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Irmãos da PMBCN se reúnem com o Conselho Geral 

A Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) 
visitou o Instituto Marista, em Roma, entre os dias 31 
de julho a 3 de agosto. O objetivo do encontro foi 
compartilhar e dialogar, com o Governo Geral, as 
ações e projetos institucionais, implementados nos 
últimos 24 meses, e apresentar o novo mapa 
estratégico da Província, sistematizado no Plano 
Estratégico/2014-2023 (revisão 2018/2020), além da 
nova estrutura organizacional, que consta no 
documento de referência, Governança Corporativa.  

A visita, que ocorreu por sugestão do Sr. Luca Olivari, 
colaborador do Instituto Marista, vinculado ao 
Secretariado de Missão e ao Economato Geral, e por 
solicitação do provincial, Ir. Ataide José de Lima, 

contou com as presenças, também, do ecônomo da PMBCN, Ir. Renato Silva, e do vice-presidente das 
mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz. Pelo Instituto Marista, estiveram presentes, na 
reunião, o superior-geral, Ir. Ernesto Sánchez, o vigário-geral, Luis Carlos Gutiérrez, e os conselheiros-
gerais Ir. Óscar Martín Vicario, Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa e Ir. Josep Maria Soteras. 

De acordo com o Ir. Ataide José de Lima, o diálogo oportunizou apresentar ao Conselho Geral todas as 
áreas estratégicas da Província, a estrutura das mantenedoras e das unidades socioeducacionais. “Foi 
realizada, também, uma análise de conjuntura sobre o cenário político, econômico, financeiro e 
educacional do Brasil, e como a Província se insere neste contexto”, explicou o provincial. Para o vice-
presidente da UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, a realização do momento, logo após o Capítulo 
Geral, foi de imersão dos Irmãos do Conselho Geral nos projetos da PMBCN, e permitiu apresentar 
desafios, dificuldades, bem como os resultados e oportunidades do presente e do futuro. 

Segundo o ecônomo, Ir. Renato Silva, a partilha da vida e da missão da Província, com os Irmãos do 
Conselho Geral, indicou corresponsabilidade na gestão. “O XXII Capitulo Geral reforça essa parceria e 
nos deixa a tarefa de sermos uma família global, capaz de ajudar, mutuamente. Portanto, as conquistas 
e os desafios das nossas províncias são também do Instituto”, enfatizou o Irmão.  

Durante a visita, os Irmãos da Província abordaram, também, outros temas relacionados à dinâmica 
da Província, dos quais destacam-se: vida consagrada e laicato, evangelização, educação, rede de 
escolas, casas de eventos, financeiro, comunicação, núcleo estratégico, recursos humanos, tecnologia, 
compras em escala, ABC de Gastos Governança Corporativa e passos futuros.  

PMBCN e o Conselho Geral - Foto: Conselho Geral 



 

 

Marista promove 1º Retiro para Leigos e Leigas 

As inscrições para o 1º Retiro para Leigos e Leigas 

Maristas já estão abertas! O Retiro, organizado 

pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte, tem por 

objetivo alimentar a espiritualidade e fortalecer a 

vocação dos participantes, para que possam viver a 

caminhada e o chamado laical, em busca do Reino 

de Deus. O evento ocorrerá entre os dias 19 e 21 de 

outubro, no Espaço Champagnat, em Lagoa Seca 

(PB), e dispõe de 30 vagas para colaboradores e 

voluntários maristas, além de outras lideranças 

eclesiais.  

Na programação do evento, estão previstos momentos de acolhida, para integração do grupo, 

desenvolvimento das temáticas do Retiro, vigília e oração, e a celebração de envio, que convida os 

participantes a “ir para o mundo”, para vivenciar o que experimentaram durante o evento, seja em 

casa, no trabalho ou nos diversos ambientes onde estão inseridos. 

O Retiro para Leigos e Leigas Maristas faz parte da agenda provincial na vivência do Ano Nacional do 

Laicato, por isso a escolha do tema em sintonia com o proposto pela Igreja e a iluminação com 

elemento do carisma marista, sendo o tema “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a 

serviço do Reino”, e o lema “Juntos, em torno da mesma mesa”. Para o diretor do Setor de Vida 

Consagrada e Laicato, Ir. José Augusto Júnior, propiciar este Retiro é oportunidade para fortalecer os 

processos relativos à vivência e ao cultivo da vocação laical para os maristas de Champagnat e 

lideranças eclesiais que estarão conosco. 

As inscrições para o Retiro se encerram em 14 de setembro, e o investimento por pessoa é de R$221,00 

(duzentos e vinte e um reais). Neste valor, estão inclusos a assessoria, os materiais pedagógicos e a 

hospedagem com pensão completa. O deslocamento, até o local do evento, fica por conta de cada 

participante. 

Para mais informações, dúvidas ou esclarecimentos, basta contatar o Setor de Vida Consagrada e 

Laicato, pelo e-mail vcl.pmbcn@marista.edu.br, ou pelo telefone (61) 2102-4566, com Maridelma 

Lucena ou Raquel Pulita.  Aproveite e reserve logo a sua vaga! Para se inscrever, clique aqui. 

