
MAIORES INFORMAÇÕES

NAS MARIÁPOLIS DO BRASIL

ESCOLAS DE
FAMÍLIAS

Uma oportunidade especial para as famílias conhecerem e

vivenciarem a espiritualidade da unidade. 

São escolas abertas a famílias do Brasil e de outras partes do

mundo que  – conservando a própria privacidade, pois cada

família mora numa casa – vivem juntas um período de formação, 

por meio de programações coletivas de trabalho, estudo e outras

atividades próprias de uma Mariápolis Permanente (lugar que

procura ser um laboratório de mundo unido guiado pela vivência

do Evangelho).

O QUE É?

São várias modalidades com diferentes durações:

fevereiro a novembro

9 meses 

15 dias no mês de julho

Natal e Ano Novo

Abaixo estão todas as informações de cada escola. 

Clique e deixe seu contato 

 

FICARAM INTERESSADOS?

Mariápolis Santa Maria

Igarassu/PE 
região metropolitana de Recife

Mariápolis Ginetta

Vargem Grande Paulista/SP

ONDE ESTÃO?

QUANTO TEMPO DURA?

Movimento Famílias Novas - BRASIL

http://focolares.org.br/

https://forms.gle/tqG4z9z6mTEo5dPw7
https://www.focolare.org/famiglienuove/


Enviar o interesse e alguns dados da família através deste link. 
Se houver necessidade de escola para os filhos, está deverá ser comunicada
com alguns meses de antecedência. 
Será combinada uma conversa com o casal encarregado da escola.

ESCOLA SANTA RITA
Mariápolis Ginetta / SP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Escola de 9 meses

Formação na Espiritualidade da
Unidade e temas específicos de
família.
Convivência com os habitantes
permanentes, com as outras escolas
e com as realidades da Mariápolis.
Inserção no trabalho voluntário
numa das atividades sociais.
Atividades de lazer (passeios e
recreação).

Natal e Ano Novo

Convivência na própria família,
entre as famílias da escola e
com os habitantes da
Mariápolis.
Momentos de formação na
Espiritualidade da Unidade e
temas específicos de família.
Participação nas celebrações
próprias deste período.

Escola de 15 dias em Julho

Formação na Espiritualidade da Unidade e temas específicos de
família.
Convivência na própria família, entre as famílias da escola e com os
habitantes da Mariápolis.

PRÉ-REQUISITOS 

DATAS 

Escola de 9 meses
CHEGADA: até dia 25 de fevereiro
PARTIDA: dia 30 de novembro

Escola de Natal e Ano Novo

CHEGADA: dia 23/dez/2021 
PARTIDA: dia 02/jan/2022

Escola de 15 dias em Julho

CHEGADA: 15/07/2022
INÍCIO: 16/07/2022 de manhã
PARTIDA: com o almoço do dia 30/07/2022

ESCOLA DE FAMÍLIAS SANTA RITA - MARIAPOLIS GINETTA/SP

CASA
Cada família ocupará uma casa*
que, contém o que é necessário
para o período de permanência. O
cuidado, a limpeza e as pequenas
manutenções cotidianas são
confiadas à família que a ocupa.
Para isso serão dadas as devidas
instruções. No momento da
partida, a família deverá ter o
cuidado de deixar tudo limpo e em
ordem e, também, comunicar os
eventuais danos na própria casa.
*nas escolas de curta duração, poderá ser um apartamento 

https://forms.gle/g2ezSohtd3mbdvvp8


Meios de
comunicação

Todas as casas tem internet, mas
não possuem telefone,  televisão
e computador.

Possibilidade de trabalho

No momento, a escola não oferece possibilidade de trabalho remunerado,
para o sustento da família, apenas de caráter voluntário. 
As experiências anteriores foram bem variadas: alguns puderam trabalhar
em alguns dias da semana; outros conseguiram harmonizar o trabalho
remoto às atividades da escola; outros eram aposentados; etc.

ESCOLA DE FAMÍLIAS SANTA RITA - MARIAPOLIS GINETTA/SP

SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA

Os membros da família, na chegada, deverão gozar de um bom estado de
saúde, estarem vacinados contra a covid-19, sem doenças infecciosas ou
contagiosas.
Se algum membro da família tem uma doença crônica ou necessita de
tratamento contínuo (diabetes, hipertensão, cardiopatia, etc.), é conveniente que
– além da lista de remédios para o tratamento em curso, com as respectivas
doses diárias – a pessoa leve consigo cópia dos últimos controles relativos à
doença (exames de sangue, ecografias, Raio X, etc.).
Naturalmente, todas estas informações, segundo as leis da privacidade,
permanecerão absolutamente reservadas.

