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Retiro de Opção de Vida mobiliza jovens  

Ao todo, 27 jovens vocacionados participarão das duas 

edições do Retiro Marista de Opção de Vida (REMOV), 

que serão realizadas, neste mês de julho, em Fortaleza 

(CE) e em Belo Horizonte (MG), promovidas pela 

Coordenação de Animação Vocacional, do Setor de Vida 

Consagrada e Laicato. A edição Nordeste já está sendo 

realizada, e reuniu 15 jovens no Espaço Champagnat, em 

Abreulândia (CE), desde o dia 10 de julho, para um 

momento de discernimento do itinerário vocacional e 

da escolha do projeto de vida. Em Fortaleza, estes 

jovens, que ficam no Retiro até hoje (13), contam com o 

apoio de quatro Irmãos Maristas, que os auxiliam na 

opção do projeto de vida.  

Na edição Sudeste, que ocorrerá entre os dias 17 e 20 de julho, no Juniorato Champagnat, em Belo 

Horizonte, os 12 participantes também contarão com as orientações dos Irmãos Maristas, e poderão 

escolher qual opção de caminho querem seguir. No discernimento vocacional, alguns jovens escolhem 

ser Irmãos, outros optam pelo sacerdócio, alguns, pelo matrimônio, e, tem aqueles que optam pela 

vida religiosa marista ou em vivê-las em outras congregações.  

De acordo com o coordenador da Animação Vocacional, Ir. Márcio Henrique da Costa, que participará 

das duas edições, o REMOV, que acontece anualmente, é um “processo” no qual os jovens revisitam 

o Projeto de Vida realizado anteriormente, e realizam a opção vocacional. “No Retiro, os jovens passam 

por acompanhamento espiritual e motivações constantes, para momentos pessoais de oração. É por 

meio da oração, da relação de intimidade com Deus, que vem a resposta ao chamado vocacional”. 

O Retiro Marista de Opção de Vida faz parte do Itinerário Vocacional, que contempla quatro 

momentos: despertar, discernir, cultivar e acompanhar. O REMOV é a culminância do discernir, 

quando os jovens realizam a opção vocacional, e, em seguida, passam para o programa Vitalizar, para 

cultivar a opção escolhida. Este encontro acontecerá em Vila Velha (ES), entre os dias 1º e 4 de 

novembro. Vamos acompanhar! 



 
  

Intercâmbio: imersão inglesa e vivência cultural  

O Intercâmbio Marista 2018 já começou! Na 

capital da Irlanda, Dublin, 12 estudantes das 

unidades socioeducacionais, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte, começaram a aprimorar o 

Inglês na escola dos Irmãos Maristas, Moyle Park 

College. Os alunos-intercambistas, provenientes 

de vários estados do Brasil, iniciaram as aulas em 

2 de julho, e já somam uma bagagem cultural de 

aprendizado e experiência! 

Já na primeira aula, o grupo participou de um 

momento de integração, no qual puderam 

conhecer intercambistas de outros países, como 

Argentina, Espanha, França, Itália, Ucrânia e Uruguai, que, juntos, somam mais de 300 estudantes, de 

diversas nacionalidades, para o English Summer Camp. Nesta aula de boas-vindas, os estudantes 

participaram de dinâmicas e brincadeiras, e trouxeram os aspectos principais de cada país participante. 

No cronograma do English Summer Camp, os intercambistas possuem aulas de inglês, pela manhã, 

com os conteúdos programáticos, e, durante o período da tarde, eles ficam livres para escolher as 

diversas atividades oferecidas na estrutura do Moyle Park College. São opções de jogos de quadras, 

aulas de teatro, piano e arco-e-flecha, natação, sala de artes, aulas de aeróbica e zumba.  

Para além da agenda semanal acadêmica, os intercambistas aproveitam os finais de semana para 

participar de atividades culturais. Amanhã (13), por exemplo, haverá passeio para conhecer o palácio 

de Powerscourt House e o monastério de Glendalough, atrações turísticas, nas proximidades de Dublin. 

Na semana passada, os estudantes foram para a cidade medieval de Kilkenny, e se encantaram com o 

palácio-monumento de mesmo nome, e com a história do local. 

Para a analista da Coordenação de Negócios, Cybelle Moura, que está acompanhando o grupo, esta 

oportunidade traz inúmeros benefícios para os estudantes. “No intercâmbio, os alunos aprimoram o 

inglês, entendem novos sotaques e vocabulários, desenvolvem o pensamento crítico, com os diversos 

debates em sala de aula, vivem e aprendem uma nova cultura, e, com certeza, voltam muito mais 

preparados para enfrentar a vida”, declarou. O intercâmbio irlandês termina em 27 de julho, mas já há 

outro intercâmbio programado: dia 14 de julho, 33 estudantes embarcam para Toronto, no Canadá, 

para mais uma experiência cheia de cultura, aprendizado e desenvolvimento. Aguardem! 

