
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 64  – 16/05/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

A Província Marista Brasil Centro-Norte reúne, de 19 a 21 de maio, em 
Brazlândia/DF, representantes dos grupos locais de estudo dos temas da 
II Assembleia Internacional da Missão Marista, que será realizada em se-
tembro de 2014, na cidade de Nairóbi, no Quênia. Há um ano, Irmãos, 
colaboradores e estudantes atenderam ao chamado do Instituto Marista 
e começaram a mobilização, nas unidades e comunidades, para as 
reflexões sobre os horizontes maristas nos eixos de Espiritualidade, 
Vocação - Nova Relação entre Irmãos e Leigos, e Evangelização. 

Os participantes da fase provincial da AIMM vão partilhar as sínteses dos 
trabalhos realizados ao longo do último ano e chegar à síntese da Pro-
víncia, que será encaminhada à Assembleia na África. No encontro, serão 
indicados, ainda, três nomes de Irmãos e leigos, para serem submetidos 
ao Conselho Provincial, que selecionará um de cada como delegado.  

De acordo com os dados do Grupo de Trabalho à frente das ações da 
AIMM na Província, ao todo 34 grupos, de 49 unidades estiveram 
envolvidos na sensibilização e estudo dos temas da Assembleia, com a 
participação de 545 pessoas. Para partilhar a preparação, foi criado o site 
http://marista.edu.br/aimm, espaço virtual de divulgação das ações de 
unidades educacionais e sociais, e comunidades no itinerário de vivência 
das temáticas.  

O site traz notícias, fotos e vídeos da fase local, além de informações gerais 
sobre a Assembleia, como história, comissão organizadora, logomarca, 
dentre outras informações. 

Com o tema “Maristas Novos em Missão”, a II AIMM representa momento 
privilegiado na vida do Instituto. O evento oferece aos irmãos e aos leigos 
a oportunidade de partilhar, celebrar, refletir e construir, juntos, em 
igualdade de condições, a vida e a missão Marista no presente e para o 
futuro, fiéis ao carisma. A primeira assembleia realizou‐se em Mendes (Rio 
de Janeiro) em 2007 e teve como lema “Um coração, uma missão”. O 
deste  ano é “Maristas Novos em Missão”.  

 

Fase provincial da AIMM começa dia 19 de maio 



 
  

 

Encontro de imersão institucional forma equipes de pastoral 

 A Coordenação de Evangeliza-
ção da Província Marista Brasil 
Centro-Norte realizou, de 13 a 
15 de maio, por meio de video-
conferência, o Encontro de 
Imersão Marista para os novos 
coordenadores, agentes e as-
sistentes de pastoral das uni-
dades educacionais e sociais. 

Na quarta-feira, dia 14 de maio, 
a equipe da Coordenação de 
Evangelização apresentou a or-

ganização da área, composta por quatro setores estratégicos, Pastoral Educativa, Pastoral 
Social, Pastoral das Infâncias/Catequese e Pastoral das Juventudes, responsáveis pelo 
acompanhamento de 63 unidades da Província.  

Na ocasião, o coordenador de Evangelização, Jorge Vargas, dialogou com os participantes 
sobre o significado de espiritualidade e da espiritualidade marista. A partir das reflexões do 
pensador Leonardo Boff, ele relatou ao grupo que espiritualidade é o que dá sentido à 
existência mesmo diante das complexidades. O gestor esclareceu, ainda, os três aspectos da 
espiritualidade marista: cristocêntrica, centrada no seguimento de Jesus de Nazaré; mariana, 
inspiração em Maria, a Boa Mãe; e apostólica, no sentindo de caminhar juntos na missão 
como discípulos missionários. 

O evento contou, também, com as assessorias do Ir. José Augusto Júnior, da Comunidade 
Marista Nossa Senhora da Penha/ES, do Ir. Adalberto Batista Amaral, do Juniorato 
Champagnat/MG e do Ir. Francisco das Chagas Costa, da Comunidade Marista de Maceió/AL. 

Província participa das ações do 18 de maio 

No próximo domingo, dia 18 de maio, o 
país se mobiliza para o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes, e a Província 
Marista Brasil Centro-Norte, atuante no 
tema, se fará presente em ações que mar-
cam a data e propõem alternativas para o 
bem-estar e a proteção infanto-juvenil. 

A edição do Chá com Prosa do último dia 
15/5, no Instituto Marista de Solidarieda-
de, foi dedicada ao debate sobre o assun-
to, com a participação de Luisa de Maril-
lac, promotora de Justiça da Infância e da 
Juventude do Ministério Público do Dis-
trito Federal, e por Karina Figueiredo, 

representante do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 



 
  

 

Nesta sexta, o analista social Clemilson Graciano, que representa a Província na presidência 
do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal/CDCA-DF, participa 
de audiência pública na Câmara Legislativa, em Brasília/DF, sobre as políticas públicas 
relativas ao tema do 18 de maio. “A sociedade tem se encorajado e denunciado mais, o que 
gerou o aumento e fortalecimento da rede de proteção”, destacou Clemilson ao mencionar 
a ação integrada entre instituições para atender crianças e adolescentes em situação de risco 
pessoal, com ameaça e violação de direitos. 

