FUNDADORES DA UBEC
São Marcelino
Champagnat
“Para bem educar, é preciso
antes de tudo amar e amar
a todos igualmente.”

CELEBRAR A MEMÓRIA
Em 2022, o Grupo UBEC celebra 50 anos de
história. Tempo de celebrar a memória e de reafirmar a nossa presença permeada por uma
atução profética em nossos espaços de missão.
No tempo oportuno de ecoar a memória
institucional, direcionamos o olhar para pessoas que nos antecederam no meio educacional, em especial com a atuação educativa
evangelizadora.
Neste sentido, somos convidados a conhecer
um pouco sobre a memória e a história do
legado de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria
(Irmãos Maristas), assim como o carisma de uma
das Associadas do Grupo UBEC, a Província Marista Brasil Centro-Norte.
O objetivo é que todas as pessoas, educadores
educadoras e estudantes, que fazem parte do
Grupo UBEC conheçam ainda mais sobre a memória, presença e profecia dos fundadores que
inspiram nosso caminhar educativo.

HISTÓRIA
Marcelino José Bento Champagnat nasceu
em 20 de maio de 1789, em Marlhes, interior
da França. Filho de uma família cristã, ele
tinha profunda devoção à Maria, além do
gosto pelo trabalho, senso de responsabilidade e abertura para o novo.
Aos 14 anos, por influência de um padre que
visitava a região, Champagnat resolveu seguir
sua vocação sacerdotal. Foi um período extremamente difícil para ele, pois, como ajudava o
pai na lavoura, quase não tinha escolaridade.
Marcelino Champagnat foi ordenado padre
em 22 de julho de 1816 e, logo em seguida,

nomeado para ser vigário em La Valla. O
isolamento e a pobreza cultural da região o
impressionaram a visitar os doentes, dar aulas
de catequese às crianças, atender aos pobres
e acompanhar a vida cristã das famílias. Mas,
o que fez Marcelino iniciar um projeto maior
foi a comoção diante da morte de um rapaz
de 17 anos que desconhecia Deus. Doente
devido ao trabalho nas minas, o jovem Montagne é visitado pelo pe. Champagnat que
descobre o quanto aquele menino precisava
conhecer Deus. A partir dessa experiência, ele
descobre que não se pode perder tempo
para anunciar o amor de Jesus às crianças e
jovens. Champagnat olha a realidade a sua
volta e assume o compromisso de transformá-la, convidando outros a participarem
dessa missão.

18 anos. Ensinou-lhes a leitura, a escrita, a
aritmética, a oração e a vivência do Evangelho no cotidiano, tornando-os educadores religiosos. Em pouco tempo, Champagnat os enviou aos lugarejos mais afastados
da paróquia para ensinar às crianças e aos
adultos.
Entre 1817 e 1824, inaugurou uma escola
primária em La Valla. Em 1825, construiu a
casa de formação Nossa Senhora de L’Hermitage, que passou a ser um espaço para
aprimoramento da pedagogia, princípios e
práticas maristas.
Champagnat dedicou-se inteiramente à
formação e ao acompanhamento espiritual,
pedagógico e apostólico dos irmãos, à visita
às escolas e à fundação de novas obras.
Logo, L’Hermitage tornou-se também o
centro de uma rede de escolas primárias.

O INSTITUTO
Marcelino formou a “Congregação dos
Irmãozinhos de Maria”, no dia 2 de janeiro de
1817, na qual impregnou com seu zelo apostólico e educacional jovens do campo, de 15 a

Em 1836, a Igreja reconheceu a “Sociedade
de Maria” e lhe confiou uma missão na
Oceania. Foi o primeiro passo para a
expansão missionária para outros territórios, conforme escreveu Champagnat ao
bispo: “todas as dioceses do mundo estão
em nossos planos”.
Quando morreu, em 6 de junho de 1840, a
“Família Marista” já contava com 290
Irmãos, atuando em 48 escolas primárias.

