
Projeto Educativo  

Franciscano Bonlandense 

 

 



Irmãs Franciscanas 

 da Imaculada Conceição 

de Maria, de Bonlanden 

Discípulas e seguidoras de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, 

 

buscam viver o Evangelho 

em “espírito e verdade”. 

 



Irmãs Franciscanas da 

Imaculada Conceição de Maria, 

de Bonlanden 

 

Compromisso com uma 

educação sólida, na 

sabedoria da Paz e do 

Bem 



Apresentar razões de vida 

e de esperança às novas 

gerações, 

mediante um saber e uma 

cultura inspirada nos 

valores evangélicos é 

tarefa-missão. 

 

 

 

Todo membro da 

comunidade educativa 

franciscana bonlandense 

é convocado a revelar a 

força que faz nova todas as 

coisas – Jesus Cristo. Cf IS 43,19 

 



Na inspiração de Francisco de Assis  

Um novo paradigma educacional 



Formar cristãos 

“pela palavra e pelo 

exemplo” 

é nossa Missão. 



Nosso amor-serviço se expressa: 

na Evangelização, formação humana e cristã 

de crianças, jovens e famílias. 

 
 



1. Relação das escolas mantidas 

SIB Colégio Franciscano Stella Maris/SP 

 

SIB Instituto de Educação Franciscana Nossa Senhora da Glória/RS 

 

SIB Colégio Franciscano São Miguel/MS 

 

SIB Colégio  Franciscano Sagrado Coração de Jesus/RS 

 

SIB Instituto de Educação Franciscana N . Senhora Medianeira/RJ 

 

SIB Escola Franciscana Santo Antônio da Prata/RJ 

 

SIB Escola Infantil Franciscana São Francisco de Assis/RS 

 

SIB Creche Maria Imaculada/SP 

 

SIB Escola  Franciscana de Ensino Médio N. Senhora da Glória /RS 

 

Instituto de Educação  Santo Antônio – IESA /RJ 

COLÉGIOS 



ALEMANHA 

  

Colégio Santa Hildegard / Ulm / Danúbio / Alemanha 

 

ARGENTINA 

 

Colégio Padre Faustino Mennel  

Colégio San José   

Colégio Niño Jesus   

Colégio Saturnino E. Unzue de San José  

Colégio Divina Providência  

Colégio San Antônio 

 

PARAGUAY 

 

Colégio Santa Clara  

Colégio Internado San Bonifácio 

Colégio Internado Maria Imaculada 

Outros  Países 



Centros de formação: obras e projetos sociais  

 
BRASIL 

SIB  Creche Maria Imaculada/SP 

 

SIB  Casa de Formação Santa  Maria/Mirador/MA 

 

SIB  Centro de Convivência Nazaré/Itapecerica da Serra/SP 

 

Glória Vida – Instituto de Educação Nossa Senhora da  

Glória/Carazinho/RS 

 

Stella Solidário  -  SIB Colégio Stella Maris/São Paulo/SP 

 

Casa Bethânia/Praia Grande/Fundão/ES 

 

Projeto  Palmmmass/Instituto de Educação Nossa Senhora  

Medianeira/Barra do Piraí/RJ 

 

IESA – Núcleo de Formação  - Padre Mennel 

 

 



 

 

 

Centros de formação: obras e projetos sociais 

        

         ALEMANHA 

 Franziskusheim, VS-Schwenningen – Neckarstrasse 71 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio  Ntra. Sra Del  Sagrado Corazón 

Colégio San Francisco 

Centro Pastoral e Hospitalar Ntra Sra de la Merced 

Centro de Promoçion Y Comedor Comunitário Ntra Sra de 

Los Desamparados 

Aldeia de Ancianos San José  

 

 PARAGUAY 

Centro de Promoción Laborial Y Regional Divina Providência 

Casa de Encontros Santa Isabel 

Casa de Encontros Ntra. Senhora de los Angeles 



                

As Irmãs Franciscanas de Bonlanden fazem parte de 

uma das quatrocentas e quarenta congregações da 

Terceira Ordem Regular de São Francisco de Assis. 

 

 Bonlanden, lugar de origem da Congregação, região dos Alpes, 

sul da Alemanha, Diocese de Rottenburg, Stuttgart. 

  



 O fundador do Instituto, Padre Faustino Mauricio Mennel 

(1824-1889), dispôs sua obra e as Irmãs, sob a proteção de 

 

 

Maria, a Imaculada 



PRINCÍPIOS DO PROJETO EDUCATIVO QUE  

       ILUMINAM A PRÁTICA EDUCATIVA 

       

 

Paz e Bem 

 

 

Paz nasce do encontro com o Senhor. 

 

Educar é alimentar no coração, a vontade de se 

tornar construtor da Paz.  

 

O projeto franciscano acredita no Bem, na 

possibilidade de viver plenamente a fraternidade e 

a sororidade entre as criaturas. 

 

A saudação de Paz e Bem nasce da experiência da 

bem-aventurança dos pacificadores. 

 
 



Fraternidade Universal 

 

 

 

A fraternidade é o rosto da Paz . 

 

 Espaço de comunhão, 

onde cada um se vê acolhido, saudado, 

amado como um irmão. 

 

O espírito da fraternidade é o termômetro de 

toda a estrutura e organização da 

comunidade educativa, perpassando todas 

as formas de relacionamento pessoal e do 

conhecimento  

 



 

 

Reverência 

 

 

 

Viver o próprio destino como um mistério, é 

perceber nele uma densidade de significado, que 
ultrapassa os próprios acontecimentos -  viver em 

plenitude.  

