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De 08 a 10 de dezembro, Irmãos e leigos esta-
rão reunidos no Centro Marista de Formação 
Vila Champagnat, em Brazlândia/DF, para o Ca-
pítulo Provincial. Trata-se de assembleia repre-
sentativa que dará posse ao novo provincial Ir. 
Ataide José de Lima, escolherá os conselheiros 
provinciais, definirá as prioridades do triênio 
2016-2018 e revisará as normas da Província. 
 
Ao todo, 30 Irmãos Capitulares, dos quais 24 
com votos perpétuos, 04 com votos temporá-
rios e os dois provinciais deliberarão sobre os 
novos rumos da instituição. Na abertura, no 
próximo dia 08, o grupo presenciará a transmis-
são de cargo do provincial  e a eleição da comis-
são central, que coordenará os trabalhos ao 
longo dos três dias.  A missa de ação de graças 
pela posse do Ir. Ataide será na mesma data, às 
19h, no Colégio Marista Champagnat, em Ta-
guatinga/DF. As solenidades poderão ser acom-
panhadas, ao vivo, pelo site dos eventos, 
www.marista.edu.br/capitulo. 
 
Nos demais dias, os participantes votarão na-
queles que ocuparão as funções de conselhei-
ros, ao lado do provincial, bem como refletirão 

sobre as indicações de prioridades da Provín-
cia, com base nas recomendações da Assem-
bleia Provincial, a ser realizada, de 04 a 07 de 
dezembro, no mesmo local. 
 
Esta é a quinta edição do Capítulo Provincial, 
desde a junção das Províncias do Rio de Janei-
ro e Brasil – Norte, que deram origem à Pro-
víncia Marista Brasil Centro - Norte, em 2003. 
A prática, no entanto é histórica no Instituto 
Marista. O XXI Capítulo Geral, que define os 
rumos da congregação, aconteceu em Roma, 
há seis anos, quando o Ir. Emili Turú assumiu 
como superior geral.  
 
O primeiro Capítulo Geral foi em 1839,  na 
França, quando os Irmãos estabeleceram 
quem substituiria, no governo, o padre Mar-
celino Champagnat, que estava com a saúde 
debilitada. Os 92 participantes escolheram, à 
época, o Ir. Francisco para estar à frente do 
Instituto. 

  Irmãos se preparam para o 

Capítulo Provincial 

O site da Assembleia e Capítulo 
Provinciais já está no ar. Para ler 
as informações e se manter atua-
lizado sobre as novidades, basta 
acessar o endereço eletrônico 
http://marista.edu.br/capitulo/.  

“Ter um coração de tenda é ter um 
coração aberto para acolher a diversi-
dade” - Tânia Amélia de Assis. 

Confira o vídeo  completo da diretora 
do Colégio Marista São José—Tijuca 
no facebook.com/capituloprovincial. 

http://www.marista.edu.br/capitulo/
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