e impulsionar ações que são comuns a todas as Províncias e 

Centros de Memória! Exemplo disso são os Anais Comunitários. 

Se interessou? Quer saber mais? Irmãos, gestores e colaboradores que têm interesse em participar dessa 

conversa, enviem um e-mail para: graziele.santorum@maristas.org.br . 

MURAL DOS COLEGAS  

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 Magalí Alonso, da Província Marista Cruz del Sur. 

Nome: Magalí Alonso 

Função: Conservadora. 

Data de aniversário: 7 de janeiro. 

Província: Cruz del Sur. 

Tempo de casa: 6 anos. 

Formação: Licenciatura em Conservação e Restauração de Bens 

Culturais. 

Centro de Memória em que atua: Arquivo Histórico Provincial e 

Historial Marista Cruz del Sur. 

Grupos de trabalho que participa: GR-Educação. 

mailto:graziele.santorum@maristas.org.br


 

  

Qual seu sonho profissional? Trabalhar no Laboratório de Restauração do Museu Orsay, em Paris, onde é 

realizado um interessante trabalho no setor educativo e na divulgação das iniciativas de conservação e 

restauração das obras. 

O que significa trabalhar em rede para você? É um grande presente poder trabalhar de maneira conjunta e 

colaborativa com tantas pessoas competentes em diversas disciplinas e que, além disso, compartilha o amor 

pelo Carisma marista. Cada vez que temos a possibilidade de nos encontrarmos, verdadeiramente me sinto 

como se estivéssemos em família. 

Cite um projeto/iniciativa realizada no Arquivo Histórico Provincial e Historial Marista Cruz del Sur 

que lhe deixa orgulhoso: Um projeto que me dá muito orgulho (e também me emociona) é a implementação 

do novo roteiro museográfico do Historial. Sinto que deixa evidente o carinho dispensado ao trabalho e a 

oportunidade de explorar nossa criatividade. 

Para conversar com o Magalí, envie um e-mail para: verenamagali@gmail.com 

 

EFEMÉRIDES 

 

Dia do Marista – 15 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verenamagali@gmail.com


 

  

EXPEDIENTE 

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

ano 1 | n. 4 | agosto 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: bimensal. Formato: digital 

Idioma: versão português e espanhol. 

Local e data: Porto Alegre, Brasil, 31 de agosto de 2020. 

 