 



 

Província lança Campanha “Cada vez mais Marista” 

A Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN) lançou, na última quinta-feira (9), a 

Campanha Cada vez mais Marista, que tem 

como conceito “O mundo muda, você evolui 

e a gente acompanha”, e é protagonizada 

pelos próprios estudantes em cenas reais no 

ambiente escolar.  

O lançamento da Campanha, realizado no 

auditório do Colégio Marista Champagnat, 

de Taguatinga (DF), simultaneamente, por 

videoconferência, com todas as unidades 

socioeducacionais da Província, mobilizou 

toda a comunidade educativa: gestores, colaboradores, docentes e alunos participaram do momento 

e foram apresentados ao vídeo e jingle inéditos, além de outras peças de comunicação, que fazem 

parte da Campanha. A Campanha Cada Vez mais Marista está em sua terceira e última fase, e as peças 

desta etapa, chamada “Faço”, remetem ao fato de que o Marista faz parte de uma família internacional 

comprometida na construção de uma sociedade sustentável, justa e solidária. 

As peças de comunicação produzidas para a Campanha de Matrícula serão divulgadas em rádios 

(jingle), canais televisivos, cinemas, outdoors, em espaços como shoppings, ônibus e mobiliários 

urbanos, além de ocuparem anúncios em jornais, sites e redes sociais. Algumas peças já começaram a 

ser propagadas pelas praças onde a Província possui unidades socioeducacionais, e cada uma adotou 

estratégias diferentes, de acordo com a realidade local. 

Para a gerente da Assessoria de Comunicação Organizacional, Irene Simões, o lançamento oficial da 

Campanha Cada Vez mais Marista reúne toda a comunidade educativa em prol da divulgação da marca 

Marista, e pretende apresentar e reforçar os atributos da Instituição, com a excelência na educação 

integral, humana e solidária. “A Campanha ocorre, ao mesmo tempo, em todas as cidades em que 

temos espaços pedagógicos, e esta ação simultânea fortalece e reafirma a marca nacionalmente”, 

afirmou a gestora. 

Fases – Em 2016, a primeira fase foi lançada com foco no “SOU”, com ênfase na identidade 

institucional, tendo como mensagem prioritária “Somos uma instituição de educação e evangelização, 

formadora de valores e lideranças”. A segunda, em 2017, trabalhou o “Quero”, na intenção de que 

“queremos ser referência nacional, presença significativa e transformadora na sociedade”. O conceito 

criativo da campanha foi criado, em 2015, pela AZÊ/FBR Propaganda, de Brasília, (DF).  

 

 

Estudantes e gestores no lançamento da Campanha. Foto: Ascom/PMBNC 



 

Brasil Marista divulga Cartilha sobre Direitos Humanos 

A cartilha virtual Direitos Humanos no Cotidiano Marista 

– um compromisso da missão foi lançada esta semana 

pela União Marista do Brasil (UMBRASIL), com o 

propósito de ser um documento prático para balizar o 

entendimento e a propagação do tema pelas unidades 

socioeducacionais do Brasil Marista. 

Produzido pela UMBRASIL, com a participação das 

Províncias Marista Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-Sul 

e Marista Brasil Sul-Amazônia, o título é fruto do trabalho 

do Grupo de Referência em Direitos Humanos, do qual a 

Província faz parte, e foi escrito a partir do documento 

Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens: 

diretrizes para o Brasil Marista. 

A cartilha, voltada para toda a comunidade educativa – sobretudo, para o trabalho prático dos 

professores, gestores e colaboradores, na interface com os estudantes, traz informações, 

procedimentos, normas e diretrizes relacionados ao tema, em linguagem didática e acessível. 

É possível encontrar no documento - dividido em seis capítulos - conceitos técnicos, normas 

pertinentes à legislação brasileira, eixos orientadores sobre os direitos das crianças, adolescentes e 

jovens, dicas de como trabalhar estas questões no cotidiano marista, e sugestões de temas para serem 

trabalhados nos espaços pedagógicos. 

Para o analista Clemilson Graciano, da Coordenação de Solidariedade, da Superintendência de Missão, 

o lançamento da Cartilha ratifica o compromisso e a firme determinação da Instituição Marista em 

responder às demandas referentes à efetivação dos Direitos Humanos, em especial de crianças, 

adolescentes e jovens. “Numa sociedade marcada por tantas violações de direitos, sobretudo de 

crianças, adolescentes e jovens, é de suma importância a construção de referenciais que estimulem o 

debate e que orientem as nossas práticas educativas”, declarou o analista. 

Para acessar a cartilha acesse umbrasil.org.br. Vamos colocar em prática os direitos humanos no 

cotidiano marista! 

Fique por dentro 

� A equipe de Coordenação do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM) se 

reunirá em Brasília (DF), entre os dias 24 e 26 de agosto, para mais um momento de partilha e 

reflexão das atividades, além de dialogar sobre a organização dos próximos eventos, como o 

Encontro Nacional de Lideranças do Movimento Champagnat, a ser realizado em setembro, e 

a V Assembleia Geral, em novembro. 


