
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 95 – 23/01/2015 
Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação. 

“Preparar os jovens, espiritualmente, para a entrada na casa de forma-
ção e sobre como será a vida comunitária”. Estes são os objetivos do 
Retiro de Ingresso no Pré-Postulantado, apresentados pelo Ir. Márcio 
Henrique da Costa, coordenador de Animação Vocacional da Província 
Marista Brasil Centro-Norte. De 30 de janeiro a 1º de fevereiro, sete 
pré-postulantes participam do encontro, no Espaço Marcelino Cham-
pagnat, em Ponta da Fruta, na cidade de Vila Velha/ES. 

Durante os três dias, o grupo terá a oportunidade de refletir sobre a ca-
minhada vocacional, que resultou na escolha pela vida religiosa ma-
rista, ter momentos de oração pessoal e vivenciar os primeiros dias de 
convivência em família. Ao final do Retiro, na celebração de envio, os 
jovens serão recebidos pelos formadores, os Irmãos Wesley Adenilton 
Ribeiro e Rubens Falqueto, que os acompanharão ao longo do primeiro 
ano da formação para se tornarem Irmãos Maristas. As etapas seguin-
tes são o Postulado, em Fortaleza/CE, onde permanecem por mais um 
ano; Noviciado, em Florianópolis/SC, pelo período de dois anos, e o 
Juniorato, ao longo de três anos, em Belo Horizonte/MG. 

A rotina na Comunidade Formativa Nossa Senhora da Penha, sede do 
Pré-Postulantado, conforme o plano de formação, compreende estudos 
sobre a doutrina cristã, teóricos e vivenciais, em vista do crescimento 
na fé, além de possibilitar o conhecimento da vida, obra e espiritua-
lidade de São Marcelino Champagnat e do Instituto Marista, bem como 
motivar a eclesialidade e a missionariedade em ambiente favorável pa-
ra a experiência de vida fraterna e prática da cidadania e dos valores 
evangélicos.  

Fazem parte do grupo de pré-postulantes Andrey Oliveira do Nasci-
mento, Clébio Pereira Carneiro, José Maria da Silva Amaral, José Pedro 
Martins Filho, Júnior Ernane, Danilson Carlos Maia e Rodrigo da Silva. 
Os Irmãos Wesley e Rubens acompanham os formandos nas dimensões 
pessoal; fraternal, que abrange a experiência em comunidade, estudo, 
orações, trabalhos e lazer; e pastoral, que contempla a experiência nas 
Unidades Maristas de Vila Velha e  Comunidades Eclesiais. 

 

Província realiza retiro com vocacionados 
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Na última segunda-feira, dia 19 de janeiro, gestores da União Marista do Bra-
sil/UMBRASIL e da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN promoveram 
encontro com antigos estudantes maristas na cidade de Recife/PE para apresentar a 
proposta do 5º Congresso Marista de Educação – Edição Internacional, que será 
realizado na capital pernambucana, no período de 11 a 15 de outubro de 2016.  

O Ir. Valter Zancanaro, secretário executivo da UMBRASIL, deu início ao encontro 
com a reflexão sobre a importância de pensar o evento junto às pessoas que 
carregam em si o espírito de família Marista: “Antes do lançamento oficial do Con-
gresso, queremos lançar, junto a vocês, a ideia embrionária que será desenvolvida 
ao longo dos quase dois anos que antecedem o evento. A Bíblia diz que o solo é 
sagrado. Então, nada melhor do que estar aqui e ouvir os que fazem parte desse 
solo”, esclareceu. 

A apresentação seguiu com discussões acerca dos temas sobre a educação na 
contemporaneidade, durante almoço com os convidados. A equipe organizadora 
realizou, ainda, visita técnica ao Centro de Convenções de Pernambuco, local 
escolhido para a realização do evento. O 5º Congresso Marista de Educação será 
realizado durante as celebrações em preparação ao Bicentenário do Instituto 
Marista, comemorado em 2017, e congrega educadores, estudantes, famílias e 
gestores educacionais do Brasil Marista e de outras redes parceiras, com o intuito 
de potencializar o debate na promoção do direito à educação integral de qualidade. 

Para Manuela Suassuna, superintendente de Desenvolvimento de Novos Negócios 
da PMBCN, que também foi educanda em Recife e esteve no encontro, os 
convidados se sentiram envolvidos e felizes em participar do Congresso. “Pensamos, 
na ocasião do evento, em homenagear a turma de 1986, que completará 30 anos da 
saída do Colégio Marista São Luís em 2016. A visita possibilitou, também, a imersão 
da equipe organizadora na cultura pernambucana”, destaca Manuela. 

Na visão do ex-aluno Carlos Henrique Lisboa, estar presente nesse momento forta-
lece a relação e a história de vida com o Marista: “Além de ex-aluno e ex-professor, 
sou casado com uma ex-aluna e, hoje, me orgulho de ter meus três filhos seguindo 
os princípios de São Marcelino Champagnat. Somos, de fato, uma família Marista, e, 
por isso, agradeço pela iniciativa desse encontro. Que bom que podemos ajudar.”, 
disse.  

