
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição 74 – 01º/08/2014 
  Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação 

De 04 a 08 de agosto, a Província Marista Brasil Centro-Norte/PMBCN 
sedia, pela primeira vez, o Encontro Nacional de Animadores Vocacionais, 
na cidade de Ribeirão das Neves/MG. O tema do evento, que é realizado 
a cada dois anos pela União Marista do Brasil/UMBRASIL, é o “Acom-
panhamento no processo da animação vocacional”, com a iluminação 
bíblica “Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo 
caminho, e nos explicava as Escrituras?” (Lc 24, 32). As Províncias se 
revezam na acolhida do evento. 

O Encontro é destinado a Animadores Vocacionais das Províncias, Irmãos 
e leigos; equipes provinciais de animação vocacional, integrantes da pas-
toral nos colégios e nas universidades, e convidados. “Discutiremos, na 
programação, as diretrizes na Animação Vocacional do Brasil Marista, as 
orientações da Pastoral Vocacional da América e partilharemos as expe-
riências de acompanhamento vocacional”, destaca Ir. Márcio Henrique da 
Costa, coordenador de Animação Vocacional da PMBCN. 

Está prevista, ainda, mesa redonda com os autores das Diretrizes da 
Animação Vocacional do Brasil Marista, que farão relato sobre o trabalho 
desenvolvido, metodologia e relação com a Animação Vocacional.  

De acordo com o Irmão, os diferenciais da província relativos ao acom-
panhamento, foco do Encontro deste ano, estão no itinerário nas unida-
des educacionais e sociais, onde os Núcleos de Animação Vocacio-
nal/NAV´s trabalham com adolescentes e jovens a história de vida e fami-
liar, aspirações, afetividade nas relações, sensibilidade para com os po-
bres, o engajamento eclesial e os diversos tipos de chamados vocacionais, 
como o laicato, o sacerdócio e a vida consagrada. Há, também, os micror-
regionais e o Retiro de Opção de Vida/REMOV, que encaminham e 
preparam os participantes para as suas escolhas vocacionais. 

Hoje, a PMBCN tem 36 Núcleos de Animação Vocacional e cerca de 390 
vocacionados, que participam do itinerário. Entre 05 e 10, por ano, optam 
por seguir a vida consagrada marista. 

O acompanhamento vocacional consiste em ajudar no encontro com o 
caminho e os meios necessários para uma opção vocacional madura e 
comprometida. É a oportunidade dos jovens se capacitarem para o auto-
conhecimento e valorização de si; o aprofundamento da vivência cristã 
(oração, sacramentos...); a escuta atenta do chamado de Deus e ao 
compromisso apostólico na Igreja e no Mundo.  

  Maristas refletem sobre processos vocacionais 



 
  

 

Projeto discute protagonismo e empreendedorismo dos jovens 

Os estudantes do Ensino Médio das unidades so-
ciais e educacionais da Província Marista Brasil 
Centro-Norte/PMBCN terão a oportunidade de 
conhecer mais sobre o tema “Juventudes: prota-
gonismo e empreendedorismo”, em videocon-
ferência no próximo dia 11 de agosto. O pales-
trante convidado do projeto Interativ Idade Ju-
venil, Flávio Tófani, é graduado em Comunica-
ção Social, especialista em gerenciamento de pe-
quenas e médias empresas, Marketing e mestre 
em Engenharia de Produção. 

Atua também como consultor de empresas, além de coordenar e ser professor em programas 
de pós-graduação em diversas Instituições de Ensino Superior do Brasil. É autor e coautor de 
livros nas áreas de branding, comunicação e marketing, é criador do projeto Tio Flávio 
Cultural, inciativa que visa transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento. 

