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Encontro de Animadores de Comunidade 

 
 
 

 

 

 

 

Encontro com leveza, integração, transparência, diálogo 
fraterno, orante e, principalmente, um testemunho de 
unidade provincial. Esta foi a avaliação do Ir. Wellington 
Medeiros sobre o Encontro dos Animadores de 
Comunidade da Província, realizado, de 13 a 16 de maio, 
na Vila Champagnat, em Brazlândia/DF.  O evento, que 
teve a participação de 26 Irmãos, trouxe como tema 
“Com Maria, unidos em um só coração, vamos a Jesus”, 
em sintonia com a última Assembleia e Capítulo 
Provincial. 

Dentre as principais temáticas abordadas estiveram a 
partilha sobre a realidade das comunidades, as 
pesquisas sobre a vitalidade e fecundidade evangélica 
nesses espaços e os Cenários da Vida Religiosa Marista, e 
a apresentação da Política Institucional de Proteção às 
Crianças e Adolescentes. 

O encontro contou ainda com um momento de 
participação dos superintendentes, gerentes e colabo-
radores convidados do Escritório Central.  

 “Teve temas pertinentes e a participação ativa dos 
Irmãos em um ambiente fraterno, descontraído, todos 
em busca do melhor caminho para a Província”, desta-
cou o Ir. Claudino Falqueto, da Comunidade da Tijuca/RJ. 

Para o Ir. Natalino Souza, da Comunidade da Betâ-
nia/MG “o Encontro reforçou o sentido, o valor e as 
responsabilidades do Irmão animador de comunidade”. 
No encerramento, o Ir. Wellington convidou os partici-
pantes a continuarem tendo Maria como primeira 
superiora das comunidades. 



Religiosidade, Pluralidade Religiosa e Evangelização Católica  
 

 
 

 

 

 

 

 

O Curso e Workshop Religiosidade, Pluralidade Religiosa e Evangelização Católica foi 
realizado, na Chácara Divino Paraíso, no Gama/DF, de 13 a 17 de maio. O evento teve por 
objetivo aprofundar os conceitos da Matriz de Ensino Religioso aplicada nas unidades 
educacionais e sociais da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN. 

A gerente educacional Jaqueline de Jesus, a gerente social Cláudia Laureth e o 
coordenador de evangelização Jorge Vargas, da PMBCN, fizeram a abertura oficial do 
encontro em nome do superior Provincial, Ir. Wellington Medeiros, da superintendente 
Socioeducacional, Dilma Alves, e do superintendente de Organismos Provinciais, Ir. James 
Pinheiro. Juntos, eles ressaltaram que a formação conjunta entre as áreas social, pastoral 
e educacional é um sonho ousado, pensado a partir da identidade Marista. Além disso, 
destacaram a importância do momento para aprofundar o diálogo sobre a diversidade 
religiosa, que contribuirá com a caminhada nas unidades da Província. 

Para a mesa de abertura, foram convidados o coordenador de pastoral da Escola Marista 
Champagnat de Teresina/PI, Ir. Rogério Silva; os representantes do Islamismo, Marcelo 
Salahuddin; dos Cultos Afro-brasileiros, Marcelo Oliveira do Nascimento, e da Doutrina 
Espírita, Ruy Barbosa Meirelles. 

A programação do evento contemplou palestras sobre diversas temáticas, como 
“Religiosidade como experiência humana”, ministrada pelo professor doutor da PUC 
Minas, Carlos Frederico Barboza de Souza. Houve, ainda, painel com o professor Faustino 
Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora/UFJF, a respeito da “Evangelização 
Católica Marista e o Diálogo Inter-religioso” e o “Panorama das Religiões no Brasil e no 
Mundo”. O tema “Conhecendo outras religiões” foi abordado pelos representantes 
religiosos do Islamismo, dos Cultos Afro-brasileiros e da Doutrina Espírita. 

Durante o encontro, a professora Renata Menezes, do Museu Nacional da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, apresentou ainda a palestra “O Sagrado”, a partir da 
perspectiva antropológica. O evento foi direcionado aos professores e coordenadores de 
pastoral das unidades educacionais e sociais da Província, dos estados do Rio de Janeiro, 
Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás, Piauí e Distrito Federal. 

