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Educação e Evangelização 
 

Com o tema “Uma evangelização que educa. Uma 
educação que evangeliza”, foi realizado o I Encontro de 
Assessores, Coordenadores Pedagógicos e Coordena-
dores de Pastoral das unidades sociais de educação da 
Província Marista Brasil Centro-Norte, entre os dias 1º e 
4 de abril, na Vila Champagnat, em Brazlândia/DF. 

O encontro foi organizado pelas equipes das áreas social 
e de evangelização, em resposta à prioridade provincial 
de “potencializar a missão evangelizadora, intensifi-
cando as relações entre as áreas: educacional, social, 
pastoral, administrativa, com ênfase na defesa dos 
direitos das crianças, adolescentes e jovens pobres”. 

Na acolhida aos participantes, o provincial Ir. Wellington 
Medeiros destacou a importância da mensagem trazida 
pela temática do evento. “Queremos dialogar, discernir, 
compreender os processos pastorais e educacionais que 
são vivenciados e concebidos em cada unidade social. 
Educar e evangelizar têm como objetivo a busca por uma 
vida digna para todos”, esclareceu o Irmão. 

Durante os dias do encontro, em clima fraterno, os 
participantes refletiram e dialogaram sobre a interface 
pastoral pedagógica, o lugar da coordenação de pastoral 
nas unidades e ampliaram o conhecimento acerca das 
concepções e fundamentos do projeto Educativo 
Marista e das Matrizes Curriculares.  

O palestrante Faustino Teixeira, da Universidade Federal 
de Juiz de Fora/UFJF, abordou o desafio de evangelizar 
em uma sociedade marcada pela diversidade. No último 
dia do evento, foram discutidos os temas Coaching e 
“Escola em pastoral: Dialogar para tecer pontes e 
cultivar sonhos, em vista da construção da Escola em 
Pastoral”, apresentado pelo conselheiro provincial Ir. 
José de Assis E. de Brito. 



II Assembleia Internacional da Missão Marista 
 

 

O Grupo de Trabalho/GT da Província Marista Brasil Centro-Norte, responsável por dina-
mizar e motivar a fase local da II Assembleia Internacional da Missão Marista, se reuniu, 
pela primeira vez, no dia 1º de abril, em Brasília/DF. O Conselho Provincial nomeou o 
grupo, conforme o pedido do Secretariado Internacional de Missão do Instituto Marista. 
A equipe ficou constituída da seguinte forma: 

 Ir. James Pinheiro – superintendente de Organismos Provinciais e coordenador do GT 
 Jorge Luis Vargas – coordenador da Área de Evangelização. 
 Eder D’Artagnan – coordenador da Área do Laicato. 
 Ir. Márcio Costa –  coordenador da Área de Animação Vocacional. 
 Maria Ireneuda Nogueira – coordenadora pedagógica da Gerência Educacional.  
 Sérgio de Oliveira – coordenador administrativo da Gerência Social. 
 Aparecida da Glória – coordenadora de Recursos Humanos. 
 Ir. Alexandre Lucena Lôbo – conselheiro provincial. 

A Assembleia Internacional representa um momento privilegiado na vida do Instituto, o 
evento oferece aos Irmãos e aos leigos a oportunidade de partilhar, celebrar, refletir e 
construir juntos a vida e a missão Marista no presente e para o futuro, fiéis ao carisma. 
O evento se apresenta como uma oportunidade para fortalecer as dimensões 
internacional e intercultural Maristas a serviço da infância e da juventude.  

Estão previstas quatro fases para a II Assembleia. A primeira é a local, realizada de abril  
a dezembro de 2013. Logo depois, virá a etapa provincial/distrital, de janeiro a julho de 
2014. A fase internacional compreende o encontro em si, programado para acontecer 
de 17 a 27 de setembro de 2014, em Nairóbi, no Quênia, com o tema “Maristas Novos 
em Missão”. A proposta de reflexão se realiza nos eixos Espiritualidade; a Vocação, no 
contexto da nova relação entre leigos e Irmãos, e a Evangelização. 

Depois do evento, serão realizadas as fases regionais da Assembleia, de outubro de 2014 
a julho de 2015, em todas as localidades onde estão situadas as unidades Maristas. O 
horizonte dos trabalhos tem como inspiração as origens do Instituto, a vida marista, o 
compromisso com a evangelização e educação de crianças e jovens e a solidariedade, 
que orientam a missão. 

