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UMBRASIL e ONU em defesa das crianças 

 

 

Em consonância com as ações do Comitê de Proteção Integral, da Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), a União Marista do Brasil (UMBRASIL) participou, neste mês, em São Paulo, do Global 

Partnership to End Violence Against Children (Parceria global para acabar com a violência contra as 

crianças – em tradução livre), encontro promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), que 

teve por objetivo tratar do enfrentamento ao abuso, exploração e todas as formas de violência contra 

crianças e adolescentes. 

O encontro reuniu organizações da sociedade civil, dentre as quais a Fundação Marista de 

Solidariedade Internacional (FMSI) – que se tornou membro do Global Partnership em agosto deste 

ano –, para alinhar expectativas e estratégias entre o poder público e as organizações, a fim de alcançar 

as metas desta iniciativa, em uma perspectiva integrada e sistemática de combate à violência de 

meninos e meninas do Brasil.  

Para o Ir. Ivonir Imperatori, assessor da área de Missão, da UMBRASIL, que participou da reunião, o 

encontro foi muito importante para o alinhamento entre as entidades-membros que trabalham com 

crianças e adolescentes em situação de violência. “Precisamos definir com clareza que tipo de violência 

queremos pautar neste momento. Vivemos em uma sociedade que, principalmente, famílias em 

situação vulnerável, enfrentam situações de violência de toda natureza. Portanto, esta iniciativa nos 

possibilita ampliar as ações junto aos sujeitos de direito, e que se estende a comunidades específicas”. 

Ao final do encontro, o grupo de organizações definiu que irá abastecer um repositório online com 

atores e instituições que devem ser incluídos nesta pauta, além de documentos e referências. A 

próxima reunião já tem data marcada: será em 12 de dezembro, e a pauta é debater sobre os 

resultados deste primeiro esforço. 

*Com informações da União Marista do Brasil (UMBRASIL) 



 

Cada Irmão, Uma História 

A segunda edição do livro Simplesmente 

Irmãos! – a história vocacional de 

Irmãos Maristas, publicada em agosto 

deste ano, já está disponível, em versão 

digital, no site Vida Marista, no link 

Roteiros e Subsídios. Organizado pelos 

Irmãos Márcio Henrique da Costa, 

coordenador da Animação Vocacional, 

do Setor de Vida Consagrada e Laicato, e 

Rafael Ferreira Júnior, diretor do Centro 

de Estudos Maristas (CEM), o livro conta 

a história vocacional de 31 Irmãos da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN).  

Nos 31 relatos autobiográficos é possível encontrar diversas narrativas, com diferentes pontos de vista, 

como a de Irmãos ainda jovens na caminhada, e de outros com mais tempo de estrada, dispostos a 

compartilhar o testemunho de suas realizações, pela escolha vocacional, feita há muitos anos. Há, 

também, histórias de Irmãos que atuam diretamente nas obras apostólicas da Província, e daqueles 

que já contam vários anos de consagração como religiosos maristas. 

A publicação ainda traz um “roteiro para leitura orante”, com cinco passos para melhor 

aproveitamento do conteúdo: preparação, meditação, oração e gesto concreto. Para um dos 

organizadores do livro, Ir. Márcio Henrique da Costa, a publicação faz um resgate histórico da vida dos 

Irmãos, e serve de subsídio para os trabalhos na área vocacional. “A ideia do livro, desde a primeira 

edição, é mostrar como se dá o caminho da vocação dos Irmãos, e documentar cada história para a 

memória da instituição”, afirmou. E já adianta: “a terceira edição está a caminho, o nosso objetivo é 

retratar a vida vocacional de todos os Irmãos Maristas da Província”. 

Acesse o livro por aqui: http://marista.edu.br/vidamarista/livro-simplesmente-irmaos-02/  

Primeira edição 

A primeira edição do livro Simplesmente Irmãos!, publicada em 2013, possui relatos vocacionais de 32 

Irmãos, em diversos contextos e histórias. Organizado, também, pelos Irmãos Márcio Henrique da 

Costa e Rafael Ferreira Júnior, o livro traz um roteiro para aprofundar o conteúdo assimilado, além de 

orações vocacionais para acompanhar a leitura. Esta primeira edição também está em formato digital, 

e você pode acessá-la por aqui: http://marista.edu.br/vidamarista/livro-simplesmente-irmaos-01/ 

Tem interesse pela versão impressa das edições? Então entre em contato com a coordenação da 

Animação Vocacional, pelo e-mail vcl.pmbcn@marista.com.br, e solicite o seu exemplar. Boa leitura! 



 

Tecnologia a serviço da educação 

 

A plataforma do Simulado Provincial Marista ENEM já 

dispõe dos resultados das provas aplicadas em 21 e 28 de 

agosto, para os alunos dos 1º e 2º ano do ensino médio, de 

todas as unidades socioeducacionais da Província Marista 

Brasil Centro-Norte (PMBCN). Os alunos, das unidades que já 

cumpriram a etapa de “revisão”, podem acessar as notas, 

analisar os resultados, e ainda efetuar comparativos entre 

erros e acertos, por item, de acordo com as estatísticas gerais. 

