
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 72 – 15/07/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

A Província Marista Brasil Centro-Norte sedia, de 22 a 26 de julho, o III En-
contro da Subcomissão Americana de Leigos, no Escritório Provincial, em 
Brasília/DF. A equipe, criada em 2012, está vinculada ao Secretariado de 
Leigos Maristas e tem como desafio buscar a maior vitalidade do carisma 
na América em sintonia com as diretrizes do Instituto Marista. 

Os leigos são homens e mulheres que vivem o carisma de São Marcelino 
Champagnat e contribuem para dar vida ao seu legado. Diante disso, a 
Subcomissão tem como objetivos promover e acompanhar o desenvolvi-
mento da vocação laical marista; desenvolver processos que promovam a 
nova relação entre Irmãos e Leigos; impulsionar e acompanhar as novas 
formas de viver o carisma marista e animar e apoiar as diversas expressões 
de vida comunitária do laicato. 

A expectativa é de, até 2016, implementar itinerários de discernimento e 
aprofundamento da vocação laical e promover formas efetivas de nova 
relação entre Irmãos e leigos no continente e no Instituto. 

A programação do Encontro prevê reflexões sobre o Movimento Cham-
pagnat da Família Marista/MChFM, o Encontro da Comissão de Irmãos e 
Leigos e o Plano de Secretariado de Leigos e da Conferência Interame-
ricana dos Provinciais/CIAP. A proposta traz, ainda, momento de revisão e 
avaliação do Plano Estratégico da Subcomissão e visita às equipes da 
União Marista do Brasil/UMBRASIL e ao Escritório Central da Província. 

Fazem parte da equipe, coordenada por Moisés Beltrán (Província Noran-
dina), João Luis Fedel Gonçalves (Grupo Marista), Layza Fonseca (Província 
Marista Brasil Centro-Norte), Louise Fortier (Província do Canadá), Mau-
rício Fuentes (Província Marista Cruz Del Sur), Patrícia Riós Goméz (Pro-
víncia México Ocidental), Raúl Amaya Rivera (Província Santa Maria de los 
Andes), Ir. Daniel Martín (Província América Central), Ir. Javier Espinosa 
(diretor do Secretariado de Leigos Maristas).  

Eder D´Artagnan, coordenador do Laicato da Província, participa do 
evento como convidado. 

O primeiro encontro do grupo foi em Bogotá, na Colômbia. Desde então, 
estão juntos, presencialmente, uma vez por ano, e via internet, uma vez 
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Delegados da AIMM participam de experiência solidária 

 

De 16 a 27 de setembro, o Instituto Marista realiza a II Assembleia Internacional da Missão 
Marista/AIMM, em Nairóbi, no Quênia. Para que as equipes se envolvam com os princípios 
da instituição e entrem no clima do evento, a comissão preparatória sugeriu aos participantes 
das províncias a realização de experiência solidária antes da ida para a África. O Irmão James 
Pinheiro, superintendente de Organismos Provinciais; Lucas Carneiro, assistente pedagógico 
do Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte/MG, e Jorge Vargas, coordenador de 
Evangelização da Província, saem em missão, de 21 a 25 de julho, para a Casa Marista de 
Semiliberdade de Vila Velha/ES. Os dois primeiros são delegados da PMBCN, e o último, da 
União Marista do Brasil/UMBRASIL. 

“O atendimento da Casa de Semiliberdade é único no Instituto. Queremos conviver com os 
jovens, conhecer mais sobre a realidade em que vivem e conversar com eles sobre a 
Assembleia”, explica Ir. James. O Instituto encaminhou guia específico para a experiência 
solidária, que traz como tema “Vendo o mundo pelo olhos dos meninos, meninas e jovens 
pobres” e propõe a imersão em obra social marista que permita ter contato direto com 
meninas, meninos, adolescentes ou jovens em situação de vulnerabilidade. A escolha da 
unidade e a duração ficou a cargo das províncias. A partilha da experiência será feita por 
meio de mensagens, imagens ou vídeos no www.champagnat.org/nairobi.php. 

A Casa Marista de Semiliberdadefoi criada em 2008 com o objetivo de atender adolescentes 
que cometeram ato infracional e cumprem Medida Socioeducativa de Semiliberdade. A 
instituição busca o estabelecimento ou o reestabelecimento dos vínculos familiares, 
escolares, comunitários e com o mundo do trabalho. O regime de semiliberdade, conforme 
o artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, pode ser determinado aos 
adolescentes desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto. “São 
obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser 
utilizados os recursos existentes na comunidade”, conforme estabelece o parágrafo 
primeiro. 

Hoje, o marista atende 12 adolescentes do sexo masculino, com faixa etária de 16 a 19 anos, 
oriundos da grande Vitória e do interior do Estado do Espirito Santo/ES. O grupo participa de 
atividades conforme cronograma semanal, que prevê, internamente, estudo bíblico, jogos 
pedagógicos, dinâmicas e preparação para o trabalho, e, externamente, aulas na rede pública 
de ensino, cursos, momentos de convivência, lazer e esportes. “A cada semana, avaliamos o 
rendimento e decidimos se o adolescente pode ir para casa no sábado e voltar no domingo”, 
esclarece Jefferson Ferreira, coordenador geral da Casa Marista. Os atendidos ficam na 
instituição até a deliberação da justiça, e quando saem, recebem acompanhamento, ao longo 
de seis meses, de assistente social e pedagoga. As ações são viabilizadas com convênio 
integral com o governo do estado e parcerias. 

