
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 69 – 04/07/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

A Comissão de Vida Consagrada da União Marista do Brasil/UMBRASIL se 
reuniu nos dias 1º e 02 julho, na sede da instituição, em Brasília/DF, para 
fechar os preparativos do Encontro Nacional de Animadores Vocacionais. 
O evento será realizado de 04 a 08 de agosto, em Ribeirão das Neves/MG, 
e tem como tema “Aprofundar a dinâmica de acompanhamento na 
Animação Vocacional, em vista do discernimento e da opção vocacional.” 

A programação prevê momentos de oração, palestras, oficinas, dinâmicas 
de grupo, apresentação dos projetos vocacionais das províncias e distrito, 
e atividades de lazer. Na ocasião, serão lançadas, também, as Diretrizes da 
Animação Vocacional do Brasil Marista. “Teremos também a apresen-
tação geral sobre as Orientações da Pastoral Vocacional da América”, 
lembra o Ir. James Pinheiro, superintendente de Organismos Provinciais, 
que coordenou o grupo de trabalho de elaboração do documento com o 
Ir. Carlos Vélez, da América Central. O Ir. Márcio Henrique da Costa, 
coordenador da Animação Vocacional, representa a Província Marista 
Brasil Centro-Norte, ao lado do superintendente, na Comissão de Vida 
Consagrada. 

O Encontro Nacional de Animadores Vocacionais, que terá a participação 
das equipes vocacionais, de laicato, formandos e formadores maristas, de 
acordo com Ir. James, será espaço propício para o lançamento das 
orientações, que buscam qualificar a pastoral vocacional na América, a 
partir de experiências bem sucedidas nas províncias e de elementos 
norteadores na dimensão da identidade, do contexto dos diversos 
protagonistas, das mediações e das expectativas sobre os novos maristas 
de Champagnat. 

A publicação, produzida pela da Subcomissão dos Irmãos da América, será 
apresentada às demais regiões do continente americano em outubro e 
novembro. 

 

  Encontro Nacional de Animadores Vocacionais 



 
  

 

Começam as aulas dos intercambistas maristas em Dublin 

 

 

 

 

 

 

Os 45 estudantes das unidades educacionais da Província Marista Brasil Centro-Nor-
te/PMBCN que embarcaram no final de junho para a Irlanda, no Intercâmbio Marista 2014, 
já iniciaram as aulas de inglês. Foi na escola Malvern House School que eles fizeram o teste 
de nivelamento no idioma. Agora, os intercambistas se juntam a estudantes de todo o mundo 
no Wesley College, em Dublin, para dar continuidade ao curso. 

No período da tarde, são feitas visitas a locais históricos, galerias e museus. Entre as muitas 
atividades, os estudantes já conheceram a National Gallery of Ireland, para entender e 
estudar a arte irlandesa, e o Natural History Museu, para saber mais da vida animal e vegetal 
da Irlanda. “Domingo é o dia de conviver com a família anfitriã, que leva o ‘filho’ brasileiro 
para dar uma volta em lugar específico, considerado especial”, esclarece o analista da 
Gerência Educacional da Província, Wilson Martins, que acompanha o grupo ao lado do Irmão 
Delano Costa, da Comunidade Marista da Betânia – Belo Horizonte/MG; da professora de 
inglês do Colégio Marista São José – Montes Claros/MG, Elisângela Souza; e da consultora 
Estudantil da World Study, Simone Gomes. 

Os estudantes, que participam do Intercâmbio desde o dia 21 de junho, retornam ao Brasil 
no dia 12 de julho. Pelo programa, os jovens ficam hospedados em casas de famílias 
irlandesas, participam de aulas para o aperfeiçoamento no idioma e de atividades 
socioculturais. Trata-se de oportunidade de vivenciar outras culturas, ampliar a visão de 
mundo, com acesso ao conhecimento de outra realidade e costumes, bem como a chance de 
trazer diferencial ao currículo escolar dos participantes. Em 2013, 35 intercambistas viajaram 
também para Dublin, onde ficaram por 15 dias, e tiveram momento cultural em Paris, por 
cinco dias. 

Onze unidades Maristas da PMBCN participam da edição do intercâmbio em 2014. São elas: 
Colégio Marista São José – Montes Claros/MG, Colégio Marista Pio X – João Pessoa/PB, 
Colégio Marista Patamares – Salvador/BA, Colégio Marista Dom Silvério – Belo Horizonte 
/MG, Colégio Marista São José Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, Colégio Marista Nossa Senhora da 
Penha – Vila Velha/ES, Colégio Marista Champagnat – Taguatinga/DF, Colégio Marista São 
Luís – Recife/PE, Colégio Marista do Araçagy – São Luís/MA, Colégio Marista Diocesano – 
Uberaba/MG, Colégio Marista de Varginha/MG. 

O perfil dos intercambistas abrange estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º 
anos do Ensino Médio, com sensibilidade para os valores maristas; que estão em dia com os 
compromissos escolares, têm bons resultados acadêmicos e boa convivência com os colegas.  



