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Começam as Jornadas Pastorais Pedagógicas 

As Jornadas Pastorais Pedagógicas de 2018 já 
começaram. Promovidas pelas unidades 
socioeducacionais, da Província Marista Brasil 
Centro-Norte (PMBCN), as Jornadas têm por 
objetivo a formação pedagógica e espiritual dos 
educadores de todos os colégios e escolas 
maristas, além de servir como espaço para o 
planejamento anual de cada unidade.  

Para nortear os trabalhos das unidades, durante 
as Jornadas, foram elencados 12 eixos 
motivadores, que servem como sugestões para 

os temas das palestras e formações, que ocorrem neste período. Dentre eles, podemos citar a 
Campanha da Fraternidade 2018; a Reforma do Ensino Médio; a Base Nacional Curricular Comum; a 
Política Institucional de Proteção Integral às Crianças e aos Adolescentes; O lugar da Escola Marista no 
mundo contemporâneo; e a Evangelização com as infâncias e sua abertura para o sagrado.  

Os eixos propostos serão desenvolvidos, pelas unidades, durante os meses de janeiro e fevereiro, com 
atividades que envolvem palestras, formações, debates e reflexões. O Colégio Marista Nossa Senhora 
de Nazaré, de Belém (PA), e a Escola Marista Champagnat, de Iguatu (CE), concluíram, nesta semana, 
as Jornadas. Na próxima segunda-feira (15/01), quatro unidades iniciam as formações: Aprendizado 
Marista Padre Lancísio, de Silvânia (GO), Colégio Marista Aracati (CE), Colégio Marista de Palmas (TO), 
Colégio Marista Pio X, de João Pessoa (PB), e Escola Marista Sagrado Coração, de Fortaleza (CE). 

No Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, a Jornada, que terminou ontem (11/01), reuniu toda a 
equipe pedagógica da instituição para reflexões, análises e proposições na construção do 
planejamento pedagógico, que será trabalhado durante todo o ano. Para a coordenadora educacional, 
da Gerência Socioeducacional, Deysiane Pontes, que esteve presente na formação do Colégio,                 
“a Jornada é momento de abertura do ano, com planejamento e alinhamento das intervenções 
pedagógicas necessárias para a qualificação constante do ensino e da aprendizagem”.  

Jornada Pastoral Pedagógica, no Colégio Marista N. Senhora de Nazaré 

Foto: Ascom Marista Nazaré 



 

 

PMBCN promove ações para o Ano Nacional do Laicato 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), por meio do Setor de 

Vida Consagrada e Laicato, preparou uma série de ações para vivenciar o 

Ano Nacional do Laicato - que começou em 26 de novembro, de 2017, e 

se estende até 25 de novembro, deste ano, com o objetivo de celebrar a 

presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. E, dentre 

essas ações, a Província que, além de dar continuidade aos projetos e 

atividades que já vinha realizando para o movimento laical, promove, 

pela primeira vez, o Retiro para Leigos e Leigas Maristas, que se 

estenderá, também, para participantes de outras lideranças eclesiais. 

O Retiro ocorrerá em dois locais: o primeiro, no Espaço Champagnat 

Ribeirão das Neves (MG) – antigo Remar -, entre os dias 13 e 15 de abril, 

e o segundo, em Lagoa Seca (PB), entre os dias 19 e 21 de outubro. A 

proposta do Retiro é alimentar e fortalecer a vocação de cada 

participante, para que possam seguir a caminhada e o chamado laical, em busca do Reino de Deus.  

Além da novidade do Retiro para Leigos e Leigas, o Setor de Vida Consagrada e Laicato já tem 

programado outras ações para celebrar o Ano Laical. Em fevereiro, começam os envios, quinzenais, 

dos Roteiros do Laicato, que são subsídios textuais que ajudarão na formação dos leigos e leigas, que 

participaram ou, ainda, participam do Itinerário Laical Marista. No mês de abril, haverá a 

videoconferência de formação com os Irmãos, cujo tema será Laicato na Igreja, no qual se pretende 

abordar os documentos do Vaticano e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que 

versam sobre o movimento laical. 

No segundo semestre, entre os dias 7 e 9 de setembro, acontecerá, em Curitiba (PR), o Encontro 

Nacional de Lideranças do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM), promovido pela 

União Marista do Brasil (UMBRASIL), que reunirá leigos e leigas maristas das três Províncias do Brasil. 

Em novembro, o MChFM se encontra na V Assembleia Provincial do MChFM, em Brazlândia (DF), onde 

será definida a nova coordenação para o próximo triênio, e avaliada a caminhada até aqui. 

Programação e informações 

Os detalhes das atividades serão divulgados por meio do site http://marista.edu.br/vidamarista/, ou 

por meio de informativos, como o Província Informa, que trarão toda a programação dos eventos do 

Ano Laical. As informações, também, podem ser obtidas pelo e-mail: vcl.pmbcn@marista.edu.br 

Sagrada Família - Pintura de Eder D´artagnan 



 

 

Esportes movimentaram unidades maristas 

O final de 2017 trouxe alegria e orgulho para algumas 
unidades maristas no que diz respeito ao esporte. 
Como nos conta a tradição, muitos estudantes 
maristas são destaques em várias modalidades de 
esporte, no Brasil e no mundo. No final do ano 
passado, a história se repetiu: alunos maristas foram 
campeões e destaques nacionais e internacionais nas 
especialidades de Badminton, Ginástica Rítmica, 
Natação, Handball, Judô e Karatê. 

