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Encontro estratégico 
 

 

Pensar os horizontes provinciais até 2021. Esse é o 
desafio do recém-constituído GT – Estratégias de 
Planejamento da Província Marista Brasil Centro-Norte, 
que se reuniu nos dias 05 e 06 de fevereiro no Escritório 
Provincial, em Brasília/DF. O grupo apoiará o Núcleo 
Estratégico, coordenado pelo Ir. José Wagner da Cruz e 
do qual fazem parte a gerente social Cláudia Laureth e o 
coordenador administrativo da gerência educacional, 
Arthur Gomes. 

O primeiro encontro do GT foi dedicado à sensibilização 
dos participantes para as atividades ao longo do ano, 
que envolvem o resgate e a análise das sugestões ao 
plano estratégico, produzidas por gestores em 2012, 
definição metodológica de trabalho, pesquisas, 
nivelamento conceitual sobre planejamento e escuta dos 
diversos públicos. As reuniões do GT, em 2013, serão 
realizadas mensalmente, até novembro. 
 
Participantes do GT 
 
 Amanda Leiria - coordenadora de Marketing e 

Inteligência de Mercado. 
 Cláudio Souza - gerente de TI. 
 Eder D´Artagnan - coordenador da Animação do Laicato. 
 Elisa Gallon - coordenadora de Serviços Centrais. 
 Ir. James Pinheiro - superintendente de Organismos 

Provinciais. 
 Ir. Paulo Martins - coordenador da Assessoria de 

Comunicação. 
 Jaqueline de Jesus - gerente Educacional. 
 Jorge Luis Vargas – coordenador de Evangelização. 
 Marco Antonio Franzi - gerente de Recursos Humanos 
 Mauro Theobald - gerente de Controladoria e Finanças. 
 Raquel Pulita - analista de Comunicação Social. 



  Atividades Pastorais e Ano da Juventude das Américas 
 

 
 

O dia 04 de fevereiro marcou a abertura oficial das Atividades Pastorais da Província 
Marista Brasil Centro-Norte e do Ano Marista da Juventude das Américas, em 
videoconferência com a presença do provincial Ir. Wellington Medeiros, do 
superintendente de Organismos Provinciais, Ir. James Pinheiro, da equipe do Comitê 
de Pastoral do Escritório Central, e das equipes pastorais e pedagógicas das Unidades 
Educacionais e Sociais. 

O evento foi uma motivação para que as Unidades sintam-se animadas a trilhar o novo 
ano a partir da criação e desenvolvimento de projetos pastorais que, em 2013, devem 
priorizar o tema da juventude, em sintonia com a Campanha da Fraternidade (CF), o 
Encontro Internacional de Jovens Maristas (EIJM) e a Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ). A segunda motivação foi a abertura do Ano Marista da Juventude das Américas, 
cujo tema será: Juventude, o rosto de Deus! e o lema: “Seus olhos se abriram, e eles o 
reconheceram ao partir o pão” (cf. Lc 24,31). 

O Ir. Wellington Medeiros destacou a importância do empenho de todos com a missão 
de Marcelino Champagnat. “Que os nossos projetos pastorais pedagógicos sociais 
ajudem nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos avançarem para ‘águas mais 
profundas’. O Colégio e a Escola Maristas são chamados para fazer Jesus Cristo 
conhecido e amado, são bens evangélicos”, destacou. O superintendente Ir. James 
Pinheiro ressaltou, na oportunidade, que este ano é especial e será referência para 
outros triênios. “A juventude está no centro das nossas atividades pastorais. Que o ano 
que se inicia ajude os nossos jovens a seguir Jesus Cristo.” 

Durante a videoconferência, os representantes de cada área do Comitê de Pastoral da 
Província apresentaram os projetos que desenvolverão no decorrer do ano. Dentre as 
ações, destaca-se, na Coordenação de Animação Vocacional, o fortalecimento da 
cultura vocacional na Província. Já a Coordenação de Animação do Laicato dará início, 
em março, aos encontros da Ciranda e Teia Marista. Na Coordenação de Evangelização 
alguns dos objetivos são: fortalecer a participação juvenil Marista na Igreja, trabalhar 
para que a proposta educativa e de evangelização estejam inter-relacionadas, iniciar os 
novos encontros do Projeto Diálogos Pastorais, realizar os encontros de catequistas e 
evangelização das infâncias e da Missão Marista de Solidariedade. 

