“A educação é uma obra de amor”. Marcelino Champagnat
Brasília, dezembro de 2021.
Prezada comunidade educativa,
Tendo por carisma a educação cristã das crianças, dos adolescentes e dos jovens,
Marcelino Champagnat e os Primeiros Irmãos Maristas encontraram na educação
de excelência 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, à missão de evangelizar pela educação, defendendo os
nossos princípios singulares: espiritualidade, excelência educativa, presença, simplicidade, espírito de família, amor ao trabalho e disciplina.

Ir. Maicon Donizete
Andrade Silva

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 cidadãos”. Cientes de que, para bem educar, “é preciso antes de tudo amar”,
informo a nomeação do Ir. Maicon Donizete Andrade Silva como o novo diretor do
Colégio Marista São Luís, novo apóstolo das infâncias, adolescências e juventudes
em terras recifenses, a partir de 26 de janeiro de 2022.
Irmão Maicon é natural de São Vicente de Minas (MG) e ingressou no Instituto Marista em 2007. Atualmente é doutorando em Educação na Universidade de Brasília
(UnB), Mestre em Educação e Pedagogo pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Possui Especialização em Gestão Escolar pelo Centro Universitário Internacional
(Uninter) e Graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR). Atuou como professor, diretor de escola e formador de grupos e lideranças juvenis. Exerceu, até dezembro de 2021, as funções de Conselheiro Provincial e
Assessor de Missão do Marista Centro-Norte.
Desejo ao Ir. Maicon muito sucesso em sua nova missão junto ao Colégio Marista
São Luís. Ao Ir. Wellington Mousinho de Medeiros, 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 Recife.
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

