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Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

Começa a Assembleia da Província Marista Brasil Centro-Norte 

A abertura oficial da VI Assembleia da Província Marista 
Brasil Centro-Norte foi realizada, na manhã desta sexta-
feira (7), em Mendes (RJ). Serão três dias de encontro, no 
qual participam 75 Irmãos, cinco formandos, nove leigos 
e dois jovens. A acolhida aos participantes ocorreu 
durante momento de oração na capela, que destacou o 
lema da Assembleia e do Capítulo: “Vocês são a luz do 
mundo” (Mt 5,14). A temática da luz guia o Instituto 
Marista e a Província, nos caminhos da história, e 
ilumina, com sabedoria e amor, para que se possa fazer 
das comunidades e obras apostólicas casas de luz, 
abertas a todos os que buscam o rosto de Cristo. 

O Ir. Ataide José de Lima, provincial e presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, ressaltou, no discurso de 
abertura, cinco temáticas inspiradoras, construídas a partir da consulta aos Irmãos quando da eleição do 
provincial para o próximo triênio. Os temas revelam a fraternidade como expressão do amor de Deus; a 
parceria com os leigos para a missão; a corresponsabilidade como expressão de fraternidade; uma nova 
mentalidade sobre a vitalidade da missão marista; e caminho a ser construído como expressão de 
esperança.  

O provincial afirmou que o desejo é prosseguir dando passos para que o sonho de Deus se transforme em 
realidade na PMBCN. “O caminho que esta Assembleia abrirá para a Província, nos próximos anos, será de 
luz, expressão de esperança no futuro, se sonharmos juntos e corresponsavelmente.  Desejamos estar 
sempre atentos ao que Deus sonha para nós e ao que nós sonhamos para o futuro.  Sonhar é preciso, caso 
contrário não sairemos do lugar. Mas é preciso sonhar juntos”, exortou Ir. Ataide. 

Também estão presentes na Assembleia o Ir. Óscar Vicario, representando o Superior e o Conselho Geral, 
e o Ir. Alberto Aparício, secretário-executivo da Região América-Sul. Irmão Óscar saudou os participantes 
em nome do Superior Geral, Ir. Ernesto Sánchez. “Estaremos em sintonia com ele e com a beatificação do 
Ir. Henri Vergés, que foi um farol de esperança em meio a juventude muçulmana. Parabéns pela organização 
e pelo lema. Não tenho muitas repostas, mas sim muitas perguntas. Como vamos ser farol? Onde vamos 
encontrar o combustível para essa luz? Onde está a força que vai nos iluminar?”, questionou o conselheiro. 

A Assembleia segue até o dia 11/12, quando os Irmãos e Leigos farão uma peregrinação para a Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo.  

  

Abertura oficial da VI Assembleia Provincial. Foto: Ascom 



 

 

VEM: voluntariado que transforma! 

No Dia Internacional do Voluntário (5/12), a Província 

Marista Brasil Centro-Norte, por meio da Coordenação 

de Evangelização, lança um documento para organizar 

e implantar as ações voluntárias que, há muito tempo, 

já são realizadas pela Instituição: o VEM – Voluntariado 

Estudantil Marista. O documento, balizador e 

sistemático, traz os objetivos do voluntariado marista, 

bem como a ideia de fortalecer a construção de uma 

consciência crítica e do desenvolvimento do serviço 

voluntário entre toda a comunidade educativa marista.  

O lançamento do VEM contou com a participação de todas as unidades socioeducacionais, por meio 

de videoconferência, e trouxe convidados de peso para falar do trabalho voluntário realizado pelo 

Brasil e pelo mundo: Vitória Faoro, coordenadora local, do Programa das Nações Unidas (ONU), e Igor 

Ferrer, consultor jurídico, da Cáritas Brasileira, e do Programa Viva Voluntário, trouxeram os aspectos 

jurídicos sobre o tema e apresentaram números do voluntariado no Brasil. 

Cerca de apenas 1% dos adolescentes brasileiros (até 17 anos) contribuem com ações voluntárias no 

Brasil. E é justamente esta faixa etária que o VEM pretende mobilizar. No documento, a juventude se 

apresenta como uma “vocação profética” e se relaciona com a missão missionária. De acordo com o 

VEM, o estudante precisa entender quatro elementos para se engajar no voluntariado: perceber-se, 

comprometer-se, atuar e celebrar. O documento também traz o Itinerário Formativo, como um 

instrumento de empoderamento e de ampliação das possibilidades do sujeito, para aumentar sua 

capacidade de ação no próprio contexto e a consciência dos valores e das ações que os guiam. 

Para o coordenador de Evangelização, Ir. Paulo Henrique Soares, é necessário aumentar a estatística 

de participação dos jovens no contexto do voluntariado, e o Marista tem toda a condição de colaborar 

para que este percentual aumente. “Considerando que os adolescentes são responsáveis por 1% das 

ações, e que as instituições, em geral, respondem por 91% dos resultados, o Voluntariado Estudantil 

Marista (VEM) vai ao encontro destes números, já que o documento é institucional e é voltado para o 

público jovem”, enfatizou o gestor. 

O VEM é composto por três fases – local, regional e internacional, que fazem parte do Itinerário 

Formativo, e integram as competências e as habilidades propostas para cada fase. Os símbolos 

também estão presentes no documento - Mochila, Sandália e Álbum são os elementos que traduzem 

a missão solidária: a mochila representa a saída, a preparação; a sandália significa colocar os pés na 

realidade; e o álbum, a memória realizada.  O primeiro passo já foi dado, agora é “mão na massa”! 