 
  

 

Curso Escola em Pastoral apresenta bons resultados  

 

 

 

 

 

 

Cento e trinta e oito participantes, conteúdo diferenciado e desejo de ampliá-lo de extensão 
para lato sensu em 2015. Os resultados do curso a distância Escola em Pastoral animam a 
equipe da Coordenação de Evangelização da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN. 
A iniciativa teve início em março deste ano, com o objetivo de proporcionar ambiente escolar 
que favoreça a vivência educativa e cristã, aliada ao despertar da fé, da consciência crítica e 
da solidariedade.  

“Entramos agora no terceiro módulo e os retornos positivos nos levam a pensar em levar a 
formação para as demais escolas católicas, com formato específico e maior duração”, destaca 
Jorge Vargas, coordenador de Evangelização. O curso é realizado em parceria com o Instituto 
Santo Tomás de Aquino/ISTA, e tem a participação das equipes de pastoral, vice-diretores 
educacionais e/ou assessores pedagógicos maristas e religiosos.  

A formação a distância, que é gratuita, está organizada em quatro módulos. Com término em 
novembro próximo, já foram trabalhados os temas o Instituto Marista na Contemporanei-
dade e o fazer pastoral na ambiência educativa Marista. O grupo agora estuda o Plane-
jamento Pastoral. Em seguida, se dedicará ao trabalho final, que consiste na elaboração de 
artigo científico. Os conteudistas convidados são o Ir. Afonso Tadeu Murad, teólogo; Aloirmar 
José da Silva, diretor do Colégio Marista Pio X, em João Pessoa/PB, e Eder D’Artagnan Ferreira 
Guimarães, coordenador do Laicato da Província. 

O formato EaD e os assuntos abordados estão em sintonia com o Projeto Educativo do Brasil 
Marista, que traz a Escola em Pastoral como sendo impregnada dos conteúdos e práticas com 
os valores evangélicos e construção de espaçotempos de atuação dos sujeitos da escola a 
partir desses valores na comunidade educativa interna e nos espaços públicos. 

Os módulos envolvem conteúdos disponibilizados em plataforma na internet, artigos se-
manais, leituras complementares (livros, textos e vídeos), a realização de fóruns e  atividades 
específicas ao final de cada período de estudo.  

O acompanhamento tem a participação dos tutores, por módulo. São eles Álvaro Loureiro, 
educador da Província Marista Centro-Sul; Ir. Paulo Soares, coordenador de pastoral do 
Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte/MG; Cleunice Mota e Paulo César Bernardo, 
analistas de pastoral da PMBCN, e Jadir Júnior, coordenador de pastoral do Colégio Marista 
Nossa Senhora de Nazaré, em Belém/PA. 

http://sites.marista.edu.br/imprensa/files/2014/02/Escola-em-Pastoral_06.02.14.jpg


 
  

 

Bispos recebem Planos Pastorais 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro semestre de 2014, as equipes de pastoral das unidades educacionais e sociais 
da Província Marista Brasil Centro-Norte fizeram a entrega dos Planos Pastorais aos bispos 
das dioceses onde estão inseridas. A ação provincial é estimulada como forma de estreitar o 
relacionamento e a comunhão com a Igreja. 

O Plano Pastoral é elaborado anualmente, com as ações evangelizadoras e projetos reali-
zados nos colégios, escolas e demais espaços de atuação marista, com foco em dar vida à 
mensagem do Cristo em meio às crianças, adolescentes e jovens, além de reforçar o compro-
misso marista com a sociedade. A partir de agosto, as equipes de pastoral começam a 
trabalhar no Plano 2015, que será elaborado em plataforma na internet, para facilitar o envio 
e o acompanhamento à Coordenação de Evangelização. 

Dentre as unidades que já entregaram o Plano Pastoral 2014 aos bispos estão o Colégio 
Marista Nossa Senhora de Nazaré (Belém/PA); Colégio Marista Nossa Senhora da Conceição 
(Recife); Colégio Marista São José – Montes Claros (Montes Claros/MG); Colégio Marista 
Palmas (Palmas/Tocantins); Colégio Marista Patamares (Salvador/BA); Colégio Marista Patos 
de Minas (Patos de Minas/MG); Colégio Marista São Luís (Recife/PE); Colégio Marista 
Champagnat (Taguatinga/DF); Colégio Marista São José – Tijuca (Rio de Janeiro/RJ); Colégio 
Marista de Varginha, além das unidades de Uberaba, Uberlândia. 

Fique por dentro 

 No dia 3 de julho, durante a sessão da 2ª Reunião do Fórum Político de Alto Nível das 
Nações Unidas, foram entregues, oficialmente, as Recomendações da Economia 
Social Solidária aos Estados membros das Nações Unidas, assim como aos delegados 
e agências. O documento traz as 500 adesões de organizações do mundo inteiro, 
dentre as quais o Marista, que é referência em Economia Solidária no Brasil, por meio 
da atuação do Instituto Marista de Solidariedade/IMS. 
 

 A Comissão Americana de Leigos se reunirá no Escritório Provincial, em Brasília/DF, 
de 21 a 26 de julho. 

 

 Os próximos Conselhos Provinciais serão dia 15 de julho e de 28 a 30 de julho, no 
Escritório Provincial, em Brasília/DF. 