CUSTOS – ECONOMIA
Cada família terá como despesa um
custo fixo mensal de
aproximadamente setecentos reais,
que compreende a taxa de
ocupação do imóvel, água e
internet.
Além disso fica por conta de cada
família as despesas com luz,
alimentação, higiene, limpeza,
vestuário, celular, plano de saúde,
medicação, combustível (caso tenha
carro), educação dos filhos e
demais necessidades específicas de
cada família. 



Enviar o interesse e alguns dados da família através deste link. 
É aconselhável que sejam famílias que já conheçam e participem do
Movimento dos Focolares.
Se houver necessidade de escola para os filhos, está deverá ser
comunicada até setembro/outubro do ano anterior.
Será combinada uma conversa com o casal encarregado da escola.

ESCOLA SANTA MARIA
Mariápolis Santa Maria / PE

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª Etapa

De fevereiro a julho, a escola das famílias acontece junto com os e as
gen (jovens do Movimento dos Focolares).  Este primeiro período
propicia momentos especiais de vida, comunhão e unidade entre as
gerações. Nesta fase acontecem aulas sobre:

Pontos da Espiritualidade
História do Movimento dos Focolares (a partir de pessoas que
viveram com a fundadora Chiara Lubich, tais como: Vera Araujo,
Corrado Martino, Lilu Macdowel e outros)
Aspectos concretos da vida  (cores)
Instrumentos da Espiritualidade Coletiva
Vocações na Obra de Maria ou Movimento dos Focolares

Além disso, são feitos encontros específicos para os/as Gen e as
famílias visando atuar a vida de unidade.

Como complemento, temos a inserção nos trabalhos e em toda a vida
da Mariápolis. 

2ª Etapa

De agosto a novembro, a escola continua, mas sem a presença
dos/das gen, aprofundando aspectos específicos e temas relevantes
da doutrina da Igreja para as famílias. Nesta etapa, há a
contribuição/ajuda de diversas famílias do Regional.

PRÉ-REQUISITOS 

ESCOLA DE FAMÍLIAS SANTA MARIA - MARIAPOLIS SANTA MARIA/PE

DATAS 

CHEGADA: de 6 a 13 de fevereiro de 2022
PARTIDA: final de novembro de 2022

https://forms.gle/tqG4z9z6mTEo5dPw7


Meios de comunicação

Todas as casas tem internet, mas
não possuem telefone,  televisão e
computador.

Possibilidade de trabalho

No momento, a escola não oferece possibilidade de trabalho remunerado,
para o sustento da família, apenas de caráter voluntário. 
As experiências anteriores foram bem variadas: alguns puderam trabalhar
em alguns dias da semana; outros conseguiram harmonizar o trabalho
remoto às atividades da escola; outros eram aposentados; etc.

ESCOLA DE FAMÍLIAS SANTA MARIA- MARIAPOLIS SANTA MARIA/PE

SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA
Os membros da família, na chegada, deverão gozar de um bom estado de
saúde, estarem vacinados contra a covid-19, sem doenças infecciosas ou
contagiosas.
Se algum membro da família tem uma doença crônica ou necessita de
tratamento contínuo (diabetes, hipertensão, cardiopatia, etc.), é conveniente
que – além da lista de remédios para o tratamento em curso, com as respectivas
doses diárias – a pessoa leve consigo cópia dos últimos controles relativos à
doença (exames de sangue, ecografias, Raio X, etc.).
Naturalmente, todas estas informações, segundo as leis da privacidade,
permanecerão absolutamente reservadas.

CUSTOS – ECONOMIA
Cada família terá como despesa um custo fixo mensal de aproximadamente
setecentos reais, que compreende a taxa de ocupação do imóvel, condomínio,
água e internet.
Além disso fica por conta de cada família as despesas com luz, alimentação,
higiene, limpeza, vestuário, celular, plano de saúde, medicação, combustível
(caso tenha carro), educação dos filhos e demais necessidades específicas da
cada família. 

CASA
Cada família ocupará uma casa que,
contém o que é necessário para o
período de permanência. O cuidado,
a limpeza e as pequenas
manutenções cotidianas são
confiadas à família que a ocupa.
Para isso serão dadas as devidas
instruções. No momento da partida, a
família deverá ter o cuidado de
deixar tudo limpo e em ordem e,
também, comunicar os eventuais
danos na própria casa.

OBJETIVO
Propiciar uma renovação na vida da
família e que essa, ao retornar à sua
comunidade, seja parte ativa de uma
significativa rede de famílias,
portadoras de responsabilidade e de
esperança. Atuando também como
ponto de referência na difusão da
vida e do carisma de Chiara,
colocando-se a serviço da Igreja e
da sociedade. Desse modo, a
humanidade poderá ser, sempre mais,
uma família.


