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Brasil Marista lança relatório social 

O Relatório Social do Brasil Marista 2016, 

elaborado pela Umbrasil (União Marista do 

Brasil), já está disponível, em formato 

digital, no site www.umbrasil.org.br.  Com 

informações das Províncias Maristas 

Centro-Norte (PMBCN), Centro-Sul 

(PMBCS/Grupo Marista), e Sul-Amazônia 

(PMBSA/ Rede Marista), a publicação 

demonstra os impactos sociais e 

econômicos das três instituições, e 

apresenta os principais dados gerenciais 

nas áreas de educação, solidariedade, saúde, evangelização, comunicação e editoração.  

O Brasil Marista, tendo à frente da missão mais de 29 mil Irmãos, leigos e colaboradores, se destaca 

pela atuação na área educacional, com 90 unidades de educação básica, que atendem cerca de 90 mil 

crianças e adolescentes, e 8 unidades de ensino superior, com mais de 60 mil estudantes. “As 

informações apresentadas no relatório proporcionam uma visão integral do desempenho e da atuação 

das unidades maristas no Brasil, e reforçam o compromisso, assumido há 200 anos por São Marcelino 

Champagnat, ao fundar o Instituto Marista”, afirmou o Ir. Renato Silva, ecônomo provincial da PMBCN 

e diretor tesoureiro da Umbrasil.  

Anualmente, as informações são recolhidas e avaliados pelo Grupo de Trabalho do Relatório Social, 

formado por representantes das Províncias e da Umbrasil. O trabalho conjunto e alinhado permite que 

a cada nova edição se cumpra o objetivo de consolidar e registrar as características, a abrangência e 

os impactos das ações maristas na sociedade.  

“A base de qualquer gestão e de qualquer participação começa pela informação. Entender o contexto 

em que se faz parte, aquilo em que se está inserido faz diferença para a forma de atuar e trabalhar. O 

Relatório Social tem o papel de extrapolar os muros de nossa instituição e os nossos horizontes, para 

que todos os stakeholders entendam melhor qual o contexto e a atuação marista”, explicou a gerente 

Contábil-Financeira da PMBCN, Kelly Mattos.  

*Com informações da Umbrasil (União Marista do Brasil) 



 

Província “de mãos dadas” com a juventude 

 

Representantes do Conselho Provincial, Sup. de Missão e Comissão Provincial de Juventudes - Foto: Ascom 

A primeira Comissão Provincial de Juventudes, da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), se 

reuniu nesta semana, entre os dias 6 e 8 de novembro, na Casa Provincial, em Brasília (DF), para discutir 

a participação na Assembleia Provincial de Juventudes e seus ecos, e também para elaborar o Plano 

de Ação 2018, que irá nortear os trabalhos da Comissão, pelos próximos três anos de mandato. 

O destaque do encontro se deu com a participação da Comissão na reunião do Conselho Provincial, 

que abriu espaço aos jovens para expressarem seus desejos em busca de uma educação cada vez mais 

integralizada e humana e, também, para apontar as necessidades educacionais e de evangelização que 

percebem nas unidades da Província. O provincial, Ir. Ataide José de Lima, considerou o momento 

histórico, pois foi a primeira vez que o Conselho recebeu estudantes em suas reuniões. “Avalio esta 

ocasião como um novo começo, na qual os jovens maristas nos trazem percepções de como educar e 

evangelizar para um futuro melhor. Estamos de mãos dadas com os jovens nesta caminhada”, afirmou. 

Para a integrante da Comissão, Alice Azevedo, do Colégio Marista Patamares (Salvador/BA), 

representar as unidades da Província é trazer os sonhos e as esperanças de mais 35.000 pessoas, entre 

alunos e docentes, para uma educação com mais qualidade, integrando todos os ambientes escolares. 

Além do encontro com o Conselho, os integrantes da Comissão dialogaram com a Gerência 

Socioeducacional, mapearam os trabalhos com os jovens da Província, discutiram as estratégias para 

o plano de 2018, bem como os resultados da participação na Assembleia Provincial de Juventudes. 

A reunião foi promovida pela Superintendência de Missão, organizada pela Coordenação de 

Evangelização, e teve a participação dos oito titulares: Alice Azevedo - Colégio Marista Patamares 

(Salvador/BA); Beatriz Lima - Escola Marista Champagnat (Vila Velha/ES); Erik Freitas - Colégio Marista  

Aracati (CE), João Gabriel Rangel - Colégio Marista Natal (RN); Luana Cavalcanti – Colégio Marista Dom 

Silvério (Belo Horizonte/MG); Milena Silva - Colégio Marista Palmas (TO); Victor Barros - Colégio 

Marista Champagnat (Taguatinga/DF); e Vinícius Facure - Colégio Marista Diocesano (Uberaba/MG). 



 

Missão solidária mobiliza unidades maristas 

As unidades socioeducacionais, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte, 

participaram, nos meses de setembro e 

outubro, da Missão Marista de 

Solidariedade (MMS), que tem por 

objetivo vivenciar a missão como 

possibilidade de estudo e 

transformação social, cultivando a 

cultura da solidariedade, e tornando 

Jesus Cristo conhecido e amado.  

