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Celebração a São Marcelino Champagnat  

Irmãos, gestores e colaboradores do Escritório Central 
da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN parti-
ciparam, no dia 03 de junho, de momento celebrativo e 
orante pela Semana Champagnat.  

O provincial Ir. Wellington Medeiros, na ocasião, falou 
do diferencial da instituição, conhecida por ser um bem 
evangélico. “Nosso objetivo primeiro é tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado por meio da educação, assim 
como Champagnat, que observou o apelo de Deus e 
começou a evangelizar crianças e jovens, em especial, os 
mais necessitados. Se estamos chegando aos 200 anos é 
porque existem pessoas de fé, que acreditam na missão 
deixada pelo pai fundador”, destacou o Irmão. 

A carta do superior geral, Ir. Emili Turú, intitulada 
“Brasas ardentes, testemunho de fé”, escrita por ocasião 
do Dia de Champagnat, celebrado em 06 de junho, 
inspirou a reflexão realizada no grupo. O texto traz a 
notícia da beatificação, em outubro de 2013, de 66 
Irmãos e 2 leigos maristas mártires da Espanha, 
exemplos de testemunho de fé. 

A Província celebra, de 03 a 07 de junho, a Semana 
Champagnat em todas as unidades educacionais e 
sociais. O objetivo da iniciativa é favorecer que estudan-
tes, pais, Irmãos, leigos e colaboradores conheçam mais 
profundamente a pessoa e a história de Marcelino 
Champagnat. O tema da Semana este ano é “Cham-
pagnat: Apóstolo das Juventudes”, e o lema “Vamos aos 
jovens lá onde eles estão”. Mais informações no 
sites.marista.edu.br/semanachampagnat. 



Visita às unidades sociais do DF 
 

 

O provincial Ir. Wellington Medeiros visitou, no dia 04 de junho, as unidades sociais do 
Distrito Federal. Acompanhado da gerente social Cláudia Laureth, no período da manhã, 
esteve em Ceilândia/DF, com educadores e crianças da Creche Irmãozinhos de Maria e a 
equipe do Centro Marista Circuito Jovem. A tarde foi dedicada aos colaboradores do 
Instituto Marista de Solidariedade/IMS. 

Na creche, as crianças fizeram apresentações artísticas aos visitantes, que estiveram em 
cada espaço e vivenciaram o trabalho desenvolvido. O Irmão teve a oportunidade, 
também, de dialogar com o grupo de colaboradores e encorajá-los no exercício de suas 
atividades. 

No Circuito Jovem, os educandos mostraram o que de melhor aprenderam na unidade. 
Apresentaram músicas populares, tocadas em instrumentos de sopro e percussão; 
realizaram performance circense; cantaram rap em homenagem a Champagnat e 
dançaram a cultura afrobrasileira. Por ocasião da visita, os educomunicadores fizeram  
entrevista coletiva com o Ir. Provincial, um jogo de perguntas e resposta sobre a vida de 
São Marcelino Champagnat, a Missão Marista e a importância da instituição na 
construção de um mundo melhor para as crianças, adolescentes e jovens. 

Para finalizar a visita, que teve a presença de educandos, educadores e familiares, o 
provincial realizou um encontro com a equipe da unidade e partilhou os desafios de 
conduzir uma província de tamanho continental, o dia a dia de trabalho como animador 

da vida canônica provincial e como presidente das mantenedoras. 

No período da tarde, Ir. Wellington participou de momento de partilha no Instituto 
Marista de Solidariedade/IMS, onde se aprofundou sobre as ações e parcerias 
estratégicas. “Eu gostaria que todos os Irmãos e colaboradores pudessem sentir isso tudo 
que estou experimentando, de estar próximo das unidades sociais de nossa Província. É 
uma sensação de alegria e satisfação conhecer pessoalmente o trabalho que 
desenvolvemos na dimensão da solidariedade”, destacou o provincial. 

