
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 65  – 23/05/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

A Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN será representada na II 
Assembleia Internacional da Missão Marista (II AIMM), entre os dias 16 a 
27 de setembro, na cidade de Nairóbi, no Quênia, pelo Irmão James 
Pinheiro, superintendente de Organismos Provinciais, e pelo leigo Lucas 
Carneiro, assistente pedagógico do Colégio Marista Dom Silvério, de Belo 
Horizonte/MG. A escolha dos delegados foi realizada na quarta-feira, 21 
de maio, por meio de eleição democrática entre os participantes da fase 
provincial da AIMM, evento promovido pela instituição de 19 a 21 de 
maio, no Centro de Formação Vila Champagnat, em Brazlândia/DF.  

A fase provincial da II AIMM reuniu 57 pessoas dos grupos locais das 
Unidades Educacionais e Sociais, Escritório Central, Comunidades 
Religiosas e o Conselho Provincial da PMBCN. “O Instituto Marista nos 
pede hoje para buscar, cada vez mais, a internacionalidade; esse é um 
grande desafio na missão, estarmos conectados a outros lugares do 
mundo”, enfatizou Ir. James. “Ser escolhido para representar a Província, 
todas as ideias e pessoas que acreditam no sonho de tornar Cristo 
conhecido e amado, é grande honra e responsabilidade”, declarou Car-
neiro.   

Durante três dias, os participantes do evento partilharam as sínteses 
construídas a partir do estudo realizado por um ano na fase local da II 
AIMM. O resultado do trabalho é a consolidação do documento da fase 
provincial, que será levado para Nairóbi pelos delegados da Província. O 
material com as “afirmações”, “os brotos de vida” e os “caminhos a 
explorar” pelo Instituto Marista, será analisado pelo GT Provincial da II 
AIMM para os ajustes finais.              

No encontro, o superior provincial, Ir. Wellington Medeiros, pontuou que 
a Assembleia se apresenta como oportunidade para fortalecer a dimensão 
internacional e intercultural a serviço das infâncias e das juventudes. 
“Viver e agir agora implica avançar um passo adiante, descobrir novos 
horizontes de futuro e sonhar com os Maristas novos em missão”, 
afirmou. Outro leigo da PMBCN que também ocupará uma vaga de 
delegado na Assembleia, pela União Marista do Brasil/UMBRASIL, é o 
coordenador de Evangelização, Jorge Vargas. 

 

Província escolhe delegados da AIMM 



 
  

 

PMBCN integra Comissão de Comunicação do Instituto 

O Instituto Marista constituiu, no 
mês de maio, a Comissão “ad hoc” 
de Comunicação, coordenada pelo 
Ir. Antonio Ramalho, conselheiro 
geral. Fazem parte da equipe o Ir. 
Paulo Martins, da Província Maris-
ta Brasil Centro-Norte/PMBCN; Ro-
sângela Florczak, jornalista do Rio 
Grande do Sul e Pedro Garcia, da 
Província Marista de Compostela. 

Na primeira reunião do grupo, rea-
lizada na Casa Geral do Instituto, 
em Roma, de 14 a 17 de maio, os 

integrantes partilharam a atuação da comunicação nas províncias, elaboraram diagnóstico 
sobre a realidade da comunicação no/do Instituto e finalizaram o pré-projeto de 
comunicação. “Além da análise, propusemos objetivos, linhas de ação e o modelo de estru-
tura da área”, lembrou Ir. Paulo Martins, que também é coordenador da Assessoria de 
Comunicação da PMBCN. 

A comissão fez uma primeira apresentação do pré-projeto ao Ir. Emili Turú, superior geral do 
Instituto Marista, que levará o documento para a apreciação do Conselho Geral. 

Movimento Champagnat reúne lideranças em Minas Gerais 

“Foi motivador e contribuiu para o 
processo de revitalização do Movi-
mento Champagnat da Família Ma-
rista/MChFM”, afirmou o Ir. Adal-
berto Amaral sobre o Encontro Na-
cional de Lideranças no MChFM, 
realizado em Ribeirão das Ne-
ves/MG, de 16 a 18 de maio. O 
evento foi organizado pela Comis-
são do Laicato Marista da União 
Marista do Brasil/UMBRASIL. 

Irmãos e leigos partilharam expe-
riências da vida e do acompanha-

mento das fraternidades do Movimento, que congregam casais e demais pessoas que 
vivenciam o carisma marista. “Na província, são 33 fraternidades, com grupos que se 
encontram periodicamente, para reflexões, partilhas de vida e vivência da espiritualidade”, 
lembra o Ir. Adalberto, que também é assessor do MChFM na Província Marista Brasil Centro-
Norte. 

