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  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

  Província realiza curso EaD Escola em Pastoral 

Proporcionar ambiente escolar que favoreça a vivência educativa e 
cristã, aliada ao despertar da fé, da consciência crítica e da 
solidariedade. Diante do desafio da educação evangelizadora marista, 
a Província abriu o curso de EaD Escola em Pastoral,  em sintonia com 
o Projeto Educativo do Brasil Marista. “A proposta (da Escola em 
Pastoral) é impregnar os conteúdos e práticas com os valores evan-
gélicos e construir espaçotempos de atuação dos sujeitos da escola a 
partir desses valores na comunidade educativa interna e nos espaços 
públicos”, como esclarece o documento. 

O curso é realizado pela Superintendência de Organismos Provinciais, 
por meio da Coordenação de Evangelização, em parceria com o Ins-
tituto Santo Tomás de Aquino/ISTA. Podem participar as equipes de 
pastoral, vice-diretores educacionais e/ou assessores pedagógicos 
maristas. “O Curso EaD Escola em Pastoral será um espaçotempo 
fecundo de avaliação, estudo, partilhas de experiências e produção de 
conhecimento no campo da Pastoral Escolar. Um espaçotempo de 
beber da fonte que anima e dinamiza a missão marista”, como desta-
ca Jorge Vargas, coordenador de Evangelização. 

A formação a distância, que é gratuita, está organizada em quatro 
módulos. Com início marcado para o mês de março e término em 
novembro deste ano, serão trabalhados os seguintes assuntos: O Ins-
tituto Marista na Contemporaneidade; O fazer pastoral na ambiência 
educativa Marista; Planejamento Pastoral, e Trabalho final. Os conteu-
distas convidados são o Ir. Afonso Tadeu Murad, teólogo; Aloirmar 
José da Silva, atual diretor do Colégio Marista Pio X, e Eder D’Artagnan 
Ferreira Guimarães, coordenador do Laicato da Província. 

Os interessados devem se inscrever, até o dia 14 de fevereiro, no site 
marista.edu.br/evangelizacao. São oferecidas 150 vagas e a certifica-
ção é dada pelo ISTA.  

 

 



 
  

 

Colégio Marista Palmas celebra 16 anos 

O Colégio Marista Palmas comemo-
rou, no dia 10 de fevereiro, 16 anos 
de atuação na capital tocantinense. 
Para celebrar a data com a comuni-
dade educativa, foram preparadas 
atividades durante a semana, como a 
Celebração Eucarística de quinta-fei-
ra e a Sexta Cultural, com a partici-
pação dos estudantes.  

“É um trabalho feito com seriedade e 
dedicação. Perseguimos os melhores 

resultados pedagógicos, sem deixar de ser um ambiente de espiritualidade e cuidado, no 
espírito de Maria. Somos muito orgulhosos de continuar o ideal de São Marcelino Cham-
pagnat”, ressaltou o diretor da Unidade, Flávio Luis Rodrigues Sousa. 

Para o estudante do 1º ano do Ensino Médio, Felipe Jordão Freitas de Mendonça, estudar 
no colégio contribuiu com a formação da sua personalidade. “Estudo no colégio desde os 
três anos. Foi aqui que eu aprendi as melhores lições, com os amigos, na Pastoral Juvenil 
Marista e em outros projetos”, declarou. Os ex-alunos também guardam boas lembranças 
dos tempos no colégio. “Eu estive no primeiro dia de funcionamento do Marista, fazendo a 
8ª série em 1998. Foram quatro anos maravilhosos, que me prepararam bem para a vida 
adulta. Sou feliz por ser Marista de coração”, contou a ex-aluna Camile Vechiato, que hoje é 
farmacêutica e cursa Medicina na Universidade Federal do Tocantins/UFT. 

O Colégio Marista Palmas foi fundado em janeiro de 1997. O colégio deu início aos 
trabalhos com dois blocos: o de salas de aula, que ficou conhecido como Maristão, e o de 
salas especiais, que comporta hoje os laboratórios, sala de dança, bibliotecas e a Capela. Já 
em 1998, foi inaugurado o Maristinha, com 16 salas de aula, preparadas para atender 
crianças a partir do Maternal II, e o Complexo Poliesportivo, com três quadras cobertas, um 
campo de futebol society, sala de judô, sala de dança e vestiários. 

Em 2012, teve início o novo projeto de revitalização do colégio, que contempla reforma e 
reestruturação de espaços físicos, para proporcionar um ambiente que favoreça ainda mais 
a aprendizagem e as relações humanas. 

Escola Marista de Natal tem novo diretor 

O Ir. Eliseudo Salvino Gomes tomou posse 
como diretor da Escola Marista Cham-
pagnat de Natal na noite do dia 13 de fe-
vereiro, em solenidade no teatro Irmão 
Chanel, no Colégio Marista de Natal.  

Até o ano passado, a Escola Champagnat, 
como é mais conhecida em Natal, era ge-
rida pelo diretor do Colégio. "Potenciali-
zar a proposta educativa e a ação Marista 
em Natal, estar mais próximo dos educan-



 
  

 

dos, buscar uma escola viva neste momento promissor. Tudo isso motivou a posse do Irmão 
Eliseudo", explica Cláudia Laureth, gerente social da Província.  

Ela formou a mesa, durante a cerimônia, com Dilma Alves, superintendente socioe-
ducacional; Ir. José de Assis Elias de Brito, conselheiro provincial e vice-presidente das 
mantenedoras UBEE/UNBEC; Ir. Renato Augusto Silva, diretor do Marista de Natal, Elioenai 
Farias, coordenadora pedagógica da Escola Champagnat, Irmão Benedito Odeto e repre-
sentantes dos educadores e estudantes.  

