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Região América Sul debate planos e estratégias  

 

Assembleia da Região América Sul - Foto: Província Marista Brasil Sul-Amazônia 

A 3ª Assembleia da Região América Sul, que ocorreu entre os dias 3 e 6 de julho, na Casa Marista da 
Juventude (Caju), em Porto Alegre (RS), reuniu cerca de 50 representantes das cinco Províncias da 
Região, em torno das iniciativas estratégicas, novos horizontes e desafios para os próximos anos. 
Dentre os participantes estavam o vigário-geral, Ir. Luis Carlos Gutiérrez, os conselheiros, Ir. óscar 
Vicario e Ir. Sylvain Ramandimbiari, além de executivos, Irmãos, leigos e leigas, e missionários que 
formam a Comunidade La Valla 200, de Tabatinga (AM).  

Durante os dias do evento, que teve os preparativos iniciados com as reuniões do Comitê, para avaliar 
os avanços das nove propostas, finalizar o Plano Estratégico, aprovar novas oportunidade e organizar 
a Assembleia, os integrantes retomaram os projetos para validação, e dialogaram sobre a estrutura e 
funcionamento da Região, em consonância com o Governo Geral, para um horizonte até 2025. 

Para o representante da Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. José Wagner da Cruz, a Assembleia 
trouxe uma percepção de pertença a todos os integrantes da Região América Sul. “Estamos cada vez 
mais próximos, mais Irmãos e fraternos, mais estratégicos, e reconhecendo nossa força e potencial, 
em comunhão, sinergia e adesão ao Instituto. A Província Marista Brasil Sul-Amazônia preparou o 
evento com todo o cuidado, juntamente com o Comitê, para apresentar uma proposta de trabalho 
condizente com as expectativas da Região, e de acordo com as diretrizes regionais”, declarou. 

 



 
 

Campanha 10 Milhões de Estrelas divulga resultado 

Este Informativo, em sua edição 235, noticiou os dez 

projetos sociais-pedagógicos que estavam participando 

da Campanha 10 milhões de Estrelas, promovida pela 

Cáritas, em parceria com o Marista, para receberem um 

subsídio financeiro na concretização dos projetos. As 

unidades contempladas foram o Colégio Marista Nossa 

Senhora da Penha, em parceria com a Escola Marista 

Champagnat de Terra Vermelha, ambos de Vila Velha 

(ES); o Colégio Marista de Palmas (TO); e o Colégio 

Marista Champagnat de Taguatinga (DF). 

As unidades capixabas angariaram o primeiro lugar 

com o Projeto Marista de Pré-ENEM social, no qual o objetivo é ofertar aulas diversificadas para os 

jovens da região, de forma a contribuir no rendimento deles, no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), no intuito de facilitar o acesso ao ensino superior, principalmente na Universidade Federal do 

Espírito Santo. 

Em segundo lugar, com o Projeto Faróis de Esperança, está o Colégio Marista de Palmas, que, em 

conjunto com a instituição Casa de Marta, vai realizar uma intervenção formativa, por meio da inclusão 

digital e social, com as adolescentes grávidas do município de Palmas. O objetivo do projeto é ofertar 

às jovens-mães noções de informática e digitação, com momentos de interação e troca de saberes. 

O terceiro colocado vai falar de ciências: o Colégio Marista Champagnat de Taguatinga apresentou o 

Projeto Mostra de Iniciação Científica, no qual, a partir da análise de situações-problemas, os 

estudantes buscarão respostas de intervenção social, por meio do trabalho científico e pastoral. 

Para o coordenador de Evangelização, da Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. Paulo Soares, o 

resultado dos projetos mostra a interação entre as dimensões pedagógicas, pastorais e sociais que 

constituem a identidade marista. “Os projetos apresentaram três propostas diferentes, que revelam 

criatividade e qualidade no modo de intervir socialmente na realidade, no mundo contemporâneo. 

As unidades vencedoras terão a oportunidade de exercitar a vivência solidária e ética, conhecendo, 

na prática, as necessidades do universo que as cercam – ficamos felizes com os resultados”, declarou. 

Em breve, as unidades começarão a trabalhar nos projetos, com previsão de finalizá-los em dezembro 

deste ano, com a missão de promover o desenvolvimento educacional, pastoral, social, cultural e 

científico nos programas que descreveram na Campanha 10 milhões de Estrelas. Vamos acompanhar! 

