
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

As unidades da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN terão a opor-
tunidade de partilhar os programas, projetos e ações pastorais de 2015 
durante a Semana Pastoral, realizada de 02 a 06 de março, nos colégios, 
escolas, obras sociais e demais espaços evangelizadores. Ao longo do 
período, serão apresentadas inciativas pastoralpedagógicas nas áreas Edu-
cacional, Social, de Assistência Social e/ou Religiosas, para favorecer o 
envolvimento dos colaboradores e da comunidade educativa e dinamizar as 
atividades de evangelização. 

Além de ser tempo de recordar a missão institucional de educar e evange-
lizar, este ano a Semana está em comunhão com as celebrações em pre-
paração para o bicentenário do Instituto Marista, marcado para janeiro de 
2017.  Em alusão ao período atual, o Ano Montagne, o tema da Semana 
Pastoral é “Maristas, rumo a um novo começo” e o lema “Ao encontro dos 
jovens Montagne de hoje”. “As ações envolvem, em sua maioria, as 
dimensões de formação, espiritualidade e atividades temáticas, além da 
ambientação dos espaços”, destaca Jorge Vargas, coordenador de Evan-
gelização da PMBCN. 

A programação das apresentações é definida nas unidades, que recebem 
previamente materiais de divulgação da Semana, texto-base, música e 
oração, disponíveis também no site www.marista.edu.br/semana-pastoral. 
O ambiente virtual disponibiliza, ainda, notícias, imagens e vídeos com-
partilhados pelas equipes de pastoral. “Que as iniciativas possibilitem às 
crianças, adolescentes e jovens o protagonismo e o encantamento pela 
pastoral”, deseja Vargas, para quem os projetos devem ser criativos e 
inovadores para sensibilizar o envolvimento do público. Em 2014, o foco da 
Semana foi a II Assembleia Internacional da Missão Marista, que trouxe 
como tema “Maristas novos em missão”. 
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Semana Pastoral começa em 2 de março  

http://www.marista.edu.br/semana-pastoral


 

 

O Escritório Provincial, em Brasília/DF, re- 

cebeu, nos dias 24 e 25 de fevereiro, o en-
contro da Comissão de Patrimônio e Espi-
ritualidade Marista. O grupo, vinculado à 
Superintendência de Organismos Provin-
ciais, revisitou projetos, participou de mo-
mento formativo e se dedicou à revisão do 
planejamento 2015. 

Dentre as reflexões, a equipe analisou a 
proposta de criação de espaço memória 

na antiga Faculdade Católica do Ceará, em Fortaleza/CE, levantada por grupos de ex-alunos 
que desejam se manter próximos à história na instituição. “Ainda estamos em fase de 
contato com a direção da unidade para o estudo de viabilidade”, explica Ir. Rafael Ferreira 
Júnior, coordenador da Comissão. Ainda dentro do resgate histórico, a comissão debateu a 
criação de projeto pedagógico para o Historial de Apipucos, em Recife/PE, que passou por 
revitalização com a reforma do prédio e a catalogação dos livros. A proposta é pensar em 
iniciativas que movimentem o espaço com a participação de estudantes e educadores do 
Colégios Maristas da capital pernambucana e de estados vizinhos, como Rio Grande do 
Norte, Alagoas e Paraíba. 

Outra novidade, de acordo com Ir. Rafael, é a segunda edição das autobiografias vocacio-
nais dos Irmãos. A publicação trará por volta de 30 textos, com os relatos sobre o despertar 
para a vida religiosa. “Os objetivos são a promoção vocacional, para sensibilizar os jovens, e 
contribuir para que os Irmãos conheçam mais uns aos outros”. A Comissão discutiu, 
também, o incentivo aos Irmãos para o envio das monografias, dissertações e teses para o 
acervo do Centro de Estudos Maristas/CEM, em Belo Horizonte/MG. 

Estão no horizonte de projetos da Comissão, ainda, a coleção de cadernos de oração “Pão 
de Casa”, com meditações e orações para Irmãos e Leigos, e o livro-catálogo de obras 
artísticas da Província Marista Brasil Centro-Norte. A equipe, que atua há cerca de seis 
anos, é responsável por animar a instituição na vivência da espiritualidade e por divulgar o 
patrimônio de valor histórico da instituição.  

 

 

A Assessoria de Comunicação/Ascom 
da Província Marista Brasil Centro-
Norte realizou a abertura do curso Co-
municação Organizacional Marista – 
EaD, no dia 25 de fevereiro, em video-
conferência com conteudistas, Irmãos, 
diretores e facilitadores de comunica-
ção e marketing das unidades educacio-
nais e sociais.  

Cerca de 80 pessoas se inscreveram nesta primeira formação da Ascom na modalidade a 
distância. O objetivo do projeto é apresentar conteúdos que assegurem o conhecimento 

Comissão de Patrimônio e Espiritualidade planeja 2015 

Ascom lança Curso Comunicação Organizacional Marista - EaD 



 

 

institucional e conceitos comunicacionais no espaço da construção dos princípios e valores 
Maristas, com partilha de boas práticas e na troca de experiências. 