Estiveram presentes, ainda, no almoço, possíveis parceiros do evento, bem como 
colaboradores da UMBRASIL e diretores das Unidades Maristas de Recife. 

 Recife sediará 5º Congresso Marista de Educação 

 



 

 

  

 

 

 

  

O Curso de Extensão para Animadores Vocacionais, realizado no Recanto Marista, em 
Ribeirão das Neves/MG, termina nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro. Durante uma 
semana, 74 religiosos e leigos de mais de 40 congregações de todo o Brasil tiveram 
atividades que vão ajudar no acompanhamento das juventudes em suas comu-
nidades.  

A Escola Vocacional é dividida em três eixos: o vivencial, o teológico e antropológico e 
o psicológico espiritual. O segundo módulo dá sequência e aprofunda o trabalho 
iniciado em 2014 e que será concluído em 2016. O coordenador de Animação 
Vocacional da PMBCN, Ir. Márcio Henrique Ferreira Costa, explica que o diferencial da 
Escola Vocacional é a formação teórica e vivencial oferecida. “Não existem outras 
escolas vocacionais que proporcionem atividades práticas, oficinas de projeto de vida, 
mídias sociais, corporeidade e cuidado com o corpo e teatro que possam orientar os 
jovens”, destacou Ir. Márcio. O Conselheiro Provincial Alexandre Lôbo também 
comentou a satisfação dos participantes com o programa apresentado. “Eles estão 
mais felizes em vivenciar e vislumbrar, de forma concreta, instrumentos e métodos 
que podem colaborar no discernimento e acompanhamento dos jovens que estão 
buscando sua vocação”, declarou Ir. Alexandre. 

Uma das oficinas foi a de Corporeidade e cuidado com o corpo. Descontração com 
aprendizado. “Animação vocacional e a vida religiosa não podem ser engessadas, 
trazer isso para o corpo é mostrar quem você é. A primeira coisa que envelhece na 
nossa vida são os gestos, então envelhecer o gesto é cortar um canal de comunicação 
e, o corpo fala, por isso, a corporeidade é importante na animação vocacional”, 
explicou Neth Couto, responsável pela oficina. 

A oficina Juventudes e Projetos de Vida fez a contextualização da presença e do papel 
do jovem na sociedade. “O projeto pessoal de vida qualifica para a existência no 
mundo. Independentemente de se tornar um religioso, religiosa, leigo ou leiga, ajuda 
o jovem a se encontrar como pessoa na sociedade”, enfatizou Joaquim Alberto 
Andrade Silva, assessor da oficina e que acompanha a Pastoral da Juventude de 
Brasília/DF.  

A proposta da Escola é contribuir com as possibilidades de acompanhamento ao pro-
cesso vocacional dos jovens.   

 

 

  Curso de extensão marista reúne animadores vocacionais 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique por dentro 

 O Conselho Provincial discutirá os assuntos administrativos da Província, nos dias 27 e 
28 de janeiro, no Escritório Central, em Águas Claras/DF. 
 

 A abertura das atividades pastorais e o lançamento da Semana Pastoral serão realiza-
dos, por meio de videoconferência, no dia 04 de fevereiro, das 15h às 17h (horário de 
Brasília/DF). 

Na semana que antecede a Jornada Pastoral Pedagógica 2015/JPP, a equipe técnica do 
Colégio Marista São Luís, em Recife/PE, participa de encontros com o objetivo de 
contribuir para a formação profissional e o diálogo sobre o cotidiano escolar. A pro-
gramação, prevista para o período de 20 a 23 de janeiro, traz palestras e reuniões que 
seguem a temática da JPP: “Uma nova aurora, um novo começo”. 

Coordenadores, orientadoras pedagógicas e auxiliares tiveram momento com a direção, 
na última terça-feira (20), sobre os projetos e processos pedagógicos. No dia seguinte, o 
grupo prestigiou a palestra do gestor de produção pedagógica Camillo Moutinho, acerca 
do tema “Mediação e intervenção de conflitos no espaço escolar”. O palestrante frisou a 
importância da comunicação na resolução de conflitos e mencionou meios pacíficos de 
mediação e negociação. 

As atividades envolveram, também, apresentação da pedagoga e psicóloga pré-escolar 
Zoia Prestes, que contribuiu com as reflexões sobre “A teoria histórico-cultural e suas 
implicações educacionais à luz de uma análise de traduções brasileiras.” Na sexta-feira 
(23), a formação segue com outras orientações da unidade educacional. 

O ano de 2015 traz, como novidades no Colégio Marista São Luís, a ampliação do 
segmento da Educação Infantil, com duas salas para o Maternal II, destinadas a crianças 
de dois anos de idade. As obras estão sendo realizadas no período das férias, e as salas 
estarão disponíveis nos turnos da manhã e da tarde, com o mínimo de dez estudantes 
por turma. 

 

 

 

 

Marista São Luís realiza formação com equipe pedagógica 

 