No Colégio Marista de Maceió (AL), a 

MMS foi realizada em setembro (23), e reuniu estudantes do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, 

colaboradores e professores em uma ação missionária que teve como tema “Marista 200 anos: 

profetas de um novo tempo”. O grupo visitou a Paróquia Nossa Senhora da Guia, no município 

alagoano de Satuba, onde recebeu crianças, jovens e idosos da comunidade para um dia de orações e 

reflexões, além de atividades de lazer como dança, xadrez, futebol, circuitos de corrida, brincadeiras 

com corda, vôlei e malabares. 

Ainda na região nordeste, a MMS se fez presente no Colégio Marista de Natal (RN), onde, no último 

fim de semana de outubro, educandos, educadores e colaboradores partilharam conhecimento com 

famílias em situação de vulnerabilidade social, nas comunidades rurais do município potiguar de Ielmo 

Marinho. Os maristas ofereceram, ainda, atividades de lazer e oficinas técnicas para a comunidade. 

Em Minas Gerais, a ação solidária aconteceu no Colégio e na Escola Marista de Varginha, e no Colégio 

Marista Diocesano, em Uberaba. Nas unidades de Varginha, a MMS foi realizada entre os dias 21 e 24 

de outubro, e agrupou pastoralistas, estudantes e professores para vivenciar a missão nas 

comunidades rurais do município, pertencentes à Paróquia do Mártir São Sebastião. A programação 

contou com momentos de visitas missionárias às residências, celebrações eucarísticas, atividades 

recreativas, show de talentos, bingo, formações, dentre outras atividades. 

Em Uberaba, mais de 20 missionários participaram das ações realizadas na comunidade rural de Santa 

Fé, entre os dias 20 e 22 de outubro. Momentos de oração, formação e alegria marcaram o final de 

semana de todos os envolvidos nesta imersão de fé, aprendizado e partilha. 

A Missão Marista de Solidariedade é um projeto de cunho evangelizador e solidário, realizado e 

promovido, anualmente, pelas equipes de Pastoral das unidades socioeducacionais da Província. A 

MMS é direcionada a toda a comunidade educativa: estudantes, educadores, colaboradores, familiares 

e parceiros externos. As experiências são realizadas durante o ano, em data definida pelas unidades. 

*Com informações dos colégios de Maceió (AL), Natal (RN), Uberaba (MG), e da escola e colégio de Varginha (MG) 

Missionários do Colégio e Escola de Varginha (MG) – Foto: Escola de Varginha 



 

Província reúne Irmãos formadores 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) reuniu, 

na Casa Provincial, em Brasília (DF), entre os dias 3 e 5 de 

novembro, os Irmãos formadores que atuam nas casas do 

pré-Postulado, Postulado, Noviciado e Juniorato para a 

Reunião de Formadores, um encontro de atualização e 

preparação contínua para o desempenho da função. 

O objetivo da reunião é partilhar o trabalho formativo e 

questões relativas ao dia a dia das casas de formação, bem 

como propiciar momentos de oração e estudo para os 

formadores, sobre os cenários e perspectivas do Instituto Marista, da Região América Sul e do Brasil. 

No primeiro dia do encontro, promovido pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, da PMBCN, o 

provincial, Ir. Ataide José de Lima, destacou a importância do grupo, e o relevante serviço que 

proporciona para a vitalidade da missão marista. “Desejo que a reunião seja espaço para revitalizar a 

vocação e a missão, e também para contribuir com a reflexão sobre as perspectivas e futuro da 

formação na Província”, afirmou. E provocou os Irmãos formadores, questionando: “O que podemos 

fazer de diferente para atualizar e melhorar o processo formativo?”. 

O segundo dia de atividades começou com os trabalhos de partilha da Coordenação de Animação 

Vocacional, seguidos das apresentações das Comunidades Formativas do Postulado, Juniorato 

Champagnat e do Noviciado Regional América Sul. No domingo (5/11), último dia do evento, Ir. Rubens 

Falqueto expôs os trabalhos e reflexões sobre o pré-Noviciado, na Região América Sul, e o ecônomo 

provincial, Ir. Renato Silva, apresentou a organização da rede de Economatos na Região. 

Para o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, Ir. José Augusto Júnior, o espírito fraterno e o 

comprometimento dos Irmãos formadores garantiu um clima propício para partilhar a situação nas 

casas de formação. “Nos alegramos com o caminho percorrido ao longo deste ano e, ao mesmo tempo, 

nos inquietamos com os desafios apresentados”, declarou.   

A Reunião de Formadores acontece anualmente e sua importância está descrita nas Constituições do 

Instituto Marista: “Os Irmãos formadores, particularmente o Mestre dos noviços, serão homens de 

oração, experientes no discernimento espiritual e preparados para a formação dos jovens à vida 

marista” (C.108) 

Fique por dentro 

� Foi fundada, na última quarta-feira (8/11), em assembleia realizada em Brasília (DF), a 

Organização Religiosa dos Irmãos da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), que tem 

por objetivo gerir as questões canônicas dos Irmãos maristas. Na ocasião, foi aprovado o 

Estatuto Social da Organização, que orienta a disposição e as competências da instituição. 

Reunião de Irmãos formadores 