A primeira Assembleia foi realizada em Mendes/RJ, no ano de 2007, e teve como lema 
“Um coração, uma missão”.  



Encontro Interamericano de Formação de Diretores 

 

 

 

 

 

 

A Província, em sintonia com a internacionalidade Marista, estará presente no II 
Encontro Interamericano de Formação de Diretores, que será realizado, de 12 a 15 de 
abril, em Guadalajara, no México, com o objetivo de estabelecer linhas de atuação 
conjunta na América Marista. 

Já se preparam para o evento, o provincial Ir. Wellington Medeiros, que representará 
todos os provinciais da América; o conselheiro provincial Ir. José Wagner da Cruz, 
integrante da comissão americana de formação; a superintendente socioeducacional 
Dilma Alves; a gerente social Cláudia Laureth e o diretor do Colégio Marista São Luís, em 
Recife/PE, Ir. Iranilson Correia. Os gestores terão a oportunidade de partilhar 
experiências de formação das equipes diretivas, se aprofundarem nos cenários e perfis 
de diretores na contemporaneidade, debater sobre a dimensão da espiritualidade, os 
desafios das escolas maristas, além das estratégicas de acompanhamento das ações dos 
diretores na instituição. 

O Encontro traz ainda, entre seus objetivos, a validação e a socialização do documento 
“A gestão e o o diretor a serviço da missão”; o estabelecimento de laços entre os forma-
dores e os diretores com os chamados do XXI Capítulo Geral, o mundo socioeducativo e 
seus sujeitos, bem como a definição do modelo de formação. 

Projeto itinerante 

 

O Colégio Marista e a Escola Marista Champagnat de Natal enviarão 100 artistas, entre 
estudantes e educadores, para o município de Jaçanã/RN, a 147 km de Natal, pelo 
projeto Caravana Marista de Cultura.  



A programação, de 26 a 28 de abril, prevê atividades artísticas culturais, com 14 oficinas 
e 09 espetáculos de teatro, dança e música. A Caravana tem como proposta promover o 
intercâmbio sociocultural entre estudantes e educadores Maristas e comunidades que 
vivem em diferentes cidades do estado do Rio Grande do Norte.  

Dentre as atrações, estão a Companhia de Teatro Habeas Ars, Grupo de Teatro Musas e 
Sátiros; Cia. de Dança Contemporânea Les Bavard's, Grupo Strike de Dança de Rua, 
Grupo de Dança Popular, Orquestra Armorial, Banda Marista; Grupo Percussaê e Grupo 
Capoeira. 

PJM realiza ação solidária em hospital de Varginha 

 

Os estudantes dos 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio, integrantes da Pastoral Juvenil 
Marista/PJM do Colégio Marista de Varginha/MG, visitaram pacientes do Hospital Bom 
Pastor, no dia 03 de abril, a fim de levar alegria, músicas e orações aos internos. A 
iniciativa faz parte do Trabalho de Ação Solidária (TAS) desenvolvido pela PJM, que 
consiste em ações de solidariedade e serviços de assistência social. 

Uma vez por mês os grupos da PJM realizam o trabalho. Há períodos em que arrecadam 
agasalhos, brinquedos, mantimentos e itens de higiene pessoal para doação às 
instituições sociais varginhenses. O projeto prevê uma maneira de os estudantes 
exercitarem o espírito solidário e vivenciarem uma nova realidade. 

A Pastoral Juvenil Marista (PJM) trabalha com a evangelização dos adolescentes e jovens 
dos Colégios Maristas. O foco principal do trabalho é o protagonismo no seguimento a 
Jesus Cristo, o engajamento na comunidade eclesial e a participação cidadã. 

Fique por dentro 

 O provincial Ir. Wellington Medeiros participa, nesta sexta-feira, dia 05 de abril, 
da reunião da Comissão de Patrimônio e Espiritualidade, no Escritório Provincial. 
 

 De 11 a 16 de abril, a coordenação de Animação do Laicato realizará a Teia 
Marista, na Vila Champagnat, em Brazlândia/DF. O projeto prevê a formação de 
colaboradores sobre o Instituto Marista, a Província, as áreas estratégicas de 
atuação e a dimensão das relações humanas e da espiritualidade. 
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