Ir. Rogério Silva (de verde) com representantes de outras 
tradições religiosas 



Maristas participam de eventos sobre o Dia 18 de Maio 

 

  

No dia 15 de maio, foi realizada, em Brasília, a cerimônia do lançamento da Campanha 
2013 “Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”, em alusão ao “18 de Maio - 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Os 
adolescentes do Projeto de Educomunicação Marista Eco@r Jovem, do Centro Marista 
Circuito Jovem de Ceilândia-CMCJ/DF, e a equipe do Instituto Marista de Assistência 
Social/IMAS representaram a Província no evento. Na ocasião estiveram presentes, 
também, integrantes do governo federal, sociedade civil organizada e o cantor Sérgio 
Reis, padrinho do Programa Siga Bem Criança. 

O educador social em Educomunicação do CMCJ/DF, Webert da Cruz, que também integra 
a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo (REJUPE), no 
Comitê Popular da Copa, apresentou a Petição Pública pelos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes no Contexto dos Mega Eventos Esportivos. O documento traz 
diversas recomendações acerca de medidas protetivas às crianças e adolescentes na 
tentativa de prevenir o abuso e a exploração sexual.  

Os educomunicadores maristas realizaram a cobertura das atividades que, no período da 
tarde, se estendeu à Esplanada dos Ministérios e contou com recreação, oficinas e 
diversas apresentações culturais, muitas delas, protagonizadas pelas equipes de capoeira, 
música e circo do CMCJ. As diversas manifestações acontecem no país, por meio de 
audiências públicas e passeatas, para potencializar as ações e o conhecimento acerca do 
tema. 

Durante as atividades do dia, a presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente/CONANDA, Maria Izabel da Silva, fez o lançamento oficial do Plano 
Nacional de Enfretamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e explicou 
todo o processo de construção e estruturação do documento que está disponível para 
consulta pública no site - www.direitosdacrianca.org.br, desde o dia 16 de maio. 
Denúncias podem ser recebidas pelo Disque 100.  

Como parte ainda da participação marista nas ações do Dia 18 de Maio, o IMAS lançou o 
fascículo sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes 2013, com versão virtual no marista.edu.br/social. Esta é a terceira edição 
do material, elaborado anualmente com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a 
problemática que atinge milhares de crianças e adolescentes em todo o Brasil. 

http://www.direitosdacrianca.org.br/


Parceria para a preservação de área verde em Colatina 

 
 

 

 

 

 

 

No último dia 10 de maio, os integrantes do Grupo de Ambientalistas Marista/GRAMA  e a 
comunidade educativa de Colatina/ES celebraram a assinatura do  termo de parceria 
entre o Colégio Marista, como unidade cooperadora, o  Serviço Colatinense de Meio 
Ambiente e Saneamento Ambiental/SANEAR e a Casa Engenharia para a conservação de 
uma área verde pública no Bairro Vista da Serra, em Colatina. 

O projeto é desenvolvido na região desde setembro de 2012, quando foram plantadas, 
aproximadamente, 200 espécies de árvores da Mata Atlântica. Os estudantes e 
educadores do GRAMA são os responsáveis pela rega e o monitoramento das plantas, e as 
outras organizações dividem as atribuições de limpeza, proteção e controle de pragas e 
ervas invasoras. 

Participaram da solenidade cerca de 20 alunos do GRAMA Marista, a diretora Maria 
Goretti Machado, o Ir. Carlos Henrique de Silva e o coordenador do projeto, Valbert Vago. 
Os estudantes, do 9º ano ao Ensino Médio, são voluntários. 

Fique por dentro 

 De 21 a 23 de maio, o provincial Ir. Wellington Medeiros  visitará os Irmãos do 
Juniorato Marista, em Belo Horizonte/MG. Em seguida, participará, na cidade, do 
Encontro de Jovens Irmãos, de 24 a 26 de maio. 

 
 A Província estará presente no Seminário da V Semana Social Brasileira, que será 

realizado de 20 a 22 de maio, em Brasília. Integram a equipe, Jorge Luis Vargas, 
coordenador de Evangelização; Cleunice Mota, analista de pastoral; Shirlei Silva, do 
Instituto Marista de Solidariedade/IMS; José Maria de Oliveira, diretor do Colégio 
Marista de Palmas e Aparecida Gomes, coordenadora de Pastoral do Colégio Marista 
São José – Montes Claros.  
 

 O projeto Ciranda Marista, organizado pela Coordenação de Animação do Laicato, 
será realizado, na Vila  Champagnat, em Brazlândia/DF,  de 21 a 24 de maio. 
 

 A cidade de Itamaracá/PE receberá, de 24 a 26 de maio, o Microrregional da 
Animação Vocacional (PE, AL e BA). 


