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Escola Vocacional abre inscrições para edição Nordeste 

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição da 

Escola Vocacional, que acontecerá em Fortaleza (CE), 

entre os dias 2 e 7 de julho, e tem por objetivo oferecer 

formação teórica e vivencial para os animadores 

vocacionais de qualquer instituição ou congregação, de 

modo a contribuir para a construção de uma cultura 

vocacional nas Congregações, nos Institutos e na Igreja. 

Realizada pela Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), por meio do Setor de Vida Consagrada e 

Laicato, em parceria com a Conferência dos Religiosos do 

Brasil (CRB) – Regional Fortaleza e com a Universidade 

Católica de Brasília (UCB), a Escola Vocacional pretende 

reunir 40 participantes dentre animadores vocacionais 

locais, jovens religiosos em preparação para assumir a missão da Animação Vocacional, padres, 

seminaristas, e leigos que colaboram nesta função. Ao final da formação, todos os participantes 

recebem certificação, como curso de extensão, oferecida pela Universidade Católica de Brasília (UCB). 

A Escola oferece três eixos de formação: Bíblico e Teológico; Vivencial e Metodológico; e Antropológico 

e Psicológico. Na primeira dimensão, serão tratados a contextualização da Animação Vocacional, e o 

acompanhamento e o perfil do animador vocacional. O segundo eixo vai trabalhar as dinâmicas nos 

processos vocacionais e a corporeidade e cuidado com o chamado de Deus. E, por fim, os participantes 

irão entender as realidades juvenis, os novos contextos e desafios para o acompanhamento 

vocacional, além do Modelo de Ajuda no processo vocacional, propostos pelo terceiro eixo. 

O período de inscrições já começou, e se encerra em 15 de junho. O investimento por pessoa é de 

950,00 (novecentos e cinquenta reais), e estão inclusos neste valor as assessorias, os materiais 

pedagógicos e a hospedagem, com pensão completa. Para mais informações, entre em contato com o 

Setor de Vida Consagrada e Laicato, por meio do número (61) 2102-4565 ou e-mail 

escolavocacional@marista.edu.br. Para se inscrever, clique aqui.  
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Província inicia ano letivo 2018 

 
Equipe da Superintendência de Missão - Foto: Cristiano Giamarco/Ascom 

A Superintendência de Missão, da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), se reuniu, na última 

semana de fevereiro (26/02), com as unidades socioeducacionais, para realizar a abertura do ano 

letivo 2018. O encontro se deu por meio de videoconferência, e agrupou os gestores das unidades com 

todas as coordenações que compõem a Gerência Socioeducacional, da Superintendência de Missão: 

coordenações Administrativa, Educacional, Evangelização, Negócios e Solidariedade.  

Durante a reunião, houve apresentação das equipes de cada coordenação, exposição dos projetos 

prioritários para este ano, além de breve explanação sobre a revisão orçamentária. No que diz respeito 

aos projetos, a Gerência Socioeducacional apresentou alguns programas que irão nortear as atividades 

anuais. Dentre as ações previstas, estão as escutas pastorais, atualização das diretrizes da Pastoral 

Juvenil Marista, encontro de diretores e vice-diretores administrativos e pedagógicos, encontros de 

Fé, Arte, Cultura e Vida, Fóruns do Ensino Médio, e Olimpíadas do Conhecimento. 

Os projetos de Internacionalização, como o Intercâmbio Marista e o Marista ID, também foram 

abordados, e o destaque ficou por conta do programa High School, que pretende oferecer aos alunos, 

a partir do 9º ano, a possibilidade de cursar o ano acadêmico americano, no contra turno escolar.  

Para a superintendente de Missão, Manuela Suassuna, o ano de 2018 será desafiador, mas pode-se 

fazer a diferença. “As nossas unidades são sólidas e oferecem educação de qualidade, mas não 

podemos esquecer que temos pela frente um ano repleto de desafios, com eleições presidenciais, um 

mercado agressivo, que apresenta práticas de concorrência cada vez menos leais e nos obriga a ficar 

atentos. Por isso, devemos atuar com firmeza no propósito do padre Champagnat, que escolheu a 

educação como espaço para o desenvolvimento integral e para a transformação do mundo”, afirmou. 

 



 

 

CF/2018 destaca superação da violência 

A Campanha da Fraternidade de 2018 foi 

lançada para as unidades socioeducacionais, 

da Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), durante a videoconferência 

realizada na última quarta-feira (28/02). 