 
 

Missão Solidária, Colégio Marista Palmas - Foto: Colégio 



 
 

Semana Vocacional 2018 traz tema sobre juventudes 

No próximo mês, de 12 a 19 de agosto, a Província Marista 

Brasil Centro-Norte promoverá a Semana Vocacional 

Marista 2018, com o tema Juventudes: vocação e missão 

no mundo, que traz uma provocação, em torno do 

versículo “Nos vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-o” (Rm 12,2). Em comunhão com a Igreja, a 

Semana Vocacional pretende ser um espaço de reflexão 

em torno da vocação e missão das juventudes, com relação 

à vida e coerente com o chamado de Deus.  

Para abrir a Semana Vocacional deste ano, o Setor de Vida 

Consagrada e Laicato, por meio da Coordenação da 

Animação Vocacional, realizará uma videoconferência de 

formação com os Irmãos, em 3 de agosto, às 15h. 

Durante a formação, serão apresentados o texto-base, com 

a contextualização das juventudes e as suas várias nuances; 

o discernimento vocacional, para que os jovens sejam 

capazes de criar uma consciência não somente social e 

cultural em vista do bem comum, para a transformação de nosso cotidiano, mas ter uma consciência 

planetária que envolva todas as teias de relações; a não conformidade com “este” mundo, e a 

possibilidade de transformá-lo; as dimensões práticas, levando em consideração alguns tópicos do 

documentário Ética e Ecologia – desafios para o século XXI; além da inspiração marista, que 

contextualiza a proposta da temática com as diretrizes maristas. 

Tradicionalmente, o mês de agosto é conhecido como o Mês Vocacional, tempo propício para 

trabalhar, despertar e acompanhar todas as comunidades a se preocuparem de modo especial com as 

vocações consagradas. É também um tempo para as equipes de Pastoral ajudar a juventude a 

encontrar o caminho, pois Deus proporciona os meios necessários para que isso aconteça de forma 

segura e serena. Daí a necessidade de uma Pastoral Vocacional iluminada, preparada, presente na vida 

de cada um, capaz de iluminar, discernir, encorajar e estimular. 

O tema da Semana Pastoral Marista 2018 mostra que os jovens não são meros expectadores da 

sociedade, mas sim, os atores principais, por isso a transformação passa por eles e os transcendem! 

 

 

 



 

 

Alunos maristas tomam posse na Câmara de Vereadores 

Os estudantes Sthael Tolentino e Otávio Amorim, do 3º 

ano, do ensino médio, do Colégio Marista Patos de Minas 

(MG), tomaram posse, no mês passado (21/6), como 

vereadores estudantis, na Câmara de Vereadores, do 

município de Patos de Minas. Juntamente com outros 15 

jovens, de outros colégios, eles agora fazem parte do 

Parlamento Jovem 2018, e vão vivenciar a rotina 

parlamentar de um órgão legislativo, como vereadores 

estudantis. 

O projeto Parlamento Jovem tem por objetivo incentivar 

a comunidade estudantil a se organizar como sociedade 

civil e participar da vida política da cidade e do País. A 

composição do Parlamento compreende os alunos 

escolhidos pela Comissão de Participação Popular, 

juntamente com a direção das escolas. 

Na cerimônia de posse, prestigiada por familiares, pelo 

conselho diretor do Colégio e por Irmãos, além de representantes da Câmara Municipal, os estudantes 

foram à frente do parlatório e prestaram o seu compromisso com o Parlamento, além de assinarem o 

termo de posse para o trabalho junto ao órgão, ao longo dos próximos meses. Os alunos integrantes 

do projeto receberão todo o suporte técnico, jurídico e legislativo por parte dos mais diversos 

departamentos do órgão, e participarão de todas as atividades desenvolvidas na instituição. 

O Parlamento Jovem é um projeto de participação dos alunos regularmente matriculados e frequentes 

nos últimos anos de escolaridade do ensino fundamental e em todos os anos do ensino médio, 

escolhidos em processo eleitoral, realizado nos estabelecimentos de ensino, das redes pública e 

particular. Desejamos sucesso aos “novos” vereadores, com estimas de muito aprendizado e 

conhecimento!   

*com informações do Colégio Marista Patos de Minas e da Câmara Municipal 

Fique por dentro 

 O Retiro para Leigos e Leigas Maristas ocorrerá de 19 a 21 de outubro, em Lagoa Seca (PB), e 

o tema deste ano é Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída a serviço do Reino. Mais 

informações, nas próximas edições do Província Informa, aguardem! 

Sthael Tolentino e Otávio Amorim, na cerimônia de posse - 
Foto: Colégio Marista Patos de Minas 