Lançamento oficial do VEM - Brasília (DF). Foto: Ascom 



 

 

Marista implanta novo sistema de Gestão de Bibliotecas 

 

A partir de janeiro de 2019, 18 bibliotecas, das respectivas unidades privadas, ganharão um novo sistema 

de gestão: o Sistema Pergamum, um Sistema Integrado de Bibliotecas, que tem por finalidade melhorar a 

qualidade global dos serviços prestados aos usuários, promover a cooperação no tratamento da informação 

e o compartilhamento de dados. 

Para a implantação do Sistema Pergamum, a Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), por meio da 

Gerência Socioeducacional, da Superintendência de Missão, reuniu os bibliotecários e auxiliares das 

unidades para três dias de treinamento, no Escritório Central, em Brasília (DF). Entre os dias 26 e 29 de 

novembro, os colaboradores tiveram contato com a ferramenta, por meio da utilização dos módulos de 

catalogação, parâmetros, relatórios, usuários, circulação, etiquetas, catálogo online e validação de base. 

Um dos diferenciais deste novo sistema é permitir uma gestão mais estratégica das rotinas internas, por 

meio de relatórios estruturados, gerados a partir de uma quantidade significativa dos dados. Para o analista 

Educacional e bibliotecário, Murillo Macedo, à frente do projeto, pela Coordenação Educacional, outro 

benefício do Pergamum é que ele traz mais agilidade aos processos de empréstimo e devolução dos livros, 

uma das maiores demandas da biblioteca escolar. 

Para um futuro próximo, a ideia é disponibilizar o acesso ao sistema para os estudantes e familiares. “Por 

meio da versão mobile, os alunos irão acessar o acervo através de dispositivos móveis, sem ter que recorrer 

ao espaço físico da biblioteca. Este serviço facilitará a busca, a consulta e até mesmo a renovação e a reserva 

de material, que poderão ser feitas online”, declarou Murillo. 

Escolas Sociais – as unidades sociais devem receber o Sistema Pergamum até 2020; até lá, a Gerência 

Socioeducacional irá avaliar o andamento do sistema nas unidades que já o tem implantado, e seguir um 

cronograma de implementação nas demais unidades da Província Marista Brasil Centro-Norte. Aguardem! 

 



 
 

Ir. Henri Vergès: um irmão para a santidade 

No próximo dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de 
Maria, a Igreja Católica, particularmente aquela que está na 
Argélia (África), viverá uma significativa experiência: a 
beatificação de 19 mártires. Para a Província Marista Brasil 
Centro-Norte, este acontecimento é bastante representativo, 
pois um dos mártires que serão beatificados é o Irmão Henri 
Vergès. De origem francesa, o Ir. Henri serviu aos jovens 
argelinos durante 25 anos, oferecendo-lhes orientação e 
partilhando dos seus sonhos e da busca por uma vida mais digna. 

Bibliotecário, ofício do qual estava comprometido e do qual 
sentia orgulho, Henri Vergès procurava oferecer aos jovens 
argelinos mais do que livros e um espaço para seus estudos. Para 
ele, uma biblioteca deveria ser também um meio de conexão 
com um futuro possível, um oásis de beleza e de bem-estar no 
meio da feiura, da insegurança e do medo. 

Dizia ele: “estes jovens vivem a violência em toda a parte, na rua 

como em casa. É preciso que aqui – na biblioteca – façam a experiência da paz possível que carregam 

consigo”. A experiência do Ir. Henri Vergès nos leva a enxergar nossos espaços educativos como meios 

privilegiados de real promoção humana para os nossos educandos, e a nos perguntar: o que pode ser 

uma biblioteca para além de apenas uma biblioteca? 

A sua beatificação é o reconhecimento deste trabalho, junto aos pobres, e do seu compromisso com a 
promoção da justiça e do bem, além da sua fé em Jesus Cristo. A Igreja está convicta de que a morte 
do Ir. Henri, brutalmente assassinado na Argélia, em 1994, tem caráter martirial, o que significa 
reconhecer que sua pertença à religião cristã e o seu engajamento social foram a motivação do 
assassinato. Beatificá-lo é identificar sua santidade de vida e propô-la aos demais cristãos como 
exemplos de fé e de doação heroica à causa dos mais empobrecidos. 

Junto à Assembleia Provincial, que está acontecendo em Mendes (RJ), e dos 15 anos da Província 
Marista Brasil Centro-Norte, que serão completados, também, em 8 de dezembro, os Maristas se 
sentem gratos por mais este acontecimento que é tão representativo para o mundo Marista!  

Para conhecer melhor a vida e obra deste mártir, Ir. Henri Vergès, clique aqui. 

Fique por dentro  

 O Colégio Marista Pio XII, de Surubim (PE), e a Escola Marista Sagrado Coração, de Fortaleza (CE), 

participaram de formação para a implantação do Programa de Educação Tecnológica, realizada em parceria 

entre a Coordenação Educacional, ZOOM Educação Tecnológica e Colégio Marista São Luís. O objetivo é 

ofertar aos estudantes, no próximo ano (2019), nova metodologia de ensino que incentiva a investigação, 

tecnologia e ludicidade em sala de aula. São desafios e avanços que provocam a curiosidade dos educandos! 

https://bit.ly/2Pi6Ezn