 

 

A visão franciscana de educação preocupa-se com 

o cuidado, como modo de ser essencial e investe 

em encontros autênticos, que renovam a 

capacidade da pessoa de maravilhar-se com a 

criação e ocupar –se com o outro, descoberto como 

irmão 

 

 

 



Ensinar pela palavra e pelo exemplo 

 

 

 

 

 

Ensinar pelo exemplo é aprender. 

 

 

 

 

 A palavra é o grande instrumento que 

desencadeia o processo ensino-aprendizagem, 
com confiança, vigor, cordialidade e 

sabedoria.  

 

 



Fontes Inspiradoras 



 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se o Senhor não construir a casa, 

em vão trabalham os construtores”. 

                                          Sl 126, 1ª 

 

 

 

 

“... Modelo perfeito de 

sabedoria e de beleza”. 

Cf. Ez 28,12 



Francisco de Assis: 

 educação como questão de humanidade 

 

 

 

“Todas as épocas e períodos da humanidade possuem sua superfície e 

seus subterrâneos profundos. Francisco, não ficou na superfície, mas 

foi à raiz, ao centro energético de tudo e aí captou todas as suas 

forças”.   Frei Hermógenes Harada, OFM 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A experiência de fraternidade 

 é que forja o conhecimento  

humanizante e solidário.    

 

 



Padre Maurício Faustino Mennel: formação e educação sólida 

 

Quem é constituído para semear 

e plantar, sabe o que deve fazer”. 
   Pe. Mennel. Conferência de 1860. in Memória Presente. p 70 

 

 

Educador sempre esperançoso, 

homem de fé profunda, Padre Mennel 

acreditava firmemente, que a força 

que forma o homem e a mulher e 

transforma a sociedade é o  

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 

 

 

Uma formação sólida, alimentada 

pelas virtudes cristãs, revela a 

nobreza e a dignidade do projeto 

humano. 

 



Princípios que Nascem do Carisma e  

Iluminam a Prática Educativa 



Paz e Bem 

“Bem aventurados os pacíficos  

 porque eles serão chamados filhos de 

Deus”.   Mt 5,9 

Em Francisco de Assis, a Paz nasce do encontro com o 

Senhor. Educar é alimentar no coração, a vontade de se 

tornar construtor da Paz. 

 

O projeto franciscano acredita no Bem, na possibilidade de 

viver plenamente a fraternidade e a sororidade entre as 

criaturas. A saudação de Paz e Bem nasce da experiência 

dos que guardam a Paz. 

 

 

 

 



“... com amor fraterno, tendo carinho uns para 

com os outros, cada um considerando o outro 

como mais digno de estima”.  Rm 12,10 

 

Fraternidade Universal 

A fraternidade é o rosto da Paz que Francisco anuncia. 

Espaço de comunhão, onde cada um se vê acolhido, 

saudado, amado como um irmão. 

  

 

É testemunhar a infinita paciência de Deus, seu 

inesgotável perdão e sua graça sempre renovada. 

 

 

 



Reverência 

Viver o próprio destino como um mistério é 

perceber nele uma densidade 

de significado, que ultrapassa os próprios 

acontecimentos, é viver em plenitude. 

 

 

 

A visão franciscana de educação preocupa-se 

com o cuidado, como modo de ser essencial e 

investe em encontros autênticos, que renovam 

a capacidade da pessoa de maravilhar-se com 

a criação e ocupar-se com o outro, descoberto 

como irmão. 

 

 

 



Ensinar pela palavra e pelo 

exemplo 

“Que as palavras de vossos lábios edifiquem 

e comuniquem graça aos que a ouvirem e 

sejam espírito e vida”. Cf. Ef 4,29-32. Jo 6,63 

 

 

Ensinar pelo exemplo é aprender. 

A palavra é o grande instrumento que 

desencadeia o processo ensino-

aprendizagem, com confiança, vigor, 

cordialidade e sabedoria. 

 



São objetivos Bonlandense 

 

 

 Excelência de Ensino, baseada numa sólida formação, 

que propicie a construção do conhecimento, sob a ótica 

da compreensão cristã do mundo. 

 

Privilegiar a formação para a paz e fraternidade 

 

Transformar a escola em um lugar de encontro, escuta e 

comunicação. 

 

 Desenvolver competências e habilidades (científicas e 

humanas)  necessárias ao prosseguimento dos estudos 

(Vestibular) e ao ingresso no mercado de trabalho; 

  

Utilização de novas tecnologias e metodologias, que 

favoreçam a contextualização social e histórica, dos 

conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, 

competências e formação para cidadania. 

  



O Modo Franciscano Bonlandense  

de Viver e Anunciar 

o Evangelho na Educação  

 

 Articuladores na pedagogia  

franciscana bonlandense 

 



Educar para a Paz, a partir do coração 

“Os frutos do Espírito são o amor, 

a alegria, a paz”. 

Gal 5,22 

 

 

Francisco de Assis se coloca no horizonte da modernidade 

como o homem que soube viver e construir a paz,  

a harmonia e a existência convivial. 

 

A paz não é um valor absoluto que se conquista 

isoladamente, mas se encontra interligado com outros 

valores como a alegria, a fraternidade, a gratuidade.  

Somente quem foi capaz de construir em si a paz, 

pode condividí-la. 

 

Educar para a Paz, a partir do coração, é um processo 

criativo, dinâmico, participativo que favorece o diálogo e a 

solução dos conflitos em espírito de mútua compreensão e 

cooperação, formando um humano pleno comprometido  

com a construção da Civilização da Ternura, da Paz  e do 

Bem. 

 

 

 



“Formamos juntos uma corrente da 

qual um elo sozinho, 

separado dos demais, perde seu 

sentido e força”. 
Padre Mennel, Fundador do Instituto 




