
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 71 – 11/07/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

 A Província Marista Brasil Centro-Norte realizou, no dia 07 de julho, o I 
Encontro Marista de Representação Institucional, no Escritório Central da 
instituição, em Águas Claras/DF. A iniciativa reuniu Irmãos, gestores e 
analistas para contribuir com a elaboração da política de representação 
institucional do Brasil Marista.   

“Trata-se de um momento de escuta. A política está sendo construída na 
União Marista do Brasil/UMBRASIL, com a participação das Províncias, a 
fim de nos capacitar para uma representação assertiva”, explica Ir. José de 
Assis Elias de Brito, conselheiro provincial e vice-presidente da UBEE-
UNBEC. Reconhecem-se como representação institucional as ações demo-
cráticas e estratégicas que legitimam os valores e a missão da organização 
por meio de parcerias e alianças. 

De acordo com Ir. José Wagner da Cruz, diretor-presidente da UMBRASIL, 
ter representantes maristas em espaços governamentais, eclesiais, inter-
nacionais, de educação e defesa e garantia de direitos demanda formação, 
conhecimento institucional e o reconhecimento da atuação em função de 
uma coletividade, e não de interesses pessoais.  

Na programação do Encontro, o grupo foi apresentado ao planejamento 
estratégico do Brasil Marista e ao plano estratégico da Província, a fim de 
vislumbrar possibilidades de representação para a política do Brasil 
Marista. “É fundamental reconhecermos os desafios da sociedade e 
pautarmos as ações em leituras de cenários, na espiritualidade, no 
fortalecimento da marca, na qualidade da educação e em práticas 
solidárias com os pobres”, destaca Milda Moraes que, ao lado do Ir. José 
Wagner, representa a Província na Comissão de Representação Ins-
titucional da UMBRASIL. 

As sugestões do I Encontro serão consideradas no documento base, que 
será apresentado no Encontro Nacional de Representação Institucional, 
em agosto deste ano. Depois do evento, será finalizada a política marista 
de representação institucional. A etapa seguinte prevê a elaboração dos 
planos de representação institucional da UMBRASIL e das províncias, 
respectivamente, conforme as especificidades de cada realidade. 

 

  I Encontro Marista de Representação Institucional 



 
  

 

Noviços da Província retornam de experiência de estágio 

Cinco meses de estágio apostólico e muitas histórias para partilhar. Os Irmãos José Sotero e 
Gustavo Ribeiro, noviços maristas da Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN, 
retornaram da experiência nas comunidades de Santa Cruz do Sul/RS e Santa Maria/RS, 
respectivamente, no dia 1º de julho, fortalecidos para a emissão dos primeiros votos na 
congregação marista, em dezembro próximo. 
 
“Pude vivenciar, na prática, tudo que aprendemos no noviciado. Os desafios me fizeram ter 
certeza do meu ‘sim’ para a instituição”, lembra o Ir. José Sotero, que é sergipano e viu de 
perto a importância do estágio para o diálogo com realidades diversas e o aprendizado sobre 
outras culturas. No período de convivência com Irmãos e unidades educacionais e sociais 
gaúchos, teve contato com novas formas do fazer pastoral e de relacionamento com a Igreja. 
Auxiliou na catequese de adultos, nas atividades pastorais do Colégio Marista São Luís e nos 
trabalhos do Centro Social Boa Esperança, que atende crianças e adolescentes em Santa Cruz 
do Sul/RS. 
 
A vivência apostólica também foi marcante para o Ir. Gustavo Ribeiro, na comunidade Santa 
Marta, em Santa Maria/RS, a maior ocupação da América Latina, com 26 mil habitantes. O 
noviço conviveu com outros quatro Irmãos, deu aulas de protagonismo social e ensino 
religioso em colégio marista no centro da cidade, participou de reuniões da associação de 
bairro e de atividades em obra social que atendia 800 crianças e adolescentes. “Foi uma 
experiência de simplicidade. De ser presença afetiva e efetiva entre as pessoas da região”, 
destaca Ir. Gustavo, para quem o estágio fortaleceu a vocação religiosa. “Fica a convicção da 
doação da minha vida à missão marista”, finaliza. 
 
Os dois noviços deram início ao estágio no dia 12 de fevereiro deste ano, com o objetivo de 
conviver e conhecer a vida dos Irmãos, bem como o cotidiano das obras maristas, como parte 
do itinerário formativo da instituição.  
 
A PMBCN também recebeu dois noviços, os Irmãos Jean Marcos Gregol, da Província Marista 
Brasil Centro-Sul, que ficou em Surubim/PE, e Jean dos Santos, da Província Marista do Rio 
Grande do Sul, que vivenciou o dia a dia da comunidade de Colatina/ES.  

De volta ao Noviciado Interprovincial, em Passo Fundo/RS, os Irmãos Gustavo e José Sotero 
começam o período de preparação para os primeiros votos, previstos para dezembro de 
2014. Trata-se de momento de reflexão para o discernimento e o início dos preparativos das 
celebrações. Outros dois noviços da província estão no primeiro ano da formação, os Irmãos 
Carlos Eurípedes e Leonardo Stoch.  