 

Intercambistas Maristas no Moyle Park College - Foto: Cybelle Moura 



 

 

Marista traz resultados positivos no 1º semestre de 2018 

O semestre letivo 2018 está chegando ao fim. 

Algumas unidades já encerraram as atividades 

escolares, outras estão em fase de finalização, e 

muitos foram os bons resultados acadêmicos 

alcançados. No Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), os resultados das provas de 

2017, de acordo com os microdados divulgados, 

recentemente, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o Marista atingiu o primeiro 

lugar em quatro municípios, onde estão 

localizadas as unidades socioeducacionais da 

Província Marista Brasil Centro-Norte.  

As unidades mineiras de Varginha e de Montes Claros; o Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de 

Vila Velha (ES); e o Colégio Marista Pio XII, de Surubim (PE), alcançaram a maior nota em suas cidades. 

Além disso, o Marista obteve um crescimento geral nas provas objetivas e de redação, com diversos 

alunos que conseguiram nota acima de 900 nas provas redacionais, sendo que 1.000 é a soma total. A 

Província também alcançou o segundo lugar local em várias unidades, e todos estes resultados 

colocam o Marista entre as 100 maiores médias do Enem no País. 

Para a gestora da Superintendência de Missão, Manuela Suassuna, “os resultados apontados pelo INEP 

traduzem os esforços realizados por toda a Instituição, com o objetivo de oferecer uma educação 

integral, alinhada com os princípios e valores maristas, e, também, com as transformações e 

modernidades que o mundo exige”. E finaliza: “O Marista está entre as 100 melhores médias do País 

no Enem, e este resultado, por si só, fala muito sobre a efetividade do nosso trabalho, e nos mostra 

que estamos seguindo com a missão, nos confiada por Champagnat, de maneira séria e consistente”. 

Mas não é só nos resultados do Enem que o Marista se destaca. Na Olimpíada Internacional de 

Matemática Sem Fronteira 2018 (OIMSF), 61 alunos do Colégio Marista Maceió (AL), conquistaram 

medalhas de prata e bronze, e os estudantes do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, de Belém 

(PA), foram premiados na 20º Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. No Colégio Marista 

São José-Barra (RJ), o aluno Guilherme Shi Hu foi medalhista de prata na maior competição estudantil 

brasileira, a 13º Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas – OBMEP. Ainda 

tem muito mais conquistas e resultados por vir, e o Marista está preparado para alcançá-los! 

 

Medalhistas de Maceió, na OIMSF - Foto: Colégio Maceió 



 
 

High School Marista amplia oferta em unidades 

Depois do lançamento do programa High School Marista, 

na unidade de Minas Gerais, Colégio Marista Dom Silvério, 

de Belo Horizonte; e de Pernambuco, Colégio Marista São 

Luís, de Recife, agora é a hora do Colégio Marista Nossa 

Senhora de Nazaré, de Belém (PA), receber este programa. 

As inscrições já estão abertas para o segundo semestre de 

2018, e, em parceria com a escola estadunidense Way 

American School, o Marista Nossa Senhora de Nazaré vai 

oferecer aos alunos, do 9º ano, do ensino fundamental II, e 

do ensino médio, aprendizado Internacional, com dupla 

certificação, válida no Brasil e nos Estados Unidos. 

No programa High School, os alunos adquirem formação 

internacional por meio da convivência com professores americanos e aulas ministradas inteiramente 

em inglês. As aulas – presenciais e virtuais – serão ofertadas no turno da tarde, em ambiente 

personalizado do Colégio. A grade curricular americana, ministrada paralelamente à brasileira, amplia 

as conquistas e as oportunidades de ingresso em universidades brasileiras e estrangeiras. Além disso, 

os alunos do High School Marista são preparados e incentivados a realizar exames acadêmicos, que 

são aplicados aos candidatos que desejam cursar o ensino superior no exterior. 

O High School compõe a oferta de educação internacional Marista, que, também, é composta pelo 

Intercâmbio Marista e pelo Marista ID. Para o coordenador de Negócios, da Superintendência de 

Missão, Guilherme Lamounier, implantar este programa em mais uma unidade reforça o desejo de a 

Província em oferecer uma educação cada vez mais global. “O programa oferece ambiente de imersão 

com professores americanos; diploma de high school americano, certificado pela AdvanCED; 

orientação e preparação para os exames acadêmicos, que são necessários para cursar nível superior 

no exterior; e aconselhamento na escolha da carreira profissional”, esclareceu o gestor. 

Quer saber mais sobre o High School Marista, no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré? Acesse: 

https://marista.edu.br/highschool/, e saiba todas as informações para se tornar internacional. 

Fique por dentro 

 Vem aí o Livro de Memórias do Bicentenário Marista! A produção é uma parceria da Província 

Marista Brasil Centro-Norte com a União Marista do Brasil, e o lançamento está previsto para 

o dia 15 de agosto, Dia do Marista. Aguardem novas informações! 

https://marista.edu.br/highschool/