O projeto Interativ Idade aborda assuntos relativos à juventude, de forma interdisciplinar, 
com o objetivo de ser espaço de diálogo e referência na disseminação de informação acerca 
dos temas e anseios das adolescências. Propõe, para o debate, o encontro dos jovens 
maristas, com atores sociais e profissionais que contribuam ao olhar crítico da realidade e ao 
protagonismo. Coordenam a iniciativa, as gerências Social e Educacional e a coordenação de 
Evangelização da Província. 

Casa marista de semiliberdade recebe grupo da AIMM  

Delegados da Assembleia Interna-
cional da Missão Marista/AIMM, 
que representam a Província Maris-
ta Brasil Centro-Norte e a União Ma-
rista do Brasil/UMBRASIL, retorna-
ram, no dia 25 de julho, da experiên-
cia solidária em preparação ao en-
contro da AIMM que será realizado 
em Nairóbi, no Quênia, em setem-
bro. O Irmão James Pinheiro, supe-
rintendente de Organismos Provin-
ciais; Lucas Carneiro, assistente pe-
dagógico do Colégio Marista Dom 
Silvério, em Belo Horizonte/MG, e 

Jorge Vargas, coordenador de Evangelização da Província, vivenciaram a missão na Casa 
Marista de Semiliberdade de Vila Velha/ES.  

Dentre as atividades desenvolvidas nos quatro dias de presença na unidade social, a equipe 
participou de estudo bíblico; do acompanhamento à entrada e liberação de adolescentes; de 
atividades de lazer e convivência, realizou escuta pessoal dos atendidos e apresentou a 
AIMM e a missão marista no mundo. “Acreditar no ser humano é desafiante, mas creio que 
naquele espaço de vivência marista isso se dá de forma real”, destaca, em depoimento, Lucas 
Carneiro. 



 
  

 

Para o Ir. James, a experiência possibilitou o fortalecimento vocacional e da atuação junto às 
juventudes. “Os jovens me fizeram acreditar, ainda mais, em outro mundo possível a partir 
da educação e do acompanhamento. Viver essa experiência faz-me confirmar a intuição 
primeira de Champagnat junto ao jovem Montagne e que é atualizada hoje no espaços de 
missão conjunta que assumimos”, explica o Irmão. 

A Casa Marista de Semiliberdade foi criada em 2008 com o objetivo de atender adolescentes 
que cometeram ato infracional e cumprem Medida Socioeducativa de Semiliberdade. A 
instituição busca o estabelecimento ou o reestabelecimento dos vínculos familiares, 
escolares, comunitários e com o mundo do trabalho. Hoje, o Marista atende 12 adolescentes 
do sexo masculino, com faixa etária de 16 a 19 anos, oriundos da grande Vitória e do interior 
do Estado do Espírito Santo/ES. O grupo participa de atividades pedagógicas, de pastoral e 
preparação para o trabalho, além de, externamente, assistirem às aulas na rede pública de 
ensino e participar de cursos, momentos de convivência, lazer e esportes. Os atendidos ficam 
na instituição até a deliberação da justiça. “Há lugares que dão ainda mais sentido e 
significado ao legado deixado por Marcelino Champagnat: ´Vamos aos jovens lá onde eles 
estão´, relembra Jorge Vargas a respeito da experiência solidária vivida em Vila Velha/ES. 

Jovens optam pela vida marista no REMOV 

 
Nas duas edições do Retiro Marista de Opção de Vida – REMOV, realizadas de 16 a 20 de 
julho, em Maranguape/CE, e de 23 a 27 do mesmo mês, em Ribeirão das Neves/MG, 
cinco jovens decidiram seguir a vida consagrada marista. O retiro tem por objetivo 
contribuir ao processo de discernimento daqueles que estão na caminhada vocacional 
há, pelo menos, um ano e meio na Província Marista Brasil Centro-Norte. 

