
REDE MARISTA:  
Nosso Jeito de Ser





Na vida, o DNA carrega a herança genética dos 

seres, a inteireza primeira do que o define e 

diferencia. É a síntese inicial do que o faz ser  

o que é, o legado que o torna singular, único. 

Nós, da Rede Marista, temos também um DNA 

que nos faz ser, pensar, agir de um jeito próprio. 

Esse DNA está sintetizado nesta publicação, de 

modo a torná-la um instrumento de alinhamento e 

disseminação sobre aspectos que nos caracterizam, 

como maristas. Nosso legado genético carrega  

a tradição de uma história bicentenária, a força de 

ideais até hoje pertinentes, a riqueza de  

genes globais, a beleza de um projeto de mundo  

e de sociedade permeado de esperança e fé.

DNA  
bicentenário
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“Promover e nutrir 
a vida marista em 
toda a sua diversidade, 
realizando nossa 
profunda esperança  
de atuar como um  
corpo global”
XXII Capítulo Geral
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S E R  L O C A L 
E  G L O B A L
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Nossas características mais genuínas remontam  

à França, e nosso DNA, desde o princípio, carregou 

uma abertura a uma missão sem fronteiras. 

Somos parte do Instituto Marista, uma instituição 

confessional católica voltada à educação, que surgiu 

pela coragem, audácia e fé de um jovem camponês, 

São Marcelino Champagnat, há mais de 200 anos.

Rapidamente, ultrapassou fronteiras, e hoje atua 

em mais de 80 países, com presença nos cinco 

continentes. No Brasil, a missão marista iniciou 

em 1897, quando chegaram os primeiros Irmãos 

Maristas. Hoje, a atuação marista no Brasil está 

organizada em três unidades administrativas, que 

levam adiante esta missão que envolve, todos os 

dias, milhares de vidas. 
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"Aceitamo-nos  
diferentes e 
complementares"
Constituições e Estatutos Maristas
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S E R  
R E D E
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Conectada a esta missão global, a 

Rede Marista, que, canonicamente, 

é denominada como Província 

Marista Brasil Sul-Amazônia, atua 

no Rio Grande do Sul, em Brasília 

e nos seguintes estados da Região 

Amazônica: Acre, Amazonas, Mato 

Grosso, Rondônia e Roraima. 

Somos presença do sul ao norte 

do país, dos pampas às terras 

amazônicas. Buscamos estar onde 

nossa missão se faz urgente, onde a 

vida clama, como foi desde o início. 

Eis um sinal da força do nosso DNA.

Somos pessoas apaixonadas pela 

nossa missão. Irmãos Maristas, 

Leigos/as e profissionais das 

mais diversas áreas que se 

dedicam à educação básica, 

ao ensino superior, à saúde, à 

atuação social e missionária.

+ Acesse redemarista.org.br e 

saiba mais sobre a nossa atuação
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Irmãos Maristas: religiosos consagrados considerados 

os primeiros herdeiros do carisma de São Marcelino 

Champagnat. Para se tornarem Irmãos, passam por 

um processo de discernimento e formação. A vida 

fraterna, em comunidade, caracteriza-os.

Leigos/as Maristas: pessoas que, após o 

aprofundamento, optam por viver de um modo mais 

próximo ao carisma marista. Ser Leigo/a Marista não 

está vinculado a ser profissional da instituição.

PARA ENTENDER
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"Farol de esperança neste 
mundo turbulento"
XXII Capítulo Geral
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S E R 
M A R I S T A
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O núcleo da nossa identidade, 

do nosso DNA, como maristas é 

o carisma – palavra que deriva 

do grego charis, e na visão cristã 

significa graça. É como um dom 

dado a uma pessoa ou a um 

grupo, para responder a alguma 

necessidade específica, a serviço da 

Igreja e da humanidade.

Todo instituto ou congregação 

religiosa possui um carisma 

específico que a caracteriza e 

diferencia das demais. É o cerne 

de seu DNA. O nosso carisma, 

herdado do fundador, São Marcelino 

Champagnat, configura a nossa 

identidade, nosso jeito de ser e agir, 

nossa missão e nossa espiritualidade.
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As três dimensões que, conceitualmente, compõem nosso carisma são:

Espiritualidade é aquilo que move o mais profundo do nosso ser, é nossa 

dimensão constitutiva, que impulsiona a viver. A espiritualidade marista 

está centrada no projeto de Jesus Cristo. Também se inspira em Maria, por 

isso é mariana, e nos apóstolos, ou seja, apostólica. Esses elementos lhe 

conferem características próprias: o afeto, o serviço, a oração, o cultivo da 

interioridade, a proximidade, a consciência e o sentir a presença de Deus. 