O ambiente virtual ainda dispõe de dois módulos que ajudam os estudantes a entender o impacto dos 

resultados, e também a calcular notas para o ingresso no ensino superior. O módulo “revisão de 

provas” informa ao aluno qual questão impactou, negativamente, na sua coerência pedagógica, e que, 

portanto, ele deverá priorizar. Já o módulo SISU simula, por meio das notas obtidas nas provas e das 

médias de corte registradas, em qual curso e em qual universidade o estudante conseguiria entrar.  

Além de ser uma ferramenta estratégica para os alunos, a plataforma também é um instrumento de 

gestão para as equipes pedagógicas das unidades. Por meio de relatórios que contemplam médias por 

área de conhecimento, médias na redação, resultados globais e individuais, os gestores poderão ter 

subsídios para elaborar estratégias e planos de ação para administrar e conduzir, de forma mais 

efetiva, os processos educacionais em cada colégio/escola. 

Para a coordenadora educacional, da Gerência Socioeducacional, Deysiane Pontes, a plataforma do 

Simulado Provincial Marista ENEM permite a ambos os públicos – educadores e educandos – gerir 

melhor os resultados, e com isso aprimorar os pontos fortes e recuperar os pontos fracos. “Esta 

tecnologia nos fornece dados e informações sobre todas as unidades e, de posse destas referências, 

temos a possibilidade de adotar melhores práticas de gestão educacional, levando em consideração a 

necessidade de cada estabelecimento. É a tecnologia a serviço da educação”, afirmou. 

Na prática – Colégio Marista Natal 

Dentre as unidades que já disponibilizaram o acesso aos estudantes, o Colégio Marista de Natal (RN) 
apresentou um ótimo resultado quanto às consultas por parte dos alunos. “Os estudantes ficaram bem 
impressionados com o que viram. Entender quais os pontos fortes e fracos nas questões; fazer a leitura 
dos erros e acertos, com os respectivos diagnósticos; e a possibilidade de simular em quais cursos e 
universidades poderiam ter acesso, conforme sua nota na prova, impactaram os estudantes 
positivamente”, afirmou Bruno Souza, supervisor disciplinar do ensino médio e responsável pela 
apresentação da plataforma aos educandos.    
 

 



 

Fórum discute Organizações Religiosas 

Na próxima segunda-feira (27/11), a União Marista do 

Brasil (UMBRASIL) promoverá o Fórum sobre 

Organização Religiosa e Imunidade Filantrópica: 

reflexões sobre os desafios e oportunidades para o 

Brasil Marista, que pretende discutir temas 

relacionados às organizações religiosas das Províncias, 

imunidade filantrópica, bem como o arcabouço legal 

que reúne ambos os assuntos. 

O encontro, que acontecerá na sede da UMBRASIL, em 

Brasília (DF), espera reunir provinciais, representantes 

canônicos e os dirigentes das mantenedoras, em prol de uma agenda que propõe exposições e debates 

sobre os temas mencionados acima, e momentos de diálogos para a construção de posicionamentos 

acerca das oportunidades para o Brasil Marista. 

O cenário político-social e jurídico do Brasil tem mudado velozmente. Esta velocidade incide sobre 

marcos legais e, consequentemente, sobre o trabalho de instituições como o Marista. Desta forma, a 

proposta do Fórum é se antecipar para avaliar riscos e possibilidades que se apresentam neste novo 

contexto.  

Na programação, estão previstas palestras com o procurador de justiça do Ministério Público do 

Distrito Federal, José Eduardo Sabo Paes, e com os especialistas no tema, os advogados Napoleão Alves 

Coelho e Sérgio Almeida. 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), que teve sua Organização Religiosa fundada neste 

mês (8/11), vai participar deste evento de formação, para alinhamento conceitual e de boas práticas 

para essas instituições. Para o ecônomo provincial, da Organização Religiosa, da PMBCN, Ir. Renato 

Silva, que estará presente no Fórum, o encontro representa a oportunidade de discutir sobre a 

implementação das Organizações Religiosas nos tempos atuais. “Teremos a possibilidade de dialogar 

sobre como fazer, como implantar, quais os procedimentos relevantes para a fundação e a 

manutenção destas instituições e, também, para manter a perenidade de cada uma delas”, declarou. 

*Com informações da União Marista do Brasil (UMBRASIL) 

Fique por dentro 

� Foi realizada em 11 de novembro, no Colégio Marista Pio X, em João Pessoa (PB), a Formação 

sobre Educação Infantil Marista, promovida pela Gerência Socioeducacional, da 
Superintendência de Missão. No encontro, foram dialogados e discutidos temas como as 
diretrizes curriculares maristas para a educação infantil, e a importância da afetividade no 
contexto educacional.  

Assembleia da Organização Religiosa da PMBCN – Foto: Ascom 