Sobre a experiência solidária da Província, Jefferson lembra que a expectativa é grande entre 
os adolescentes, que já preparam os espaços com elementos da AIMM para a chegada dos 
três visitantes. “Vamos procurar manter a rotina, mas teremos um dia de convivência na Casa 
de Ponta da Fruta, com estudo dos temas da Assembleia”, esclarece Jefferson.  



 
  

 

 Diálogos Prospectivos debate cenários futuros da educação 

 

Representantes da Província Marista Brasil Centro-Norte participaram, no dia 16 de julho, da 
videoconferência de abertura do projeto “Diálogos Prospectivos”, da União Marista do 
Brasil/UMBRASIL. A primeira edição teve como tema “A educação: cenários futuros e a 
Missão Marista”, e trouxe como convidados os professores Sérgio Roberto Kieling Franco 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Paulo Sérgio de Andrade Bareicha 
(Universidade de Brasília) e o Ir. Clemente Ivo Juliatto (Reitor da PUCPR), além do mediador 
Fernando Coelho (EACH-Universidade de São Paulo). 

O assunto em destaque entre os debatedores foi o Plano Nacional de Educação/PNE, com as 
conquistas e desafios que o documento traz para o país e o Marista. O professor Sérgio 
Kieling aponta o Sistema Nacional de Educação, a qualificação e a universalização do acesso 
à educação como elementos de avanço na proposta governamental. “As ações devem ser 
integradas e criar sinergia entre governo, estados e municípios”, lembra o educador. Dentre 
os aspectos a serem melhorados, segundo ele, estão a falta de quadros profissionais e 
estratégias para lidar com a Educação Infantil e a falta de vagas no ensino superior. Kieling 
reafirma, também, que, com o advento das tecnologias e as potencialidades de comunicação, 
seria fundamental qualificar educadores e processos. 

Para o professor Paulo Bareicha, o PNE remete à participação, integração de conteúdos e 
práticas e continuidade. “Precisamos garantir que seja um projeto de Estado e não de 
governo, para não corrermos o risco de não ser levado adiante”, destaca o convidado, para 
quem a viabilidade do Plano pressupõe formar os educadores, educação integral, integração 
curricular com outros conteúdos como, por exemplo, o código de trânsito e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, além do fomento à pesquisa. “Temos que ensinar os estudantes a 
pensar, a questionar”, enfatiza. 

Convidado marista, o Ir. Clemente Ivo apresentou os pontos positivos do PNE, dentre eles a 
previsão dos 10% do Produto Interno Bruto para a Educação, a valorização do profissional da 
área, ênfase na qualidade da educação e o desenvolvimento tecnológico e científico. “Os 
desafios para o marista, diante dos cenários, são a fidelidade ao carisma e ao tipo de 
instituição que somos, filantrópica, e gestão a serviço da missão, sem endeusamento de mer-
cado”, explica o Irmão. A proposta do Diálogos Prospectivos é debater, com especialistas, os 
cenários futuros e o lugar das instituições do Brasil Marista nesses contextos, de forma a 



 
  

 

subsidiar os planejamentos das ações das Províncias. Os eventos da série são coordenados 
pela Área de Representação Institucional da UMBRASIL. 

Chá com Prosa celebra 24 anos do ECA 

Estudantes do Distrito Federal e 
integrantes do governo local deba-
teram juntos as conquistas dos 24 
anos do Estatuto da Criança e do A-
dolescente/ECA, na edição do pro-
jeto Chá com Prosa realizada no dia 
17 de julho, na sede dos Institutos 
Marista de Solidariedade/IMS e de 
Assistência Social/IMAS.  

Um dos mais recentes avanços se 
deu com a aprovação da lei Menino 
Bernardo (nº 13.010/14), que visa 

proibir o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes a crianças e 
adolescentes. Outra vitória veio no início de julho, com a publicação da resolução normativa 
nº 68, que cria o Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Pioneiro no país, o grupo reunirá 32 membros, 
com idade entre 12 e 18 anos, voltados à promoção e defesa dos direitos, nas áreas de 
adolescência negra, povos indígenas e comunidades tradicionais, gênero, orientação sexual, 
dentre outros. 

Durante o Chá com prosa, os jovens Nayane Menezes, do Conselho de Juventude do DF, e 
Paulo Farias, do Fórum DCA de São Sebastião/DF, fizeram o retrospecto sobre a origem e a 
importância do ECA e apresentaram os órgãos responsáveis pelas defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes. “Pecisamos conhecer o Estatuto para cobrarmos a aplicação. Temos 
que trabalhar em rede e aproveitarmos as oportunidades de participação política, nos fóruns, 
conselhos e seminários”, destaca Paulo. 

Clemilson Graciano, analista do IMAS e presidente do CDCA/DF, e a secretária de Estado da 
Criança do DF, Eliane Cruz, convidaram os participantes do debate a sugerir novas propostas 
na área de infância e juventude aos candidatos ao governo. Dentre os temas indicados 
estiveram acessibilidade, formação profissional, creche e pré-escola, lazer, saúde e educação 
política. No grupo, foi realizada, ainda, e eleição dos representes para a participar das 
equipes organizadoras da Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
e das conferências livres e regionais do Distrito Federal. 

O Chá com Prosa é uma iniciativa IMS e do IMAS, que, mensalmente, reúne lideranças sociais 
para juntos aprofundarem e debaterem temas de direitos humanos. A edição de julho fez 
parte da programação oficial da Semana de Comemoração dos 24 anos do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente/ECA. 

Fique por dentro 

 A Coordenação de Evangelização da Província participa, de 21 a 25 de julho, em 
Brasília/DF, da Semana de Formação Missionária para Educadores com o tema: “A 
Infância e a Adolescência missionária nas escolas”. 