No bate-papo com os anfitriões, o Irmão abordou os aspectos de internacionalização e 
transculturalidade, que, segundo ele, a Igreja, como um todo, e, principalmente, o 
Instituto Marista devem estar familiarizados. 



IMS na Semana Mundial do Comércio Justo e Solidário 

 

 

 

 

 

 

De 27 a 31 de maio, o Instituto Marista de Solidariedade/IMS, ao lado de instituições 
parceiras,  promoveu a Semana Mundial do Comércio Justo e Solidário, no Rio de Janeiro. 
Cerca de 600 representantes de empreendimentos de Comércio Justo nacionais e 
internacionais e organizações de apoio e fomento de mais de 40 países estiveram 
reunidos para discutir políticas públicas e ações que promovam e fortaleçam o setor. 

Dentre as ações do IMS durante o evento, estiveram a apresentação da diretora Shirlei 
Silva sobre o processo histórico do Comércio Justo no Brasil e o pré-lançamento dos 
Catálogos de Comércio Justo e Solidário, produzidos pelo IMS em parceria com a 
Secretaria Nacional de Economia Solidária e o apoio da plataforma Faces do Brasil e 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Ao todo serão 11 catálogos de empreendimentos. 

Fizeram parte da programação da Semana, ainda, o Seminário Nacional de Acesso ao 
Mercado Institucional: A Diversidade Regional Brasileira, e o Salão Mundial do Comércio 
Justo, com a exposição de produtos alimentícios, artesanato e confecção,  e rodada de 
negócios entre os participantes e potenciais compradores. 

Microrregionais da Animação Vocacional 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foi realizado, de 31 maio a 02 de junho, o Microrregional de Animação Vocacional, em 
Belém/PA. Participaram do evento 16 jovens dos estados do Tocantins, Pará, Maranhão e 
Piauí e sete nucleadores, responsáveis pelo acompanhamento dos grupos.  
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Os jovens refletiram sobre a temática “Juventude e Vivência do Sagrado,” em oficinas 
sobre corporeidade e lugares litúrgicos, e partilharam momentos de oração, lazer, 
confraternização, palestras e celebração eucarística. 
 
O próximo encontro será de 14 a 16 de junho, em Ribeirão das Neves/MG, com grupos de 
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
 

Missa marca os 10 anos do Colégio Marista Patamares  
 

   

 

 

 

 

Em comemoração aos 10 anos dedicados à educação na capital baiana, o Colégio Marista 
Patamares realizou, no dia 06 de junho, missa de ação de graças, no Teatro Achylles 
Scapin, na unidade educacional.  

A cerimônia, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, 
teve a participação do provincial Ir. Wellington Medeiros, Irmãos, gestores do Colégio, 
estudantes, familiares, colaboradores, autoridades municipais e membros da Arqui-
diocese de São Salvador da Bahia. Foram convidados, também, representantes de insti-
tuições educacionais religiosas da cidade. 

Fundado em fevereiro de 2003, o Colégio atende hoje cerca de 2.300 estudantes, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio. Ao longo do ano, será realizada uma série de eventos 
para lembrar o aniversário. Recentemente, foi inaugurada a nova instalação do Espaço 
Aquático, como parte do projeto de revitalização do Colégio; em setembro, a Feira 
Marista de Arte e Cultura/FEIMAC homenageará pais e estudantes, e, no mês de outubro, 
será realizada gincana comemorativa dentro do projeto Estação das Letras, feira literária 
da unidade. 

Fique por dentro 

 De 05 a 08 de junho, o provincial Ir. Wellington Medeiros estará em visita à comu-
nidade de Irmãos e ao Colégio Marista de Patamares/BA. 

 Colaboradores da Província estiveram reunidos, de 04 a 07 de junho, na Ciranda 
Marista, em Ribeirão das Neves/MG, projeto da coordenação de Animação do Laicato. 

 A delegação provincial do Encontro Internacional de Jovens Maristas/EIJM se reunirá, 
de 14 a 16 de junho, no Colégio Marista São José – Tijuca/RJ.  


