
 

 

      

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicar a vida à missão de evangelizar crianças, adolescentes e jovens e 
seguir o legado de São Marcelino Champagnat. Esses são os 
compromissos que os Irmãos Carlos Eurípedes Honório Filho e 
Leonardo de Faria Stoch reafirmarão junto à Congregação Marista ao 
professar os primeiros votos, no dia 29 de novembro, na Capela do 
Recanto Marista Champagnat, em Florianópolis/SC. Sob o lema 
“Consagrar-se a Deus por inteiro no amor”, os noviços da Província 
Marista Brasil Centro-Norte confirmarão os votos de pobreza, castidade 
e obediência, ao finalizar o período de dois anos de formação no 
Noviciado Marista do Brasil, na capital catarinense. 

“A consagração é um momento celebrativo da beleza do processo de 
quatro anos de formação”, destaca Ir. Leonardo, ao mencionar o itine-
rário vocacional da instituição. Nascido em Espera Feliz/MG, ele se 
encantou pela vida Marista quando morava em Vila Velha/ES e atuava 
como coroinha. Acompanhado por um Irmão, se sensibilizou pelo 
espírito de família e os trabalhos sociais desenvolvidos pela 
congregação. Até ser surpreendido pela pergunta “Você quer ser Irmão 
Marista?” e integrar os grupos vocacionais. 

Para o Ir. Leonardo, a formação marista é única, pelo contato que possi-
bilita com diversas regiões e realidades, além da vivência em comu-
nidades, nos colégios e unidades sociais. Sobre a ida ao Juniorato, em 
Belo Horizonte/MG, próxima etapa formativa, as expectativas são as 
melhores. “Estou com o coração aberto”, disse. 

A motivação, também, faz parte da história do Ir. Carlos Eurípedes na 
Província. Depois que conheceu os Irmãos em encontro da Pastoral da 
Juventude, em 2010, decidiu estar mais próximo e ingressar na PMBCN. 
Mineiro, de Guimarânia/MG, o Irmão participou dos grupos e 
encontros vocacionais em Patos de Minas. “No Noviciado, tivemos 
experiência profunda de oração, da vida apostólica e sobre a história 
marista. No Juniorato, espero viver com alegria e profundidade os 
desafios”, explica o Irmão.  A celebração dos votos, a primeira realizada 
em Florianópolis, desde a mudança do Noviciado, de Passo Fundo/RS, 
terá a presença do provincial Ir. Wellington Medeiros, familiares e 
amigos dos noviços. 
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Noviços fazem os primeiros votos no dia 29 

Irmãos Carlos Eurípedes (à esq) e Leonardo Stoch com estudantes 



 

 

 Comissão de Comunicação e Marketing visita a PMBCN 

 

 

 

 

 

As equipes do Escritório Central da Província Marista Brasil Centro – Norte/PMBCN 
acolheram os integrantes da Comissão de Comunicação e Marketing da União Marista do 
Brasil/UMBRASIL, nos dias 18 e 19 de novembro, em Águas Claras/DF. O grupo, formado por 
representantes também das outras duas províncias no país - Centro Sul e Rio Grande do Sul -, 
é responsável hoje pelas demandas estratégicas da área. 

Na reunião, os participantes conheceram as áreas da PMBCN, o Colégio Marista Champagnat 
e a Comunidade dos Irmãos, em Taguatinga/DF. A programação trouxe, ainda, discussão 
sobre o manual de uniformes, agendas maristas e o mapeamento dos temas relevantes para 
a missão. “O objetivo do encontro foi validar o texto preliminar com as diretrizes de 
comunicação e marketing do Brasil Marista, que agora seguirá para a aprovação da diretoria, 
conselho superior e assembleia geral”, explica José Messias de Almeida Pina, coordenador da 
área de Gestão da UMBRASIL, à qual a Comissão está vinculada. 

A consultora Rosângela Florczak, responsável pela elaboração das diretrizes, apresentou, 
para as contribuições da Comissão, o documento que traz propostas relativas aos fluxos, 
processos e posicionamento da comunicação e do marketing marista no país. Se aprovado 
nas instâncias gestoras da UMBRASIL, a previsão é que as ações sejam implementadas a 
partir de março de 2016. “Esse é o recomeço do trabalho do grupo, com novas atribuições e 
mais maturidade para tomar decisões em conjunto”, disse Messias, ao mencionar a 
retomada dos trabalhos do grupo este ano. 

                    Estudantes produzem curtas – metragens em espanhol 

As disciplinas de Língua Espanhola e    
Direitos Humanos do Colégio Marista Dom 
Silvério, em Belo Horizonte/MG, 
promoveram, no mês de novembro, um 
estudo interdisciplinar para reforçar o 
aprendizado de cada uma das matérias. 
Para mostrar que os estudantes do 9º ano 
do Ensino Fundamental estão com os dois 
conteúdos na ponta da língua, foi 
realizado o concurso Don Quijote de 
Cortometraje. Os estudantes produziram 
curtas-metragens com ênfase no respeito 
e na solidariedade. Os vídeos, gravados no 



 

 

idioma espanhol, apresentaram temas que buscam refletir sobre a condição do indivíduo na 
sociedade. Os trabalhos foram conduzidos pelas professoras Rosângela Marques, de Língua 
Espanhola, e Lauriene Queiroz, de Direitos Humanos. 

