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Divulgada Mensagem do XXII Capítulo Geral 

Na última sexta-feira (24/11), foi divulgada a todos os 

Maristas de Champagnat a Mensagem do XXII 

Capítulo Geral dos Irmãos Maristas, que se realizou 

em Rionegro, na Colômbia, entre os dias 8 de 

setembro e 20 de outubro. A Mensagem, que tem 

como slogan “Caminhemos como Família Global”, é 

um documento que reúne as conclusões do Capítulo, 

além de apresentar os cinco apelos ou desafios 

propostos para guiar a vida e a missão dos Maristas, 

pelos próximos oito anos. 

Os cinco apelos ou desafios foram baseados nas 

interrogações apresentadas durante o Capítulo -  

Quem deseja Deus que sejamos neste mundo emergente? Que deseja Deus que façamos neste mundo 

emergente? – e se estruturam da seguinte forma: 1) Família carismática global, farol de esperança 

neste mundo turbulento; 2) Ser o rosto e as mãos de tua terna misericórdia; 3) Inspira nossa 

criatividade para sermos construtores de pontes; 4) Para caminhar com as crianças e jovens 

marginalizados pela vida; 5) Responder com audácia às necessidades emergentes. 

Cada desafio exposto acima traz uma citação e as justificativas relacionadas ao “tema”, além de 

apresentar a arte simbólica, criada pelo Ir. Tony Leon, que representa cada apelo. As imagens foram 

desenhadas em caixas, simbolizando os diversos momentos e ambientes do Capítulo. 

A Mensagem ainda inclui um tópico com princípios e sugestões, que pretendem orientar a caminhada 

a partir do XXII Capítulo Geral, para a vitalidade e a viabilidade da missão e vida Maristas, em 

consonância com a proposta de um Novo La Valla – um Novo Começo. Os princípios e as sugestões 

estão reunidos em torno de cinco pilares: vocação de irmãos, missão, maristas de Champagnat, estilo 

de governo e gestão e uso de bens.  

Acesse o documento e fique por dentro da Mensagem do XXII Capítulo Geral, que contém orientações 

que vão guiar as ações de todo o Instituto Marista pelos próximos oito anos, além de apresentar, em 

detalhes, os cinco apelos ou desafios do XXII Capítulo Geral, com as respectivas imagens: 

http://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_PT.pdf 

Superior-geral, Ir. Ernesto Sánchez, e a Mensagem -  Foto: Casa Geral 



 

Missão Marista de Solidariedade: orientações para 2018 

 

Grupo da videoconferência: Chirliana Souza, membro do Comitê de Proteção; Gustavo Ornelas, Nayraline Oliveira e Lucília Furtado, 

analistas da Coordenação de Evangelização - Foto: Ascom/PMBCN 

Foi realizada, na última sexta-feira (24/11), com a participação das equipes de pastoral das unidades 
socioeducacionais, da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), videoconferência para 
apresentar as orientações que guiarão a próxima Missão Marista de Solidariedade (MMS), que 
acontece em 2018. Na vídeo, promovida pela Coordenação de Evangelização, da Superintendência de 
Missão, ainda houve a partilha de três experiências relacionadas à MMS, e a apresentação da Política 
Institucional de Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes, da PMBCN. 

Na exposição sobre a Política, o coordenador do Comitê de Proteção Integral da PMBCN, e também 
diretor do Colégio São Pio X, em Balsas (MA), Ir. Carlos Henrique da Silva, falou às equipes de pastoral 
sobre o histórico da criação, os princípios e diretrizes da Política. “A pastoral atua com crianças e 
adolescentes em diversos espaços, e a MMS é um exemplo de projeto desenvolvido fora das unidades, 
em locais onde os estudantes ficam sob a nossa responsabilidade e necessitam de cuidados”, alertou. 

Para o coordenador de Evangelização, Ir. Paulo Henrique Soares, o tema da proteção integral é 
importante devido aos possíveis casos que os missionários irão se deparar nos locais de missão e, 
também, para que não ocorram casos de violação de direitos na organização da própria Missão pelas 
equipes dos Colégios.  

Na partilha das experiências sobre a Missão, três unidades apresentaram relatos, inspirados no tema 
“Marista 200 anos: profetas de um novo tempo” e o lema “Vamos para outros lugares” (Mc 1,38). O 
Colégio Marista Champagnat de Taguatinga (DF), o Centro Circuito Jovem de Recife (PE) e o Colégio 
Marista Pio X, de João Pessoa (PB), dialogaram sobre as particularidades de cada missão. 

Sobre as orientações para a Missão Marista de Solidariedade 2018, a Coordenação de Evangelização 
destacou a importância de o planejamento da atividade ser realizada com um ano de antecedência, e 
da escolha do local, que deve ser o mesmo pelo prazo de três anos. Há, ainda, a etapa de elaboração 
do diagnóstico prévio para a produção do projeto de intervenção da Missão, assim como a criação de 
grupo de trabalho, em cada unidade socioeducacional. Que venha a MMS 2018! 