Antes de tomar posse, cada membro da mesa deu as boas-vindas ao novo gestor. Para o Ir.  
José de Assis, "o desejo é que possa haver uma história nova com a chegada do Ir. Eliseudo". 
Ele deixou um recado aos educandos da Escola: "participem, bebam da fonte e tenham von-
tade de construir".  

O novo diretor da Escola Champagnat defende o ensino de excelência a partir do trabalho em 
equipe. "Vamos ser sempre companheiros de uma mesma missão", disse Ir. Eliseudo, que foi 
acolhido também pela educanda Daniele Cruz: "A Escola Marista Champagnat de Natal o 
recebe de braços abertos. Irmão, seja bem-vindo".    

Dilma Alves e Irmão José de Assis aproveitaram a ocasião e entregaram uma comenda ao 
Irmão Renato, diretor do Marista de Natal, pelos serviços prestados em 2013.   

Colaboradora do CEMADIPE integra projeto do governo federal 

A assistente social Ane Borba, do Centro de Edu-
cação Infantil Marista Divino Pai Eterno – CEMA-
DIPE, em Aparecida de Goiânia/GO, foi convidada 
para ser consultora do Sistema de Informação para 
a Infância e a Adolescência/Conselhos Tutelares – 
SIPIA CT Web. O projeto é coordenado pela Secre-
taria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica, com o objetivo de reunir dados sobre as de-
mandas de violação ou o não atendimento aos direi-
tos assegurados da criança e do adolescente. 

A colaboradora Marista atuará na sensibilização 
para o uso do SIPIA CT Web junto a 290 profissio-
nais que atuam nos Conselhos Tutelares da região 
Centro-Oeste, em Brasília, Goiânia, Campo Grande e 
Cuiabá. “O convite surgiu a partir do meu trabalho 
no CEMADIPE e por representá-lo nos Conselhos 
Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente”, lembrou Ane, que atua há nove anos na unidade social, no acompanhamento 
de crianças e familiares e na articulação de políticas públicas. O CEMADIPE, que está sob a 
direção do Ir. Vitor Pravato, disponibiliza, de forma gratuita, educação infantil e ensino 
fundamental anos iniciais (aqui com a cessão do espaço para a prefeitura), além de apoio 
socioeducativo com aulas na Banda Marcial e oficinas.  

 Sobre a oportunidade da consultoria, a assistente social espera contribuir para a efetivação 
do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente/ECA, a partir da identificação das fragi-



 
  

 

lidades no registro e apuração das denúncias nos Conselhos Tutelares, que incluem maus-
tratos, crianças fora da escola, trabalho e prostituição infantil ou do adolescente. 

Equipe de Coordenação do MChFM planeja 2014 

 A equipe da Coordenação do Movimento 
Champagnat da Família Marista/MChFM  se 
reunirá nos dias 16 e 17 de fevereiro, na Co-
munidade Marista de Taguatinga/DF.  O pri-
meiro encontro do ano será dedicado ao pla-
nejamento das atividades de 2014, com foco 
no acompanhamento das fraternidades, en-
contros de formação, processos de revitali-
zação e à reflexão sobre a atuação do Mo-
vimento na Província.  

   Fazem parte do grupo Geraldo Siqueira, Coor-
denador; Gonçalo Flamarion, Assessor de For-
mação e Comunicação; Raphael Gobbo, Asses-

sor de Secretaria e Finanças; Ir. Adalberto Amaral, Assessor Provincial e Mairydelman Ilário, 
analista da Superintendência de Organismos Provinciais.  

O MChFM, vinculado à Coordenação do Laicato da Província, congrega cristãos leigos, 
organizados em grupos/fraternidades, que são chamados a viver o carisma e a espiri-
tualidade de São Marcelino Champagnat em suas famílias e comunidades. O grupo se 
fortalece no encontro fraterno dos integrantes, no espírito de família, na solidariedade, na 
simplicidade, na oração e no amor a Jesus e à Maria. 

Em maio de 2014, a União Marista do Brasil/UMBRASIL realizará o Encontro Nacional de 
Lideranças do MChFM, com o objetivo de fortalecer a identidade e a caminhada no Brasil 
em sintonia com o processo de revitalização. 

Fique por dentro 

� A reunião do Conselho Provincial Canônico será no dia 18 de fevereiro, no Escritório 
Provincial. Participam o provincial Ir. Wellington Medeiros, o vice-provincial Ir. Ataide 
Lima e os Irmãos conselheiros Alexandre Lôbo, José Wagner Rodrigues da Cruz e José de 
Assis Elias de Brito. 
 

� A Semana Pastoral começa na segunda-feira, dia 17 de fevereiro. O tema deste ano é 
Maristas Novos em Missão. As atividades nas unidades podem ser acompanhadas no site 
www.marista.edu.br/semanapastoral. 
 
� O projeto Chá com Prosa volta, em 2014, no próximo dia 20, com o tema “Tráfico Hu-

mano: escravidão moderna”. O Instituto Marista de Assistência Social e o Instituto Maris-
ta de Solidariedade promovem o debate no Escritório Central, em Brasília/DF. 
 

� A Superintendência de Organismos Provinciais fará o encontro das equipes de trabalho 
de 19 a 21 de fevereiro, em Brasília/DF. 

 


