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Tudo pronto para a 2ª edição da Escola Vocacional
Depois do sucesso da primeira edição da Escola
Vocacional, realizada em Belo Horizonte (MG), no
início deste ano, a edição Nordeste vem ainda com
mais força! Serão 20 participantes a mais - 95 no
total – com uma novidade: o lançamento do
caderno de oficinas do Conexão Jovem. Esta 2ª
edição da Escola será realizada em Fortaleza (CE),
na Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas,
entre os dias 2 e 7 de julho, e traz participantes de
várias congregações e dioceses do Brasil, para uma
formação teórica e vivencial.
Promovida pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, sob a coordenação da Animação Vocacional, em
parceria com Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB Nacional) e com a Universidade Católica de
Brasília (UCB), a Escola tem como objetivo proporcionar aos animadores vocacionais uma
oportunidade de crescimento e aprofundamento sobre os temas relacionados à Animação Vocacional.
Como na primeira edição, os cursistas, que receberão certificado como curso de extensão, pela UCB,
serão apresentados a temas como Realidades Juvenis, novos contextos e desafios para o
acompanhamento vocacional; Corporeidade e cuidado com o chamado de Deus; Educar para a
interioridade: um caminho para o projeto de vida; e Modelo de ajuda no processo Vocacional. Além
das palestras, com os temas acima, a Escola Vocacional também oferecerá dinâmicas, momentos de
confraternização e celebrações, e noite cultural, com teatro, música e poesia.
Para o coordenador da Animação Vocacional, Ir. Márcio Henrique da Costa, a Escola pretende oferecer
aos participantes formação qualificada no âmbito da Animação Vocacional. “É um espaço privilegiado
para debates e reflexões importantes acerca do nosso trabalho e missão com as vocações. Um dos
principais focos da Escola é colaborar para que o Animador Vocacional saia mais entusiasmado e
encantado para atuar com animação vocacional em sua realidade”, declarou o coordenador. E finaliza:
“após o curso, as instituições que participam são acompanhadas na elaboração do Plano e Itinerário,
para as ações que serão implementadas em cada realidade”.

Região América Sul discute Educação
Nesta semana, entre os dias 18 e 21 de junho,
foi realizado, em Curitiba (PR), no Centro
Marista Marcelino Champagnat, o terceiro
encontro da Rede de Escolas da Região
América Sul, que teve como objetivo revisar o
Plano Estratégico, discutir novos projetos e
atividades, além de apresentar os dados de
cada Província participante: as províncias
brasileiras, Marista Brasil Centro-Norte, SulAmazônia e Centro-Sul; Província Cruz del Sur e
Província Santa Maria de los Andes.
O Encontro contou com a participação do
secretário-executivo, da Região América Sul, Ir.
Natalino de Souza, e de Rosângela Oliveira, da Rede do Economato, também da Região América Sul,
que integrou ainda mais o grupo da Rede de Escolas a outros temas gerais da Região, e trouxe a
experiência do Grupo do Economato para Rede de Escolas.
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O primeiro dia do Encontro teve uma proposta mais estratégica, com a retomada do Plano Estratégico,
e apresentação da agenda de trabalho e alinhamentos internos. No segundo dia, os participantes
realizaram visitas ao Centro Educacional Marista Ecológica e ao Colégio Marista Anjo da Guarda, onde
puderam conhecer os projetos Educação em Tempo Integral, Marista Idiomas e High School.
Nos últimos dias do Encontro, os representantes de cada Província foram apresentados a workshops
para tratar, na prática, a revisão do Plano de Ação, e receberam o novo modelo de estrutura e
governança, da Província Brasil Centro-Sul, do sistema acadêmico, gestão de resultados e por projetos.
Para Deysiane Pontes, representante da Província Brasil Centro-Norte, este Encontro traz muitos
subsídios para a atuação educacional da Rede de Escolas da Região América Sul. “É uma troca de
experiências, de processos, de atuações, de várias unidades e, também, de culturas, pois estamos
trabalhando em conjunto com sete países. Estes Encontros nos permitem um intercâmbio de ideias e
informações, que são valiosos na construção dos planos e projetos da Rede de Escolas”, declarou.
Ao final da reunião, os participantes definiram os próximos passos da Rede de Escolas e a avaliação
dos processos. O próximo encontro está marcado para outubro, na Província Cruz del Sur. Sigamos
acompanhando este grande projeto Marista!

Marista e Cáritas: apoio a projetos sociais e pedagógicos
A Província Marista Brasil Centro-Norte
(PMBCN), em parceria com a Cáritas
Brasileira, participou do Projeto 10
Milhões de Estrelas, no qual, a Cáritas, por
meio da venda de velas, fornece auxílio a
instituições que atendem crianças,
adolescentes e jovens. A PMBCN, através de suas unidades socioeducacionais, vendeu 5.395 velas, e
um percentual do valor foi entregue à Província, para ser revertido em projetos pedagógicos e sociais.
Com este montante, a Província abriu um edital para subsidiar pequenos projetos, que deveriam
contemplar as seguintes linhas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação,
evangelização, meio-ambiente, trabalho, saúde, tecnologia e produção. Os projetos ganhadores – 3 no
total – deverão iniciar as suas atividades neste mês, e finalizá-los em dezembro de 2018.
O resultado do edital trouxe dez projetos, apresentados por quatro unidades: Colégio Marista de
Palmas (TO); Escola Marista Sagrado Coração, de Fortaleza (CE), Colégio Marista de Varginha (MG),
Colégio Marista Nossa Senhora da Penha e Escola Marista Champagnat de Terra Vermelha – ambas de
Vila Velha (ES), e Colégio Marista Champagnat de Taguatinga (DF).
Os projetos apresentaram várias vertentes, dentro dos eixos temáticos propostos, e abordaram
assuntos e temas, como: Círculo de Famílias, Rábio Tribus, Mostra de Iniciação Científica (MIC), préEnem Social, Líderes Sociais e Humanos, Partilha de Conhecimentos, MiniONU – tema: Violência, TV
Web Marista – o que a Google não mostra, e Se cuida galera!
O resultado dos três projetos vencedores será divulgado em 27 de junho, e as unidades ganhadoras
serão contempladas com valores de R$3.000,00 (uma proposta) e R$4.000,00 (duas propostas –
R$2.000,00 para cada) para o custeio dos projetos. Para o Ir. Paulo Soares, coordenador de
Evangelização, “esta iniciativa beneficia pequenos projetos, voltados para o desenvolvimento
educacional, pastoral, social, cultural e científico das unidades contempladas, além de promover a
solidariedade em prol de ações sociais que beneficiam crianças, adolescentes e jovens”.

Fique por dentro
 Será realizada, entre os dias 3 e 6 de julho, em Porto Alegre (RS), Assembleia da Região
América Sul, que tem como objetivo alinhar as questões relacionadas aos processos de
integração e fortalecimento das Unidades Administrativas Maristas, além de definir as
estratégias para as próximas etapas de consolidação da Região.

