
 
 

 

Edição 214 – 08/12/2017 

Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

 

Retiro Provincial segue diretrizes do Capítulo 

Com o tema Um novo La Valla, começa, em 17 de 

dezembro, o Retiro Provincial Marista, que vai reunir 46 

participantes, dentre os quais nove leigos e leigas, no 

Recanto Marista (Remar), em Ribeirão das Neves (MG). O 

Retiro, que se estende até 23 de dezembro, pretende ser 

espaço para Irmãos e leigos vivenciarem um momento de 

vida em família, e de um contato mais próximo com Deus. 

O segundo grupo do Retiro, composto por 39 pessoas 

(neste caso, não há a participação de leigos e leigas), se 

reunirá no município paraibano de Lagoa Seca, entre os 

dias 7 e 13 de janeiro, de 2018. 

Promovido pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, da Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), o Retiro Provincial Marista, para ambos os grupos, terá como subsídios, em sua 

programação, os apelos ou desafios do XXII Capítulo Geral, que se estruturam da seguinte forma: 1) 

Família carismática global, farol de esperança neste mundo turbulento; 2) Ser o rosto e as mãos de tua 

terna misericórdia; 3) Inspira nossa criatividade para sermos construtores de pontes; 4) Para caminhar 

com as crianças e jovens marginalizados pela vida; 5) Responder com audácia às necessidades 

emergentes. 

A programação do Retiro inclui momentos de oração contemplativa, leituras bíblicas, reflexões e 

orientações sobre temas relacionados à chamadas do XXII Capítulo Geral, períodos motivacionais para 

orações, além de proporcionar aos Irmãos e leigos oportunidades de agradecimento, com a Eucaristia. 

No Retiro Provincial haverá, também, a celebração de renovação de votos e, somente no Remar, a 

primeira profissão dos noviços, Ir. Carlos Alexandre Maraes e Ir. José Valter Mendes. 

Para o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, Ir. José Augusto Júnior, o Retiro Provincial 

Marista representa um momento de integração entre Irmãos, leigos e leigas, para refletir sobre “um 

novo começo”, uma chance de renovar o compromisso de levar adiante o legado de São Marcelino 

Champagnat. “Vivemos a chamada do XXII Capítulo Geral, e esperamos que o Retiro seja espaço para 

discernirmos sobre os apelos ou desafios do Capítulo, e para mantermos viva a fidelidade, à inspiração 

de Champagnat”, declarou. 



 

Começa o Ano Nacional do Laicato 

A Igreja do Brasil iniciou, oficialmente, 

em 26 de novembro, no dia da festa de 

Cristo Rei, o Ano Nacional do Laicato, 

que tem por objetivo motivar a maior 

participação dos leigos e leigas na vida 

da Igreja e da sociedade. Com o tema 

“Cristãos leigos e leigas, sujeitos na 

Igreja em saída, a serviço do Reino”, e 

o lema “Sal da terra e luz do mundo” 

(Mt 5, 13-14), as comemorações do Ano 

Nacional do Laicato se estendem até 25 

de novembro de 2018. 

 

O Brasil Marista, em consonância com as diretrizes do XXII Capítulo Geral – que    valorizou a 

importância da vocação laical, ao acolher o documento Ser Leigo Marista -, chama as 

Províncias Maristas do Brasil a vivenciarem este ano dedicado ao Laicato, celebrando-o em 

suas ações e projetos, de acordo com as orientações preparadas pela Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB). 

 

As orientações metodológicas, que têm o propósito de dinamizar o estudo e a prática do 

Documento 105, da CNBB - Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade -, estão 

organizadas em quatro eixos: 1) eventos; 2) comunicação, catequese e celebração; 3) 

seminários temáticos; 4) e publicações. Cada temática traz em seu escopo vários tópicos com 

sugestões de ações para serem desenvolvidas durante as comemorações do Ano Nacional do 

Laicato. 

 

Além das propostas descritas acima, a CNBB ainda disponibiliza documentos como uma oração 

especial para a ocasião, sugestões de atividades e ações para serem desenvolvidas durante o 

ano, e os legados para os âmbitos da sociedade e da comunidade eclesial, que serão os frutos 

da mobilização das ações dos cristãos leigos e leigas, e de toda a Igreja, após a realização do 

Ano Laical.  

 

As orientações, bem como os documentos propostos, estão disponíveis no site da CNBB - 

https://www.edicoescnbb.com.br/, que, também, dispõe de cartazes, apostilas formativas, 

roteiros celebrativos, dentre outros materiais, que podem ajudar nas atividades das 

comunidades que queiram celebrar o ano dedicado ao Laicato. 
 

*com informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Nacional do Laicato do Brasil  

Cartaz - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 



 

Livro resgata histórias maristas 
 

Organizado pelo Ir. Maicon Donizete Silva, formador no Postulantado, 

em Fortaleza (CE), e produzido pelos Postulantes, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), o livro Escrevendo um novo 

começo é um compilado de artigos sobre a vida marista e a história 

do fundador São Marcelino Champagnat, que aborda diversos temas 

ligados ao carisma e à missão marista no mundo. 

