
 

 

 

 

 
Irmãos Maristas de Roma visitam a Província
 

Irmãos do Instituto Marista, com sede em 

Roma, visitaram, no dia 25 de julho, em 

Brasília (DF), o Escritório Central da 

Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), onde foram acolhidos por 

gestores e colaboradores. Os Irmãos 

Teófilo Minga, Chris Wills e Mario Meuti 

são responsáveis, respectivamente, pela 

coordenação da Missão Ad Gentes, pelo 

Secretariado de Colaboração Missionária 

Internacional (CMI) e pelo escritório da 

Fundação Marista de Solidariedade 

Internacional (FMSI) em Roma. 

O objetivo da visita foi socializar, com a equipe do Escritório Central, o trabalho desenvolvido nas suas áreas de 

atuação. Em um primeiro momento, o Ir. Chris Wills apresentou o trabalho da CMI, criado com o propósito de 

estabelecer comunidades internacionais Maristas em vários lugares do mundo, a partir do trabalho de 

missionários voluntários. “Vivemos em uma sociedade globalizada. O Marista precisa ir além, ultrapassar as 

fronteiras da internacionalidade”, frisou. 

Na sequência, o Ir. Mário Meuti falou ao grupo sobre a FMSI, instituição não governamental que representa o 

Instituto Marista junto à sociedade civil e tem status consultivo na ONU, nas questões relacionadas aos direitos 

humanos de crianças e adolescentes. Meuti explicou que uma das tarefas da Fundação em Roma é ajudar as 

Províncias Maristas mais pobres. “Os pedidos de ajuda que recebemos são transformados em projetos de 

desenvolvimento, com planos de formação escolar e cursos”, explicou. 

A terceira apresentação socializou a Missão Ad Gentes. Ir. Teófilo Minga destacou os desafios do Instituto 

Marista para o desenvolvimento do projeto, fundado em 2005, direcionado à atividade missionária. “É 

necessário que os Irmãos e Leigos tenham uma boa preparação para participar do Ad Gentes. Outro desafio é a 

inculturação, que compreende a fase de adaptação na cultura de outro país. É preciso também compreender a 

missão por meio da centralidade em Jesus Cristo”. E reforçou: “Não existe Igreja sem missão, temos que 

encontrar mais Irmãos, Leigas e Leigos para consolidar comunidades em outros países.” 
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No Brasil, os Irmãos de Roma participaram do 4º Congresso Marista de Educação – Edição Internacional, em São 

Paulo, e visitaram, na Província, a Casa Provincial, para um encontro com o Conselho Provincial; a União Marista 

do Brasil (UMBRASIL); o Instituto Marista de Solidariedade (IMS); o Instituto Marista de Assistência Social 

(IMAS); a Creche Irmãozinhos de Maria e o Centro Marista Circuito Jovem - Ceilândia. Na passagem pelo DF, os 

Irmãos visitaram, também, a Obra Francisco Rivat da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCN) e as 

Pontifícias Obras Missionárias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Depois de Brasília, eles 

seguiram viagem a Campinas e Curitiba. 

Participaram do encontro com os Irmãos, no Escritório Central, a Superintendente Socioeducacional, Dilma 

Alves; a Gerente Social, Cláudia Laureth, e sua equipe; a Gerente Educacional, Jaqueline de Jesus; o 

Coordenador do Laicato, Eder D'Artagnan, e os analistas e assistentes do Comitê de Pastoral; o Gerente de 

Tecnologia da Informação, Cláudio Souza; a Coordenadora de Marketing e Inteligência de Mercado, Amanda 

Leiria, e sua equipe; o gerente de Recursos Humanos, Marco Franzi e analistas do RH, além de outros 

colaboradores convidados. 

 