Na região Nordeste, alunos de três unidades trouxeram medalhas para a casa. O estudante e judoca 
Arthur Ponciano, do Colégio Marista de Maceió (AL), foi campeão na disputa do Brasileiro Regional de 
2017 e, atualmente, está entre os sete melhores no ranking nacional de Judô, na categoria sub 13. Já 
no Colégio Marista Patamares, de Salvador (BA), o destaque fica por conta da aluna Marina Fonseca, 
eleita pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos como melhor atleta do ano 2017. Nos dias atuais, 
Marina ocupa o sétimo lugar no ranking nacional, na modalidade 50 peito. Em João Pessoa (PB), o 
Colégio Marista Pio X destacou três estudantes no Festival Norte/Nordeste de Natação: os alunos 
Eduardo Fernandes, José Brasileiro e Júlia Araújo conquistaram medalhas em várias modalidades. 

No Sudeste, a Escola Marista São Marcelino Champagnat, de Colatina (ES), se orgulhou da aluna Kayllen 
Ribeiro, que foi campeã no XIX Campeonato Internacional de Karatê, que ocorreu em Punta del Leste, 
no Uruguai. Ainda em terras capixabas, duas estudantes do Colégio Marista de Colatina foram 
premiadas na Copa Vila Velha de Ginástica Rítmica: Rafaela Stefenoni (1º lugar) e Ana Karolina Lauers 
(4º lugar), ambas na categoria pré-infantil. Já o Colégio Marista Diocesano, de Uberaba (MG), 
apresentou duas alunas que foram homenageadas, pela prefeitura municipal, com o troféu Alberto 
Moraes 2017: Giovana Rezende, na modalidade Handball, e Letícia Cunha, na modalidade Badminton. 

Para a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, o incentivo ao esporte é prática 
fundamental do Instituto e, por meio do Serviço de Escolinha e Treinamento Esportivo (SETE), as 
unidades maristas proporcionam aos alunos o contato com o esporte e os benefícios que dele advém. 
“São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, preconizava que o esporte ‘fortifica o 
corpo e purifica a mente’ e é gratificante ver os resultados das práticas esportivas acontecendo na vida 
dos nossos alunos. O ano de 2017 nos trouxe a certeza de que o esporte é um instrumento educacional 
que, aliado à formação pedagógica-evangelizadora, colabora com o desenvolvimento individual, social 
e educacional dos estudantes, e nos mostra que estamos no caminho certo”, declarou.  

*com informações dos Colégios e Escolas citados na matéria. 

Kayllen Ribeiro, ao centro, durante premiação – Foto: Cida Morais 



 

    

Encontro de Jovens Irmãos da Região América Sul 

Entre os dias 16 e 21 de janeiro, a Casa de Encontro Marista, 
em Coronel Oviedo, no Paraguai, receberá Jovens Irmãos da 

Região América Sul com o objetivo de fortalecer a vivência da 
vocação religiosa, por meio de um itinerário formativo e 
celebrativo na perspectiva da construção do novo. 

O evento, organizado pela Área de Vida Consagrada e Laicato 
da União Marista do Brasil (UMBRASIL) e pelo Grupo de 
Trabalho Jovens Irmãos da Região América Sul, será dividido 
em quatro blocos: 1) Oficinas sobre Ser Irmãos Hoje – 
compostas pelos temas Nova relação irmãos e leigos; 
Espiritualidade; Formação profissional; Conflito geracional; 2) 
Painel sobre Direitos Humanos, com foco no abuso sexual; 3) 
Roda de conversa sobre Eclesialidade; e 4) Análise SWOT sobre 
a nova região, com acento na internacionalidade. 

Este Encontro, que tem como tema “Jovens Irmãos: cúmplices 
do Espírito no território do novo”, representa uma grande oportunidade para sonhos em conjunto, 
formação, partilha de experiências, criação e fortalecimento de vínculos, tendo como horizonte a 
revitalização e o fomento de propósitos comuns do processo e a caminhada de seguimento a Jesus 
Cristo na vida consagrada marista.  

Para recepcionar os participantes, um vídeo saúda a todos os Jovens Irmãos, e mostra imagens do local 
do Encontro e do que pode vir pela frente. Assista ao vídeo: http://www.umbrasil.org.br/encontro-de-
jovens-irmaos-da-regiao-america-sul/ 

*com informações da União Marista do Brasil (UMBRASIL) 

Fique por dentro 
� Começa na próxima segunda-feira (15/01), e se estende até 20 de janeiro, a primeira edição 

da Escola Vocacional Marista, que vai reunir 80 participantes, na capital mineira Belo 
Horizonte, para proporcionar uma formação teórica e vivencial aos responsáveis pela 
Animação Vocacional de qualquer instituição e congregação, inscritas. O evento é promovido 
pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, em parceria com a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) e com a Universidade Católica de Brasília (UCB). 