Nossa espiritualidade nos inspira a olhar o mundo com olhos cheios de 

esperança, a reafirmar nossa opção pelos pequenos  

e abandonados, e pela solidariedade.

A vida partilhada se expressa na fraternidade, no espírito de família, no 

amor ao trabalho, na colaboração mútua, no crescimento constante, 

na presença significativa, no ambiente acolhedor. Ao partilhar fé, vida e 

missão, essa dimensão se traduz na simplicidade e humildade nas relações. 

Já a missão retrata a causa da nossa existência. A missão marista é 

evangelizar – transformar, à luz do Evangelho, os critérios que utilizamos 

para tomar as decisões, os valores que são significativos para nosso 

jeito de ser e agir, as razões que nos movem, as linhas de pensamento, 

as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade. Em outras 

palavras, nossa missão é evangelizar pela educação, formando pessoas 

comprometidas com a promoção da vida.
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S E R 
M E M Ó R I A 
V I V A
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“Lembrarei o teu 
nome de geração 

em geração”
Salmo 45, 18
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Todo DNA é herança, legado, reúne 

um conjunto de elementos que 

faz de cada ser único. O nosso 

DNA carrega a história, a memória 

e a personalidade de um jovem 

sacerdote francês que idealizou um 

projeto revolucionário de educação.

Marcelino José Bento Champagnat, 

hoje São Marcelino Champagnat, 

Santo da Igreja Católica, era um 

jovem movido por ideais. Não 

foi indiferente à sua realidade. 

Descontente com o modelo 

de educação de sua época, 

especialmente o abandono de 

crianças e jovens, decidiu fundar 

uma instituição católica dedicada à 

educação na zona rural da França.
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Em uma das cartas, registros pessoais de sua concepção de mundo, expressa  

de maneira clara suas intenções ao criar o Instituto dos Irmãos Maristas: 

Ordenado sacerdote em 1816, fui enviado a um município do cantão de Saint Chamond 

(Loire). O que constatei com meus próprios olhos nesta nova situação, com relação  

à educação dos jovens, me lembrou as dificuldades que, por falta de professores,  

eu mesmo experimentara na idade deles.

Apressei-me então em executar um projeto que havia formulado de fundar uma 

associação de Irmãos professores para os municípios rurais, cuja penúria não lhes 

permitia ter os Irmãos das Escolas Cristãs. Dei aos membros da nova Sociedade  

o nome de Maria, persuadido de que bastaria este nome para atrair um bom número  

de candidatos. Apesar da falta de recursos materiais, tivemos logo um bom resultado,  

o que, justificando minhas conjecturas, superou minhas expectativas.*

Fundou a instituição com apenas 27 anos, em 1817. Foi se constituindo enquanto pessoa  

a partir de onde os seus pés pisavam: nasceu em uma família muito simples, em Rosey,  

na França, em plena Revolução Francesa; morou em Lyon, La Valla, l’Hermitage;  

andou por Paris e tantas outras cidades do país. 

*CHAMPAGNAT, Marcelino José Bento. Carta 59. Disponível em http://champagnat.org. Acesso em 09 jul. 2018. 
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S E R  
T E S T E M U N H O
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“Para bem educar 
é preciso antes de 

tudo amar”
 Champagnat
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Champagnat ficou conhecido, tradicionalmente, a partir de suas virtudes, 

como sacerdote na cidade de La Valla e como fundador da atuação marista 

no mundo. Esteve à frente da instituição por apenas 23 anos, e ainda assim 

deixou um legado marcante que até hoje tem muito a nos inspirar e ensinar, 

sobretudo a partir da pessoa e líder que foi em seu tempo.

Dos muitos ensinamentos herdados de Champagnat, dos traços presentes 

em nosso DNA, alguns são essenciais para inspirar nosso jeito de ser 

hoje, na condição de continuadores de seus ideais. Em seus escritos, 

encontramos uma riqueza de sentimentos e valores humanos: fé, 

compaixão, responsabilidade, determinação, bondade, discrição, ternura, 

amor fraternal. Ali também se revela sua personalidade, traços do carisma, 

suas vivências e o seu jeito prático e solidário de trabalho e de liderança. 

