
 

 

 

 

 
Participação da Província no Congresso Missionário Nacional
 

De 12 a 15 de julho, foi realizado o 3º Congresso 

Missionário Nacional, no Colégio Marista de Palmas 

(TO). O evento, motivado pela ação missionária da 

Igreja do Brasil, aconteceu no momento em que a 

Igreja discute novas perspectivas para a América 

Latina. E a Província Marista Brasil Centro-Norte, 

em sintonia com a iniciativa, esteve no evento com 

o representante da Coordenação de Evangelização, 

o coordenador de pastoral do Colégio Marista de 

Natal, Fábio Lima dos Santos, que participou do 

mutirão dos Leigos e apresentou a Missão Marista 

de Solidariedade, desenvolvida nos Colégios da 

Província. 

“O projeto foi muito bem recebido. A equipe não tinha ideia de que nossos alunos adotavam uma comunidade 

para vivenciar a espiritualidade marista, uma evangelização transformadora, com arte, cultura, ação missionária 

e atitudes cristãs”, lembrou o professor Fábio Lima. O projeto da Missão Marista de Solidariedade propõe a 

concretização de um currículo a serviço da vida, que supõe a realização de projetos comunitários como exercício 

para o desenvolvimento do senso de responsabilidade, cuidado, aprendizado multidisciplinar e 

empreendedorismo. Os participantes, estudantes e educadores maristas, vão para as comunidades com 

deficiência de serviços essenciais para uma vida digna. Nesse sentido, a Missão abre um leque enorme de 

possibilidades evangelizadoras, educacionais e solidárias. 

O Congresso Missionário também teve como objetivo preparar o 4º Congresso Americano Missionário e o 9º 

Congresso Missionário Latino-Americano, que será realizado em Maracaibo (Venezuela), em 2013, para o qual o 

Brasil, como um dos maiores países católicos do mundo, é chamado a testemunhar sua vida missionária. 

Participaram do evento 800 pessoas, entre conselhos missionários diocesanos, instituições e organismos 

missionários, além do Secretário Geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, o arcebispo de Palmas, Dom Pedro 

Brito, Dom Sérgio Braschi, presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária, o padre Camilo Pauletti, 

diretor das Pontifícias Obras Missionárias, e Irmã Márian Ambrósio, presidente nacional da Conferência 

Nacional dos Religiosos do Brasil. 
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Rayan Millhomem (de vermelho), assistente de pastoral, Ir. Nery 

(lassalista) e profº Fábio Lima 
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