Em Maranguape/CE, além dos três vocacionados maristas, Andrey Oliveira do Nasci-
mento, de Teresina/PI, José Maria Amaral, de Bom Conselho/PE, e José Pedro Martins, 
de Icó/CE, outros 10 leigos mostraram interesse pelo matrimônio e quatro pelo acom-
panhamento para definir a vocação. Em Ribeirão das Neves/MG, dois adolescentes 
optaram por ser Irmãos Maristas, Junior Ernane Miranda, de São Vicente de Minas/MG, 
e Washington Felipe Pinheiro Gonzaga, de Ribeirão das Neves/MG. Uma jovem quis 
seguir a vida religiosa e quatro participantes desejam a vocação laical.  

O acompanhamento pós-REMOV, para quem deseja tornar-se Irmão Marista, envolve 
visita às famílias, envio de livros e materiais sobre a congregação, indicação de comu-
nidade 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. 



 
  

 

Província participa do Fórum de Diretores de Escolas Católicas 

  “As questões levantadas são desafia-
doras para as escolas católicas, que 
têm uma missão além do compromisso 
com os resultados. Temos de buscar 
qualificar o trabalho e inovar”. O de-
poimento da diretora Eveline Morelli, 
do Colégio Marista Nossa Senhora da 
Penha/ES, retrata a expectativa da ges-
tora em relação ao 3º Fórum de Dire-
tores de Escolas Católicas, que teve 
início no dia 30 de julho, no centro de 
eventos da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio/CNTC, em Brasília/DF. 

Promovido pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil/ANEC, o fórum este ano 
tem como tema “Construindo a qualidade nas escolas católicas”.  Para a abertura, a pro-
gramação reuniu representantes do governo, especialistas e diretores para esclarecer 
assuntos relativos à educação básica e partilhar experiências de sucesso. O presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Inep, Fernando Soares deu início às 
apresentações sobre avaliação. O convidado destacou a importância da divulgação do 
resultados do Índice do Desenvolvimento da Educação Básica/IDEB e do Exame Nacional do 
Ensino Médio/Enem de forma contextualizada. “Devemos incluir as desigualdades também 
no debate educacional”, sinaliza Soares.   

A avaliação praticada na escola, por sua vez, foi o conteúdo abordado pela professora Katia 
Smole. Para a educadora, a avaliação deve ter por objetivo melhorar a qualidade do 
ensino/aprendizagem e não ser recurso para julgamento. Deve ajudar o estudante a saber 
como evoluir no seu percurso de aprendiz. “Temos de ir além do diagnóstico, avançar para a 
análise e propor a intervenção”, defende a educadora. Sobre as perspectivas da Educação 
Básica, a secretária da pasta do Ministério da Educação/MEC, Maria Beatriz Luce apontou 
entre os desafios a formação dos professores e a elaboração da Política Nacional de 
Currículo, com ênfase na educação integral.  

No período da tarde, os participantes assistiram à apresentação da educadora Lourdes Atié, 
assessora pedagógica da Faber-Castell, a respeito da qualidade do tempo do gestor escolar, 
seguida das exposições dos cases. Participaram do Fórum, que termina no dia 1º de agosto,  
pela Província Marista Brasil Centro-Norte, os Irmãos conselheiros, Alexandre Lôbo, José de 
Assis Elias de Brito, José Wagner Rodrigues da Cruz, as superintendentes Dilma Alves 
(Socieducacional) e Manuela Suassuna (Desenvolvimento de Novos Negócios), as gerentes 
Jaqueline de Jesus (Educacional), Cláudia Laureth (Social) e Amanda Leiria (Marketing e 
Inteligência de Mercado), os coordenadores Jefferson Luiz (Gerência Educacional) e Sérgio 
Oliveira (Planejamento e Controle Socioeducacional), além de Luiz Gustavo Mendes,  diretor 
do Colégio Marista Champagnat –Taguatinga/DF. 

Fique por dentro 

 Nos dias 04 e 05 de agosto, serão realizados os Encontros Maristas de Representação 
Institucional e de Captação de Recursos em Brasília/DF. 

 A Semana Vocacional 2014 será de 17 a 23 de agosto, com o tema “Somos chamados a 
quê?”. 