 

Animação Vocacional se reúne em Montevideo 
 

Foi realizada entre os dias 29 e 30 de 

novembro, em Montevideo (Uruguai), a 

primeira reunião de trabalho da equipe da 

Animação Vocacional, das Províncias da 

Região América Sul, que teve por objetivo 

apresentar os projetos vocacionais que cada 

Província desenvolve, e verificar quais deles 

podem ser assumidos para toda a Região. 

Durante o encontro, foram discutidos e 

dialogados a construção de projetos 

vocacionais que possam abarcar todas as 

Províncias da Região América Sul, como o início 

de Um Novo La Valla para conhecer e trabalhar, 

conjuntamente, a Animação Vocacional, nas Províncias que compõem a Região: Marista Brasil Centro-

Norte (PMBCN), Centro-Sul (PMBCS), Sul-Amazônia (PMBSA), Cruz del Sur (formada por Argentina, 

Paraguai e Uruguai) e Santa Maria de los Andes (formada por Bolívia, Chile e Peru). 

A programação da reunião trouxe, no primeiro dia de evento, ações de reconhecimento das equipes, 

projetos e trabalhos em desenvolvimento, e a apresentação do plano de trabalho para o grupo. No 

segundo, e último dia da reunião, houve prospecções para o desenvolvimento das pautas sugeridas e 

a divulgação da agenda de trabalho para 2018. Um dos projetos, que foi destacado durante o encontro, 

é a Escola Vocacional, que deve ser implementado para garantir a formação dos animadores 

vocacionais da Região América Sul. 

Para o analista da Animação Vocacional, do Setor de Vida Consagrada e Laicato, da PMBCN, Carlos 

Romeiro, a reunião foi provocativa e produtiva, e promoveu diálogo para a estruturação de projetos 

em comum com toda a Região. “É preciso sonhar, acreditar e ousar apresentar novas perspectivas para 

o nosso trabalho com a Animação Vocacional na Região”, afirmou. E finalizou: “Estamos vivendo um 

ano kairológico para a Animação Vocacional, pois há, exatamente, um ano, vivenciamos o Programa 

de Animadores Vocacionais, em Roma (Itália). Os ecos deste Programa iluminaram esta reunião, e vai 

ser referência para o nosso trabalho, daqui pra frente”.  

A próxima reunião da Animação Vocacional, da Região América Sul, está prevista para acontecer em 

março de 2018, entre os dias 19 e 20, em Curitiba (PR), onde serão discutidos novos projetos, e 

encaminhados os assuntos dialogados neste encontro. 

 

Equipe da Animação Vocacional - América Sul (Foto: Animação Vocacional) 



 

Fórum discute reforma do ensino médio 

Com o objetivo de discutir a reforma do ensino 

médio, estabelecida por meio da Medida 

Provisória nº 746/2016, a Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN) realiza, em suas unidades 

socioeducacionais, o Fórum Itinerante: Educação, 

Juventude e Ensino Médio. Em novembro, o 

Fórum aconteceu no Colégio Marista São Luís (PE) 

e no Colégio Marista Diocesano, em Uberaba 

(MG), e trouxe o debate sobre a reformulação do 

ensino médio no país. 

No Colégio Marista São Luís – Recife (PE), o evento, 

que ocorreu em 24 de novembro, contou com a participação do palestrante prof. Paulo César Callegari, 

membro do Conselho Nacional de Educação, onde é presidente da comissão de Elaboração da Base 

Nacional Comum Curricular e relator da comissão de Formação de Professores. Segundo Callegari, 

Pernambuco tem grande potencial para melhorar a educação, só é preciso resolver o plano de ensino 

anterior, e acompanhar a nova proposta apresentada no documento. 

Em Uberaba (MG), o Colégio Marista Diocesano também recebeu o prof. Callegari como palestrante e 

mediador, para debater a 3ª versão da nova base de ensino, que se for aprovada, ainda este ano, traz 

a inclusão de novos componentes curriculares, de caráter obrigatório, na Base Nacional Comum 

Curricular. Estiveram presentes no evento, realizado em 29 de novembro, professores, educandos e 

seus familiares, representantes de instituições educacionais públicas e privadas do município.  

O Fórum Itinerante vem sendo realizado nas unidades socioeducacionais da Província desde o início 

de 2017, e em 2018 já está programado para acontecer, em março, no Colégio Marista de Varginha 

(MG). Para a coordenadora educacional, da Gerência Socioeducacional, Deysiane Pontes, este Fórum 

esclarece e elucida as dúvidas sobre a reforma do ensino médio. “Este evento reúne toda a 

comunidade escolar em torno de um assunto de extrema importância para toda a sociedade brasileira, 

que ainda tem 1,5 milhões de jovens fora da escola; a mudança no ensino médio nos traz novas 

diretrizes e, como rede de escolas, precisamos estar atentos para levar esta atualização às unidades e 

aos educandos”, declarou. 

Fique por dentro 

� Começou, no último domingo (26/11), o Ano Nacional do Laicato, que tem como tema 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino” e o lema “Sal da terra 
e luz do mundo” (Mt 5 13-14). O Ano Nacional do Laicato, que será celebrado até 25/11/2018, 
nasce do pedido do Papa Francisco em fazer crescer a consciência da identidade e da missão 
dos leigos e leigas na Igreja Católica do Brasil. 

Prof. Callegari, ao centro, no Marista São Luís - Foto: Marista São Luís 