No testemunho de quem conviveu com ele, revela-se seu jeito próximo, 

terno e, ao mesmo, tempo firme. 

Há muito mais sobre nosso fundador a nos inspirar e ensinar, 

especialmente a pessoa e líder que ele foi. Alguns documentos 

e obras expressam nuances da vida de Champagnat:

• Cartas e circulares, disponíveis em champagnat.org.br

• A vida de Marcelino José Bento Champagnat, biografia de 

autoria do Irmão Marista João Batista Furet
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“Não deixeis  
que vos roubem  
a esperança”
Papa Francisco

24



S E R  S I N A L  D E 
E S P E R A N Ç A
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Desde a nossa origem, existimos prioritariamente 

pelas crianças e jovens que vivem em situações de 

vulnerabilidade. É para eles e por eles que buscamos 

ser sinal de esperança, de vida plena, de cuidado e 

desenvolvimento. Ao longo dos anos, fomos nos 

atualizando a partir das necessidades de cada cenário e 

contexto em que nos inserimos, sem perder de vista o 

nosso DNA, a razão da nossa origem. 

Hoje, nossa missão se desenvolve junto aos estudantes 

de educação básica e ensino superior, aos educandos 

dos projetos e iniciativas da área social, aos usuários 

dos nossos empreendimentos na área da saúde, às 

comunidades nas quais nos inserimos. 
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Existimos pelas pessoas, na sua 

integralidade, porque a esperança 

de uma sociedade melhor passa, 

necessariamente, pelas pessoas. É 

nelas que habita a nossa esperança. 

Nosso jeito de compreendê-las 

considera as suas manifestações: 

espiritualidade, paixões, modos 

de viver, habilidades, culturas, 

concepções de mundo. 

Respeitamos e acolhemos as 

diversidades e singularidades, 

cientes de que todo ser humano 

está em constante processo 

de constituir-se, completo e 

inacabado ao mesmo tempo.
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“Não devemos permitir 
que alguém saia da nossa 
presença sem se sentir 
melhor e mais feliz”
Madre Teresa de Calcutá
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S E R  P R E S E N Ç A 
T R A N S F O R M A D O R A
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Por que fazemos o que fazemos? 

O que nos move? A resposta se 

traduz em nosso propósito, ou 

seja, naquilo que nos mobiliza a 

dedicar tempo, talento, vida, em 

todos os sentidos, a serviço de uma 

causa relevante e extremamente 

atual. Acreditamos que, ao educar, 

promovemos a vida, a dignidade 

humana e contribuímos para a 

construção de uma sociedade 

fraterna e humanizada.

É essa crença que nos move, 

inspira e que decorre do 

nosso jeito de compreender e 

vivenciar a evangelização. Ela 

deve se materializar no nosso 

comportamento cotidiano, nas 

escolhas que fazemos, nas decisões 

que tomamos. Esse propósito 

carrega o nosso DNA e traduz o 

motivo de fazermos tudo o que 

realizamos: porque acreditamos na 

educação como meio privilegiado 

de promoção da vida. Eis o nosso 

jeito de contribuir com uma 

sociedade melhor.
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“Como é grande 
o trabalho que 
vocês fazem, 
como é sublime!”
Champagnat, Carta 14

32



S E R  
L E G A D O
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O carisma precisa ser vivido. Temos a responsabilidade 

de dar seguimento a essa história bicentenária que já 

mudou milhares de vidas ao redor do mundo. Temos  

o desafio de ser continuadores de Champagnat, do 

seu jeito de ser e agir, dos ideais que o moveram. 

Participar do seu legado, perpetuar sua herança, é 

dar respostas adequadas ao nosso tempo, a partir da 

nossa identidade. Nossas palavras, gestos, decisões e 

pensamentos, devem refletir esse conjunto de valores 

e crenças, o nosso propósito, o carisma, enfim,  

o DNA que nos caracteriza.

Sejamos sinal de esperança no mundo, escuta atenta 

aos sinais dos tempos, resposta audaciosa aos desafios 

de cada cultura, de cada espaçotempo. Sejamos 

memória e testemunho, esperança e presença,  

onde quer que estejamos.
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Documento sobre a identidade da Rede Marista, publicado em julho de 2018.



redemarista.org.br
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