Segundo a União Marista do Brasil (UMBRASIL), na atualidade o Instituto dos
Irmãos Maristas está presente em mais de
80 países. A ação marista mantém escolas,
universidades, unidades sociais, centros de
evangelização, editoras, veículos de comunicação e hospitais. São aproximadamente
3.500 Irmãos que partilham suas tarefas de
maneira direta com 72 mil Leigos, promovendo a missão nos cinco continentes,
beneficiando mais de 654 mil crianças.

ATUAÇÃO NO BRASIL
No Brasil, os primeiros Irmãos Maristas chegaram em 1897 dispostos a dar continuidade ao projeto de formar bons cristãos e
virtuosos cidadãos. O Brasil Marista está
presente em 23 estados e no Distrito Federal. São 98 cidades brasileiras, mais de 27 mil
irmãos, leigas, leigos e colaboradores. Há
mais de 80 mil alunos distribuídos em unidades de educação básica, e mais de 58 mil
estudantes em unidades de ensino superior.
A rede também realiza mais de 2 milhões de
atendimentos somente pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), além de beneficiar mais de
30 mil pessoas com ações de solidariedade.

nós mesmos aos outros e nos conduz ao Pai.
Como para Maria, Jesus é tudo em nossa vida.
Nossa ação, como a de Maria, permanece
discreta, delicada e respeitosa para com as
pessoas.

A vida de Marcelino Champagnat e a fundação do Instituto Marista estão intimamente
relacionadas à Maria. A vida da mãe de Jesus
e seu exemplo inspirou o modo de Marcelino
viver a missão.

A devoção de São Marcelino Champagnat à
Maria Santíssima vem do berço. Nos joelhos
da mãe e da tia, religiosa, aprendeu a amá-la
e invocá-la. Ao fundar sua comunidade
religiosa, deu-lhe o nome de ‘Irmãozinhos de
Maria´. Nas primeiras casas dos Irmãos, austeras e simples, havia o crucifixo e a imagem de
Maria sempre presente.

A espiritualidade deixada por São Marcelino
Champagnat é mariana e apostólica. Brota do
amor de Deus, cresce pelo dom de

A nova casa, conhecida como Notre Dame de
l’Hermitage, é considerada obra do amor e da
proteção de Maria. O espaço, conserva até

INSPIRAÇÃO MARIANA

hoje as características originais e é lembrado
como berço do Instituto. Entre as várias estátuas de Maria que o pe. Marcelino Champagnat
teve com ele, a conhecida Boa Mãe o acompanhou desde o nascimento da Congregação
Marista. A original, que está na capela da Casa
Geral dos Maristas em Roma, é uma estátua
de gesso, policromada com muita paciência e
maestria. A imagem representa a virgem
Maria como mãe com o menino Jesus dormindo em seus braços.

CONHEÇA UMA DAS
ASSOCIADAS DO
GRUPO UBEC
Os Irmãos Maristas se organizam em províncias e distritos ao redor do globo terrestre em seus espaços de missão. No Brasil,
a congregação religiosa possui a presença
de 03 províncias. A Província Marista Brasil
Centro-Norte, fundada em 8 de dezembro
de 2003 é a Associada do Grupo UBEC.
A Província possui, 20 colégios, 9 escolas
sociais, mais de 30 mil estudantes e mais
de 5 mil colaboradores e tem como missão
educar e evangelizar crianças, adolescentes e jovens, fundamentada em São Marcelino Champagnat, para formar cristãos e
cidadãos comprometidos na construção

de uma sociedade sustentável, justa e
solidária.
A instituição está presente nas seguintes
Unidades da Federação: Distrito Federal,
Pará, Tocantins, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão,
Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte,
Bahia, Paraíba, Pernambuco e Ceará.
Conheça mais sobre a instituição:
Província Marista Brasil Centro-Norte:
https://www.marista.edu.br/
Instituto dos Irmãos Maristas: https://champagnat.org/pt/
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