Dentre os desafios da área, estão a atuação junto às famílias, de onde surge o maior número 
de casos de violência e abuso, e os megaeventos, como a Copa do Mundo. “Estamos em 
elaboração de campanha específica, com base na pesquisa que fizemos na Copa das 
Confederações, que trouxe entre aos principais problemas, o uso de álcool e a drogadição 
pelos adolescentes, o trabalho infantil e a exploração sexual”, explicou o presidente do 
CDCA/DF. 

O Marista participará ainda, no dia 21 de maio, da cerimônia “Faça Bonito. Proteja nossas 
Crianças e Adolescentes”, promovida pelo Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, no Parque da Cidade, em Brasília/DF, e da solenidade oficial na Câmara dos 
Deputados. O Dia 18 de Maio foi instituído pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. 

Educadores se aprofundam sobre Neurociência e Educação 

A terceira edição do Ciclo Formativo, rea-
lizado pela Gerência Social, com a par-
ticipação dos educadores das unidades 
sociais da Província, abordou o tema “As 
relações da Neurociência e a Educação”. 
No dia 12 de maio, por videoconfe-
rência, o educador Isaac Tavares conver-
sou com o grupo sobre a importância da 
integração das duas áreas para o desen-
volvimento dos processos de aprendiza-
gem na escola. 

De acordo com o especialista, o cérebro, antes comparado à máquina, hoje é estudado como 
ecossistema, com plasticidade e multifunções que auxiliam no entendimento da realidade, 
na apreensão e vivência da cultura e na memória. “Passamos adiante o que aprendemos. No 
caso da educação, as informações que nos auxiliam na resolução de problemas”, explica 
Isaac. A aprendizagem, segundo ele, deve compreender relacionamentos significativos entre 
os sujeitos, que transformam a aula em uma experiência pessoal.  

Portanto, corpo, psiquismo (mente) e cognição precisam estar em equilíbrio. Os bons 
sentimentos e novos conteúdos estimulariam, assim, áreas do cérebro importantes para o 
aprendizado. 

“O cérebro adora surpresas”, destaca o professor, que finalizou a apresentação com dados 
sobre transtornos de aprendizagem gerados por diferenças no funcionamento cerebral, 
como, por exemplo, o autismo. Isaac Tavares é doutor em psicologia e mestre em educação, 
com atuação em psicanálise e psicopedagogia. Faz parte do Instituto Saber, parceiro da 
Gerência Social no Ciclo Formativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9970.htm


 
  

 

 Fórum Marista discute tráfico humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodas de conversa, mesa redonda, simulação das Nações Unidas, parlamento, tribunal de 
júri e exposições artísticas fizeram parte do II Fórum de Direitos Humanos do Colégio Marista 
Champagnat, em Taguatinga/DF, realizado de 12 a 16 de maio. O tema do tráfico humano 
norteou os trabalhos de estudantes e educadores. 

Participaram das atividades educandos do maternal ao ensino médio. Na primeira fase, 
foram convidados representantes de órgãos responsáveis pelo combate ao tráfico humano, 
para participar de debate com dados atualizados e fomentar a discussão nos dias seguintes.  

Os estudantes abordaram a temática por meio de metodologias diferenciadas de acordo com 
cada segmento educacional. As crianças da educação infantil realizaram atividades sobre o 
trabalho infantil, o direito das crianças e dos adolescentes e as escravidões contemporâneas. 

Os educandos dos 6º ao 8º anos realizaram trabalhos como simpósio, júri simulado e 
apresentação cultural. Os do 9º ano, por sua vez, assumiram o lugar de congressistas, na 
assembleia parlamentar, e votaram projetos de lei que propunham a repressão aos 
criminosos do tráfico de pessoas. Baseado no modelo das Nações Unidas, os jovens do Ensino 
Médio, como chefes de estados, discutiram o tráfico humano em cada comitê.  

O Fórum Marista de Direitos Humanos está na segunda edição e faz parte do projeto 
educativo da instituição, que considera a escola um espaço de aprendizado político e ético. 
Em 2013, o tema foi “Direito da Criança e do Adolescente”. Neste ano, o II Fórum Marista 
adota como tema “Fraternidade e Tráfico Humano”, inspirado na Campanha da Fraternidade 
2014.  

Fique por dentro 

 A fase provincial da Assembleia Internacional da Missão Marista/AIMM será em 
Brazlândia/DF, de 19 a 21 de maio. 

 De 16 a 18 de maio, será realizado o Encontro Nacional de Animadores do Movi-
mento Champagnat da Família Marista/MChFM, em Ribeirão das Neves/MG. 

 A Subcomissão de Formação Conjunta esteve reunida no Escritório Central, em Bra-
sília/DF, nos dias 14 e 15 maio. 

http://marista.edu.br/champagnat/fotos-abertura-forum-marista/_mg_6772/