Sobre os avanços do MChFM na Província, o Irmão menciona a elaboração do plano do 
itinerário de nascimento de fraternidade e de novos integrantes, que tem previsão de ter 
projeto-piloto; o Plano de Formação e o Regimento, e a coordenação voluntária, eleita pelos 
representantes das fraternidades em assembleia trienal. O acompanhamento dos inte-



 
  

 

grantes do Movimento é feito com o envio de textos e celebrações para as reuniões, além de 
visitas locais do assessor e/ou dos membros da coordenação do MChFM, formada também 
pelo coordenador provincial José Geraldo de Siqueira, o assessor de Formação e Comunica-
ção Gonçalo Flamarion e o assessor de Finanças e Secretaria Raphael Gobbo. 

Equipes administrativas sociais participam de ciclo formativo 

 

 

 

 

 

 

A gestão a serviço da missão marista foi o tema de abertura do I Ciclo Formativo Administra-
tivo realizado pela Gerência Social da Província Marista Brasil Centro-Norte. O vice-pre-
sidente da UBEE-UNBEC, Ir. José de Assis E. de Brito, abordou o assunto no dia 19 de maio, 
por videoconferência, com as equipes administrativas das unidades sociais. 

“Participação, transparência e descentralização dos processos fazem parte da gestão demo-
crática e devem estar presentes nas unidades maristas”, destaca Ir. Assis, para quem é 
imprescindível o aprofundamento na identidade da instituição e nos cenários da realidade 
para o bom desempenho como gestor. 

A apresentação trouxe, ainda, os elementos do carisma e da pedagogia, diferenciais na 
atuação marista, voltada para tornar Jesus Cristo conhecido e amado entre crianças, 
adolescentes e jovens por meio da educação. “Uma gestão a serviço da missão precisa ter 
claro que não está sozinha, faz parte da rede de 79 países e traz uma dimensão filantrópica 
importante, que mostra a beleza que nos une”, lembrou o vice-presidente. 

As característica de Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, de acordo com o 
palestrante, devem ser referência para os gestores, como a sensibilidade aos sinais dos 
tempos, ousadia, persistência, presença, animação das pessoas, disciplina e amor ao tra-
balho. Nesse sentido, é importante combater a visão simplista, as ações autocráticas, a 
ausência de espiritualidade e as ações pouco sustentáveis. “Precisamos fomentar o bom 
clima organizacional, defender os direitos das crianças e adolescentes, tornar os conflitos 
produtivos e partilharmos a responsabilidade pela missão”, finalizou Ir. Assis. 

O I Ciclo Formativo Administrativo teve continuidade nos dias 20 e 21 de maio, com os temas 
“Gestão estratégica: compromisso com a perenidade institucional”, apresentado pelo 
superintendente de Operações Centrais, Artur Nappo, e “Diálogos pastorais a partir de uma 
liderança cristã”, com o coordenador de Evangelização, Jorge Vargas, ambos gestores 
convidados da Província. 



 
  

 

IMS apresenta boas práticas em Seminário 

 
No dia 22 de maio, o Instituto Marista de Solidariedade/IMS partilhou, no painel #Contra-
tualização “Experiências e diretrizes para as parcerias entre Estado e OSCs”, as ações de 
promoção da comercialização em Economia Solidária, durante o II Seminário Internacional 
do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.  

Neste painel foram abordadas as parcerias entre o Estado e as Organizações da Sociedade 
Civil que se constituem por meio de diferentes etapas: planejamento e seleção; execução; 
monitoramento e avaliação; e prestação de contas. O objetivo da atividade é, a partir do 
intercâmbio de experiências existentes ou de propostas, apontar diretrizes inspiradoras em 
cada uma das etapas. A Secretaria Nacional de Economia Solidária indicou o IMS à Secretaria 
geral da Presidência como referência nas Boas Práticas da relação Estado e Sociedade Civil 
na área de Economia Solidária. 

Espaço Ir. José Gregório é inaugurado em Belo Horizonte 

O Colégio Marista Dom Silvério, em 
Belo Horizonte/MG, inaugurou o 
Espaço Ir. José Gregório, em mostra 
realiza-da pelo Centro de Estudos 
Maristas, que integra a 12ª Semana 
de Museus, cuja temática é “Museus: 
as coleções criam conexões”. 

O Ir. José Gregório é conhecido por 
sua o obra “Contribuição indígena ao 
Brasil”, que traz o significado de 
termos do tupi-guarani e centenas de 
ilustrações feitas em bico de pena. 
Além disso, o legado do Irmão de-

monstra o amor que tinha pela literatura, pelas artes e ao lúdico, em especial na relação com 
os estudantes. Foi mágico, professor, pesquisador e desenhista. 

A Semana Nacional de Museus é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus, realizada, 
anualmente, em todo o país, para comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de maio.  

Fique por dentro 

 A próxima reunião do Conselho Provincial será em Brasília/DF, de 28 a 30 de maio. 
Participam o provincial Ir. Wellington Medeiros, os Irmãos Ataide José de Lima, 
Alexandre Lucena Lôbo, José de Assis Elias de Brito, José Wagner Rodrigues da Cruz, o 
ecônomo Humberto Gondim e os superintendentes Dilma Alves, Artur Nappo e Ir. James 
Pinheiro. 