As aulas estão organizadas em três módulos. O primeiro, programado para março de 2015, 
abordará o tema “Comunicação Marista: elementos da identidade, imagem e reputação 
institucionais”, com os conteudistas Amanda W. de Azevedo Ribeiro, analista da Ascom, 
mestre em Comunicação pela Universidade Católica de Brasília – UCB/DF, e Eder 
D’Artagnan F. Guimarães, coordenador de Animação do Laicato da PMBCN, com mestrado 
em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília – UCB/DF. 

Na videoconferência, os cursistas conheceram mais sobre os assuntos do primeiro módulo, 
com cinco semanas de duração, e os recursos da plataforma a distância. Os textos, 
materiais audiovisuais e o fórum de discussão estarão disponíveis para acesso partir de 
segunda-feira, dia 02 de março. 

O segundo módulo, previsto para o mês de agosto, traz o tema “Comunicação e Cultura 
Organizacional”, com Rosângela Florczak, doutoranda e mestre em comunicação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS, professora do Curso de 
Jornalismo da ESPM-Sul. O último módulo, em março de 2016, será dedicado às reflexões e 
trabalho final acerca da “Sistematização da comunicação em Projeto Experimental”, com o 
conteudista Joadir Foresti, doutor em Comunicação, cultura e tecnologias do imaginário 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e coordenador dos Cursos de 
Jornalismo e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UCB/DF. 

  

 

 

 

 

 

 
A Província Marista Brasil Centro-Norte retomou, no dia 25 de fevereiro, o projeto Diálogos 
Pastorais com o debate sobre a Campanha da Fraternidade 2015. O tema deste ano é 
Fraternidade: Igreja e Sociedade e o lema “Eu vim para servir (Mc 10,45)”. Os assessores 
para a videoconferência, que reuniu as equipes pedagógicas e diretivas das unidades 
educacionais e sociais, foram Gilvander Luís Moreira, frei e padre carmelita, e o Irmão 
Natalino Guilherme de Souza, coordenador de Vida Consagrada e Laicato da União Marista 
do Brasil/UMBRASIL. 

Frei Gilvander fez a análise sobre a importância da Campanha como ferramenta para o 
desenvolvimento das dimensões social e profética, bem como de animadora da fé, ao 
abordar assuntos que são clamores da sociedade brasileira. Na visão do assessor, a pro-
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posta do servir que a CF traz  suscita reflexões para a justiça social e a convivência com os 
mais pobres. “Devemos servir de maneira emancipatória,  a todos, de um jeito libertador”, 
convida o palestrante. Na lista das tarefas emancipatórias que o período requer, na visão 
do convidado, estão o compromisso com a diversidade, a pedagogia libertadora e revisão 
de conceitos que incitam ao preconceito. 

Para o Ir. Natalino, a discussão da CF perpassa a identidade da escola e convida educadores 
a repensar práticas para contribuir nesse espaço como lugar de serviço às relações 
humanas. “A Igreja e a escola fazem parte da sociedade e devem ser lugar de discer-
nimento, autocrítica e corresponsabilidade”, destaca o Irmão Marista, para quem o lema da 
CF inspira a acolhida para o diverso, o cuidado com o ambiente da escola e atuação com 
crianças, adolescentes e jovens, e  como Maria, permanecermos com o Cristo. 

O projeto Diálogos Pastorais é uma iniciativa do Comitê de Pastoral da Província. O objetivo 
é contribuir com a reflexão, o diálogo e a partilha de experiências com enfoque na 
Evangelização e na Escola em Pastoral. Para maior aprofundamento sobre a Campanha da 
Fraternidade, que se realiza sempre no período da Quaresma, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil/CNBB disponibilizou, no site http://campanhas.cnbb.org.br/campanha/fraternidade2015, 
texto base, cartazes, hino e oração e demais informações. 

Governo divulga Conferência Nacional da Juventude 

Foi lançada, no Palácio do Planalto, em Bra-
sília/DF, a 3ª Conferência Nacional de Ju-
ventude, com o tema “As várias formas de 
mudar o Brasil”, que acontecerá em 2015, 
após as conferências municipais e estaduais 
de juventude.  O evento, realizado no dia 26 
de fevereiro, reuniu representantes da Se-
cretaria-Geral da Presidência da República, 
da Secretária Nacional de Juventude e do 
Conselho Nacional de Juventude/Conjuve. 

 A União Marista do Brasil/UMBRASIL integra  
a gestão 2014-2016 do Conjuve, como ti-

tular da cadeira de educação, na categoria Entidade de Apoio, e a Pastoral Juvenil Ma-
rista/PJM está na suplência da cadeira de instituições religiosas na categoria Movimentos, 
Associações ou Organizações, ao lado da Pastoral da Juventude/PJ, eleita titular para o 
segmento.  

Fique por dentro 

 O Conselho Provincial esteve reunido nos dias 26 e 27 de fevereiro, no Escritório Central, 
em Brasília/DF, para a discussão de temas administrativos. 
 

 De 27 de fevereiro a 01º de março, será realizado o Encontro Regional de Comunidades, 
em Brazlândia/MG, com a participação dos Irmãos que vivem Silvânia/GO, Taguatin-
ga/DF, Park Way/DF, Aparecida de Goiânia/GO e Florianópolis/SC. 