Os curtas-metragens foram avaliados por um júri, formado por professores e colaboradores 
do Colégio Marista Dom Silvério. Os critérios de avaliação foram o vocabulário, a 
desenvoltura em Língua Espanhola, a criatividade, a originalidade, a atenção ao tema 
proposto, a adequação ao figurino e a edição de imagens e sons. Os cinco melhores foram 
premiados e apresentados no Teatro Dom Silvério para todas as turmas do 9º ano.  

Os vencedores receberam certificados, dicionários e os dois primeiros lugares também 
levaram um troféu com a imagem de Dom Quixote, personagem do escritor espanhol Miguel 
de Cervantes. “A atividade de produção de audiovisual tem por objetivo agregar 
conhecimento da cultura e da Língua Espanhola e possibilitar maior interação com os 
recursos tecnológicos. Além disso, o projeto propicia ao estudante estabelecer relações e 
expor sua forma de pensamento por meio da fala em Espanhol”, explica a professora 
Rosângela Marques.  

O professor de Cinema da UNA, Daniel Veloso, participou da apresentação e comentou sobre 
a importância do recurso como instrumento de aprendizado. “O cinema é uma arte coletiva, 
então, eles têm de trabalhar em conjunto, e é importante o aluno ter este contato. Eu 
imagino que foi um desafio duplo para eles, além de atuar, produzir e pensar em outra 
língua; tudo isso é muito valido”, destaca Veloso. 

A primeira colocação ficou com o curta “La antigua grecia y el consumismo”, seguido pelos 
filmes “La Superación”, “Las estaciones de la vida”, Las hermanas cambiadas”, 
“Rebasamiento de talento”. 

Marista Pio X realiza Feirão de Livros 

 

 

 

 

 

 
Os estudantes do Ensino Fundamental I, do Colégio Marista Pio X, em João Pessoa/PB, 
promoveram a divulgação do Feirão de Livros destinados às séries do 2º ano ao 5º ano. 
Vestidos de personagens clássicos dos contos infantis, eles entraram nas salas de aula e 
divulgaram o Feirão de Livros, que acontecerá no próximo dia 30 de novembro. 
 
O Feirão é uma das atividades de incentivo à leitura proposta pelo Projeto “Cântaro das 
Letras”. A ideia é que, durante todo o mês de novembro, os estudantes tragam exemplares 
já lidos por eles e troquem por dinheiro fictício, denominado pelos educadores “trocados”. 



 

 

 
A cada livro deixado para o Feirão, o estudante receberá “um trocado”, quando, no dia 30, 
ele poderá utilizá-lo para adquirir um novo título. Para o acervo do projeto serão aceitos 
livros de literatura infanto-juvenil, juvenis, gibis, mangá e coleções. 
 
Os livros devem ser deixados na biblioteca escolar e os estudantes poderão adquirir os seus 
“trocados” no ato da entrega. “A iniciativa superou as nossas expectativas, os estudantes 
têm participado ativamente do projeto e com empolgação”, comenta Fernanda Frasão, 
coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental I. 
 

Dia TAC promove integração e solidariedade no Marista-

Tijuca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A manhã do dia 12 de novembro foi escolhida para a realização da edição 2015 do Dia TAC 
(Trabalho de Ação Concreta), no Colégio Marista São José - Tijuca. Estudantes do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio participaram da iniciativa de solidariedade que acolheu 
crianças do Projeto Happy Day, desenvolvido na comunidade do Borel. 
 
Este ano, o número de apadrinhados cresceu para 150. A participação Marista também 
aumentou: foram cerca de 1.200 envolvidos, contados estudantes, professores, equipe de 
Pastoral, inspetores e equipe técnica. Cada turma preparou sua sala de aula para receber as 
crianças com atividades lúdicas e de integração, além de elaborar kits com roupas, 
brinquedos e livros para presentear às crianças. 
 
A aluna Maria Luísa dos Anjos, 16, conta que o evento gerou grandes expectativas. “Nós 
tivemos várias ideias. As turmas se mobilizaram e todo mundo fez parte disso. Todo mundo 
queria ajudar pelo menos um pouco, até as pessoas que não puderam vir”, conta. Segundo 
a estudante, aqueles que tiveram outros compromissos se fizeram presentes por meio de 
mensagens de apoio nas redes sociais, auxílio na produção dos presentes e participação no 
planejamento do dia.  
 

Fique por dentro 

 
� O Conselho Provincial, sobre assuntos canônicos, está marcado para 23 de 

novembro, no Escritório Provincial, no Park Way/DF. 
� A Assembleia Virtual de Diretores da PMBCN será realizada, por videoconferência, 

no dia 24 de novembro. 