Promovida, anualmente, pela Igreja Católica, a 

ação tem como tema norteador Fraternidade 

e superação da violência, e o lema Vós sois 

todos Irmãos (Mt 23,8).  

Para sensibilizar as equipes pedagógicas, 

administrativas e os professores sobre a 

importância do tema da Campanha, a Província convidou a psicóloga e professora da Universidade 

Católica de Brasília (UCB), Gleicimar Cunha. Na ocasião, ela apresentou aos participantes da 

videoconferência, organizada pelas Coordenações Educacional de Evangelização da PMBCN, conceitos 

e esclarecimentos fundamentados no questionamento: Reflexões sobre o conceito de violência: como 

podemos colaborar para a superação deste fenômeno no ambiente escolar?  

Em resposta à pergunta, a especialista esclareceu que a violência é um fenômeno complexo, dinâmico 

e diverso em suas manifestações, e que, atualmente, percebe-se a banalização do assunto. “As 

representações sociais da violência são diferentes, dependendo do contexto. A violência contra 

estudantes em situações abastadas é mais simbólica, já a violência física é frequente com estudantes 

em situação socioeconômica mais baixa”, elucidou Gleicimar.  

Como proposta de intervenção, em situações de violência no espaço escolar, a professora orientou 

sobre a necessidade de se trabalhar, entre os estudantes, a cultura do respeito e da valorização da 

vida. “Do ponto de vista psicogenético, as crianças têm sido muito mais insensíveis em relação ao 

outro; há a incidência de violência entre alunos cada vez mais jovens”, citou, ao exemplificar o bullying 

como um dos tipos de violência mais repetidas em escolas.  

Ao final da explanação, Gleicimar Cunha abordou conceitos que colaboram no entendimento sobre o 

que é violência, ao conceituar, a partir do olhar da psicologia, a agressividade, a agressão, e a gravidade 

do ato. “Precisamos fazer uso da linguagem. Eu acredito que somos capazes de resolver conflitos pela 

palavra e na convivência”, argumentou.  

 

Gleicimar Cunha, ao centro, durante videoconferência - Foto: Ascom 

 



 

 

Unidades se preparam para PJM 2018 
 

Na última quinta-feira (01/03), foi realizada, 

no Colégio Marista Champagnat, de 

Taguatinga (DF), a videoconferência de 

abertura das atividades da Pastoral Juvenil 

Marista 2018 (PJM), que contou com a 

participação de, aproximadamente, 420 

alunos, e de 28 unidades socioeducacionais, 

além das equipes das Coordenações de 

Evangelização e de Solidariedade, da 

Superintendência de Missão, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN).  

Este tradicional encontro de abertura da PJM, 

promovido pela Coordenação de Evangelização, tem por objetivo “abrir” as atividades da PJM em cada 

unidade, animar e incentivar os estudantes, que compõem o grupo, a atuar e a se engajar nos projetos 

e trabalhos da pastoral. As unidades se mostraram “animadas” e cheias de perspectivas para 2018. 

Durante o encontro, alguns estudantes discorreram sobre a importância de participar da PJM, e como 

isso os torna cidadãos bem mais preparados para se tornarem protagonistas da própria história. 

Outros alunos fizeram memória sobre o passado da PJM, como o 2ª Congresso Nacional, a 1ª 

Assembleia Provincial de Juventudes, e os momentos Clima e Tenda. E falaram também dos sonhos e 

expectativas para 2018, com a abertura oficial das atividades da PJM. 

Para o coordenador de Evangelização, Ir. Paulo Soares, a PJM vai de encontro com as palavras do Papa 

Francisco, do Instituto Marista e da Província.  “O Papa nos diz saiam do sofá; o Instituto nos afirma 

que os jovens são o termômetro da sociedade; e a PMBCN declara movam-se”. Portanto, jovens, 

saiam da zona de conforto, vão para o mundo, movam-se – a PJM precisa, e é feita, de vocês”, declarou. 

 

Fique por dentro 

 A equipe de Educação, da Região América Sul, se reuniu na última semana de fevereiro (de 26 

a 28/02), em Brasília (DF), para alinhar os processos e direcionar as ações do Grupo, além de 

revisar o Plano Estratégico para 2018, e programar as próximas reuniões e dinâmicas de 

trabalho. A equipe é composta por integrantes das Províncias Marista Brasil Centro-Norte, 

Centro-Sul e Sul-Amazônia; Cruz del Sur e Santa Maria de los Andes. 

PJM - Marista Champagnat Taguatinga - Foto: Ascom/Taguatinga 