 



Novas Gerações da Vida Religiosa Consagrada 
 

 

Os representantes da Província no II Congresso Nacional das Novas Gerações da Vida 
Religiosa Consagrada já estão de malas prontas para o evento, que será realizado de 
09 a 12 de fevereiro em Aparecida, São Paulo.  

Os Irmãos Afonso Murad e Natalino de Souza apresentarão a conferência de 
abertura, com uma leitura teológica sobre o tema do Congresso, Novas Gerações: 
Tecendo relações, construindo caminhos. “Abordaremos os desafios instituicionais, 
da tradição x autonomia e da espiritualidade”, lembrou o Ir. Natalino. Fazem parte da 
equipe da Província, ainda, os Irmãos Márcio Henrique da Costa; Rubens Falqueto, 
José Augusto Júnior, Paulo Henrique Soares, Delano Costa, Dener Rodrigues,  Fabrício 
Alves, Charles Amorim, Demilton Barbosa, Gustavo Gomes e Ir. Fábio Soares. 

O Congresso, promovido pela Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB Nacional, 
“será um espaço de produção, partilhas e anseios da vida religiosa”, destaca o Ir. José 
Augusto Júnior. Os jovens Irmãos Maristas estão em sintonia com as ações das CRB´s 
Regionais, nas várias etapas de formação e grupos de reflexão. 

A programação e mais informações sobre o Congresso estão disponíveis no blog 
http://ngvrcbrasil.blogspot.com.br. 

Plano de Comunicação dos Colégios 
 

 

Em 2013, a Província dá um passo importante para a consolidação do Plano de 
Comunicação, lançado em 2012. A equipe da Assessoria de Comunicação/Ascom 
apoiará as Unidades na elaboração de seus Planos de Comunicação, em consonância 
com as diretrizes institucionais. A iniciativa tem por objetivo fortalecer a cultura de 
comunicação e a contribuir para as ações e o diálogo com os diversos públicos, 
dentro da perspectiva estratégica. 

http://sites.marista.edu.br/ascom
http://sites.marista.edu.br/ascom
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A primeira videoconferência formativa sobre o tema foi realizada no dia 07 de 
fevereiro, com a participação dos facilitadores de comunicação e marketing dos 
Colégios. O grupo tem como principal objetivo realizar a análise da comunicação 
em suas Unidades e, partir dos resultados, delinear ações, metas, indicadores e 
cronograma de trabalho para este ano, com o acompanhamento da Ascom.  

Já está em fase de planejamento, também, o envolvimento das Unidades Sociais no 
projeto. 

Passo a passo para a elaboração do Plano de Comunicação dos Colégios 

 07/02: Videoconferência formativa e envio das orientações às Unidades. 

 20/03: Envio das análises e propostas de Plano para a Ascom. 

 19/04: Retorno da Ascom às Unidades, com as considerações sobre os Planos. 

 03/05: Revisão e envio da versão final dos Planos para a Ascom.     

  Fique por dentro  

 O provincial Ir. Wellington Medeiros e o vice-provincial Ir. Ataide José de Lima 
participam de convivência comunitária, no sábado e domingo de carnaval, com 
integrantes das comunidades de Recife, Maceió e Natal, no Centro Marista 
Itamaracá/PE. 

 
 No próximo dia 13 de fevereiro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil/CNBB 

fará o lançamento da Campanha da Fraternidade, que este ano traz o tema 
Fraternidade e Juventude e o lema Eis-me aqui, envia-me (Is 6,8).  O objetivo é 
trabalhar assuntos relacionados ao contexto de mudança, protagonismo na 
vivência eclesial e na construção de uma sociedade fraterna, fundamentada na 
cultura da vida, da justiça e da paz.  

 
Oração da Campanha da Fraternidade 2013      

 
Pai santo, vosso Filho Jesus, 
conduzido pelo Espírito 
e obediente à vossa vontade, 
aceitou a cruz como prova de amor à  humanidade. 
 
 Convertei-nos e, nos desafios deste mundo, 
 tornai-nos missionários a serviço da juventude. 
 
Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, 
enviai-nos, Senhor; 
para ser presença geradora de fraternidade, 
enviai-nos, Senhor; 
para ser profetas em tempo de mudança, 
enviai-nos, Senhor; 
para promover a sociedade da não violência, 
enviai-nos, Senhor; 
para salvar a quem perdeu a esperança, 
enviai-nos, Senhor; para... 