Dividido em cinco capítulos-artigos, além da apresentação e das 

considerações finais, o livro é fruto de um laborioso exercício de 

pesquisa, leitura e escrita realizado pelos autores, fazendo uma 

conexão entre o ontem e o hoje, para atualizar o legado do Instituto 

Marista, que está em celebração pelo seu bicentenário. 

O primeiro artigo, escrito pelo postulante Antônio Lima, fala sobre a 

vida e o testemunho de santidade do Irmão Basílio Rueda, um dos 

pilares do Instituto Marista, no último século.  Em seguida, Jefferson 

Bonomo escreve sobre “Os pobres no coração de Marcelino Champagnat: que lugar ocupam os pobres 

no Instituto de Marcelino Champagnat?”. Jhony Joner reflete a partir do tema “Educação 

transformadora e a experiência educativa marista”, no qual resgata a função social da educação na 

formação humana e o papel da missão educativa marista no mundo de hoje.  

No próximo texto, Luiz Lima nos apresenta a dimensão catequética como um dos elementos 

fundamentais da missão, com o seu artigo “Preciso de Irmãos catequistas! Como Champagnat faria 

esta afirmação hoje?”. Para finalizar, a obra traz a resenha de Raimundo Aquino, que trata da missão 

marista enraizada na região Norte do Brasil, intitulada “A fundação da Província Sul-Amazônia e os 

Irmãos precursores da missão marista na região amazônica”.  

Para o organizador da obra, Ir. Maicon Donizete Silva, a leitura dos artigos pretende abrir espaços de 

reflexão e aprendizado que demonstrem o quanto o Instituto Marista tem a contribuir com a missão 

da Igreja, nos dias atuais. “O trabalho contribui, cientificamente, para diversas áreas do saber; seja no 

âmbito religioso, cultural ou educacional. Este livro é uma oportunidade para educadores, curiosos e 

outros públicos obterem informações com os jovens que escreveram e escrevem o futuro da 

instituição, com subsídios acadêmicos”, finalizou. 

O livro Escrevendo um novo começo está disponível para leitura gratuita no site Vida Marista. Acesse 

e conheça as histórias do Instituto, que completa 200 anos de carisma e missão: 

http://marista.edu.br/vidamarista/wp-content/uploads/2017/02/LIVRO-Escrevendo-um-novo-

come%C3%A7o.pdf 

 
Capa: Luiz Lima 



 

Aluno marista é premiado na OBMEP 2017 
 

Guilherme Hu, estudante do 7º ano, do 

Colégio Marista São José – Barra (RJ), foi 

medalhista de prata, do nível 1, na 13º 

Olimpíada de Matemática das Escolas 

Públicas e Privadas (Obmep), que tem 

por objetivo estimular o estudo da 

disciplina e revelar talentos, promovendo 

a inclusão social pela difusão do 

conhecimento. Em sua 13º edição, a 

Obmep, deste ano, teve cerca de 8 

milhões de inscritos e 53.230 instituições 

de ensino participantes. 

Por seu resultado, o estudante foi 

contemplado com uma bolsa de estudos 

no Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), oferecida pela própria Obmep, que propicia ao aluno 

premiado, em cada edição da Olimpíada, entrar em contato com diferentes questões de Matemática, 

ampliando o seu conhecimento científico e preparando-o para um futuro desempenho profissional e 

acadêmico.  

Esta é a segunda vez que Guilherme Hu participa da competição, e diz estar contente com o resultado 

alcançado nesta edição. “Em 2016, fiz a prova para obter experiência; este ano já fui mais preparado 

e fiquei bem alegre com o resultado. No próximo ano, espero melhorar ainda mais”, declarou. 

Para a vice-diretora educacional do Colégio, Patrícia Patrício, ter alunos premiados na Obmep é um 

reconhecimento do trabalho feito em sala de aula. “É gratificante ver o retorno do nosso trabalho 

vindo em forma de premiação pelos nossos meninos, ainda mais de forma tão rápida, pois esta é a 

segunda participação da unidade na Olimpíada”, afirmou.  

O Colégio Marista São José – Barra (RJ) ainda teve mais dois estudantes que receberam menção 

honrosa, pela participação na Obmep: Enzo Leopoldino, do 7º ano, e Luca Vasconcellos, do 9º ano. 

*com informações do Colégio Marista São José – Barra (RJ). 

Fique por dentro 

� Em 2018, entre os dias 24 e 26 de janeiro, acontece, em Belo Horizonte (MG), o II Simpósio 

Nacional das Juventudes – Aproximações com o Mundo Juvenil, que pretende abordar as 
juventudes e as ações coletivas contemporâneas. O evento será na Faculdade Jesuíta de 
Filosofia e Teologia, e é promovido pela Rede Brasileira de Instituto de Juventudes, da qual a 
Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN) faz parte. 

Da esquerda para a direita: prof. Fabiano Verçoza, Guilherme Hu, Patrícia Patrício, 

Luca Vasconcellos, Enzo Leopoldino e prof. Salles - Foto: Lyz Azevedo 