 
  

 

REMOV começa dia 16 de julho 

 

 

 

 

 

 

 

A Coordenação de Animação Vocacional da Província se prepara para as duas edições anuais 
do Retiro Marista de Opção de Vida – REMOV, marcadas para 16 a 20 de julho, em 
Maranguape/CE, e de 23 a 27 do mesmo mês, em Belo Horizonte/MG. O retiro tem por 
objetivo contribuir ao processo de discernimento de jovens que já estão na caminhada 
vocacional há, pelo menos, um ano e meio. Será o momento de reflexão mais aprofundada 
sobre o segmento a Jesus Cristo e de decisão sobre a opção vocacional, quer religiosa, 
sacerdotal ou laical.  

No itinerário marista, os jovens são acompanhados pelos Núcleos de Animação Vocacional e 
participam de encontros formativos e de partilha, bem como de vivências que motivam o 
olhar para histórias pessoais e projetos de vida. As experiências são levadas para o REMOV, 
que este ano tem a inspiração no trecho bíblico “Não ardia o nosso coração quando Ele nos 
falava e nos explicava as escrituras?” (Lc 24, 23-35). 
 
O encontro receberá 27 participantes no Ceará, dos quais oito meninas, e 11 integrantes em 
Minas Gerais, dos quais duas garotas. “Tivemos um aumento de jovens em relação a 2013, 
que atribuo ao processo vocacional e ao acompanhamento dos nucleadores”, explica Ir. 
Márcio Henrique da Costa, coordenador da Animação Vocacional da Província Marista Brasil 
Centro-Norte. 

A programação do REMOV prevê momentos de reflexão sobre a história pessoal dos jovens, 
partilha de projetos de vida, apresentação sobre o ser Igreja, missão e vocações específicas, 
além de atendimento individual, celebrações, horários de silêncio e autoconhecimento. 

Ao final do retiro, os jovens entregam carta à organização com a opção vocacional. O 
acompanhamento pós-REMOV, para quem deseja tornar-se Irmão Marista, abrange visita às 
famílias, envio de livros e materiais sobre a congregação, indicação de comunidade de Irmãos 
de referência para contato mais próximo dos interessados, visita do coordenador da 
Animação Vocacional e participação no Vitalizar, encontro que discute a vida religiosa e 
orienta os futuros pré-postulantes em vista de uma melhor organização para o ingresso no 
Instituto. “O envio para as casas de formação costuma ser no final de janeiro”, lembra Ir. 
Márcio Henrique. 

Fazem parte das etapas de formação dos Irmãos Maristas o pré-postulantado, em 
Maranguape/CE; postulantado, em Vila Velha/ES, noviciado, em Passo Fundo/RS e juniorato, 
em Belo Horizonte/MG. 



 
  

 

Província realiza Simulado Marista Enem 2014 

 

 

 

 

O Simulado Marista Enem 2014, iniciativa da Província Marista Brasil Centro-Norte, será 
aplicado, nos dias 02 e 03 de agosto, a 2.743 estudantes de unidades educacionais e sociais.  
Participam da 6ª edição do projeto, educandos do 3º ano do Ensino Médio de 16 estados e 
do Distrito Federal que desejam vivenciar a experiência das provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio/Enem, utilizado para avaliar o rendimento escolar e, ainda, possibilitar o 
ingresso dos jovens no ensino superior a partir de programas educacionais como o Sistema 
de Seleção Unificada (SISU) e Programa Universidade para Todos (PROUNI).  

O Simulado segue as mesmas regras do Enem Nacional. São dois cadernos de provas, diferen-
ciados pelas cores branca, azul, rosa e amarela. No primeiro dia, as provas são de conhe-
cimentos nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias, com 90 questões; no segundo dia, tem Redação, Linguagens e Códigos e suas 
Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com 180 questões. “As provas foram ela-
boradas com o apoio de equipes de educadores da Província, selecionadas a partir do 
desempenho nas áreas de conhecimento, em anos anteriores, no Enem”, esclarece Carla 
Silva, analista educacional responsável pela avaliação. 

De acordo com a analista, os resultados das provas permitem traçar um mapa com os pontos 
fortes e fragilidades que ajudam o estudante no planejamento dos estudos, e os educadores, 
no aprimoramento das aulas. “Pretendemos divulgar os resultados antes da data do Enem 
Nacional, previsto para 8 e 9 de novembro. Nos últimos anos, a maioria dos estudantes da 
Província têm optado pelos cursos das áreas de saúde, engenharia e tecnologia”, explica 
Carla. Os participantes receberão boletins individuais, com índice de acertos e erros na 
resolução das questões, além do desempenho em relação à própria turma e às demais do 
Colégio, e a análise da redação conforme os padrões do Enem Nacional. 

Fique por dentro 

 Gestores e colaboradores da Província se preparam para participar do primeiro deba-
te da série Diálogos Prospectivos, promovido pela União Marista do Brasil/UMBRA-
SIL, sobre o tema A Educação: cenários futuros e a Missão Marista. A videocon-
ferência será realizada, no dia 16 de julho, das 19h às 21h. 
 

 O Irmão James Pinheiro, superintendente de Organismos Provinciais; Lucas Carneiro, 
assistente pedagógico do Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte/MG, e 
Jorge Vargas, coordenador de Evangelização da Província, saem em missão, de 21 a 
25 de julho, para a Casa Marista de Semiliberdade de Vila Velha/ES. A atividades faz 
parte da preparação do grupo para a II Assembleia Internacional da Missão Marista, 
marcada para setembro deste ano em Nairóbi, no Quênia. 


