
Brasília, dezembro de 2021.

Prezada comunidade educativa,

Tendo por carisma a educação cristã das crianças, dos adolescentes e dos jovens, Mar-
celino Champagnat e os Primeiros Irmãos Maristas encontraram na educação de exce-
lência um meio privilegiado de cumprir sua missão de tornar Jesus Cristo conhecido e 
amado do jeito de Maria em meio àqueles que lhes eram confiados. Nossos gestores, 
herdeiros do Carisma de Marcelino Champagnat e cientes das necessidades do mundo 
contemporâneo, assumem a responsabilidade de permanecerem fiéis com criatividade, 
a missão de evangelizar pela educação, defendendo os nossos princípios singulares: 
espiritualidade, excelência educativa, presença, simplicidade, espírito de família, amor 
ao trabalho e disciplina.  

Neste momento de nossa história, reafirmamos junto a essa comunidade educativa 
nosso compromisso de amor com uma educação evangelizadora de excelência, com 
alto desempenho humano e acadêmico, capaz de formar “bons cristãos e virtuosos ci-
dadãos”. Cientes de que, para bem educar, “é preciso antes de tudo amar”, informo a 
nomeação do Ir. Alexandre Lucena Lôbo como o novo diretor do Colégio Marista Araça-
gy, novo apóstolo das infâncias, adolescências e juventudes em terras araçagienses, a 
partir de 10 de janeiro de 2022.

Irmão Alexandre ingressou no Instituto Marista em 1985 e é natural de João Pessoa 
(PB), onde foi aluno do Colégio Marista Pio X. É graduado em Pedagogia pelo Centro de 
Estudos Superior de Maceió e Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Pós-graduado em Planejamento Pastoral, na Colômbia; mestre em Psicologia, pela 
UFPB; e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Em sua 
trajetória, já atuou como professor, orientador e coordenador pedagógico em colégios 
maristas. Foi professor de pós-graduação nas Universidades Estadual de Goiás e Esta-
dual da Paraíba e de graduação na UFPB. Como diretor da escola social Aprendizado 
Marista Padre Lancísio, em Silvânia (GO), recebeu o prêmio de melhor gestor escolar do 
País e ficou entre os seis melhores das Américas, reconhecido por diversas instituições 
nacionais e internacionais. Em 2012, recebeu a Medalha Ordem dos Timbiras - no Grau 
de Comendador, do Estado do Maranhão. Foi diretor do Colégio Marista Nossa Senhora 
de Nazaré, em Belém (PA), e, nos últimos anos, diretor da Escola Marista Champagnat 
de Teresina (PI), onde esteve até o final de 2021. Também foi Conselheiro da Província 
Marista Brasil Centro-Norte.

Desejo ao Ir. Alexandre muito sucesso em sua nova missão junto ao Colégio Marista 
Araçagy. Ao Ir. Luiz André da Silva Pereira, que nos últimos anos conduziu este colégio 
com maestria, dedicação, compromisso e excelência, sob os desígnios de São Marcelino 
Champagnat, nossa gratidão. Agradeço ainda a toda a comunidade educativa, que ao 
longo dos anos tem contribuído com generosidade e grande competência com a missão 
de São Marcelino Champagnat na cidade de Maceió.

Que Jesus, Maria, nossa Boa Mãe, São José e São Marcelino Champagnat abençoem 
toda a comunidade educativa: educandos, educadores, colaboradores e equipe diretiva, 
na missão de educar e evangelizar educando às infâncias, adolescências e juventudes 
de nosso tempo!  

Ir. José de Assis Elias de Brito, Presidente do Marista Centro-Norte

Ir. Alexandre Lucena 
Lôbo

“A educação é uma obra de amor”. Marcelino Champagnat


