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Encontro reuniu vice-diretores maristas 

O Encontro Marista de Vice-Direção 

Educacional e Administrativa, promovido 

pela Gerência Socioeducacional, da 

Superintendência de Missão, reuniu, entre os 

dias 9 e 12 de abril, no Espaço Champagnat, 

em Brazlândia (DF), vice-diretores 

educacionais e administrativos, assessores e 

coordenadores, de todas as unidades, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte, com o 

objetivo de qualificar a missão educativa e a gestão pastoral-pedagógica da instituição. 

Na pauta do evento foram abordados os mais diversos temas, desde assuntos mais abrangentes, como 

os apelos do último Capítulo Geral, a missão da escola marista na contemporaneidade, e o lugar da 

escola católica e análise de mercado. Houve também palestras que tiveram como foco conteúdos 

relacionados ao “fazer pedagógico-institucional”, da Província: novas oportunidades de negócios, 

reputação da marca marista e gestão de imagem, identidade marista e gestão de pessoas, reforma 

trabalhista, gestão financeira e sustentabilidade, carisma marista e evangelização. 

Além das palestras, o Encontro promoveu trabalhos e diálogos em grupo, sobre os temas discutidos; 

painéis de boas práticas, com a partilha das experiências das unidades; orações e oficinas de cuidado 

matinais; games sobre o conhecimento da Instituição, e rodas de diálogo educacional e administrativo. 

De acordo com o gerente Socioeducacional, da Superintendência de Missão, Jefferson Oliveira, este 

Encontro possibilita a integração e o alinhamento dos processos entre as áreas pedagógica e 

administrativa, sem perder o foco na evangelização, a fim de promover orientação e posicionamento 

para todas as unidades, respeitando as diferenças e as características de cada uma. “Reunimos todos 

os gestores para compartilhar questões, dialogar entre si, trocar informações, e receber contribuições 

sobre as atribuições gestoras, para continuar a missão educativa e evangelizadora marista. Tempo de 

crescimento na formação e nas relações”, afirmou o gestor. 

 

Encontro Marista de Vice-Direção - Foto: Ascom / PMBCN 



 

 

Começam os encontros do CLIMA 2018 

 

O CLIMA – Curso de Liderança Marista - 2018, da Pastoral Juvenil Marista (PJM), vai começar! A data 

provincial do evento é entre 13 a 15 de abril, e os estudantes do ensino médio, e participantes da PJM 

- dos momentos Boa Mãe e Cruz -, serão os protagonistas nos diferentes espaços em que atuam, para 

aprofundar os conhecimentos relacionados à liderança juvenil, e como desenvolvê-los e aprimorá-los. 

As unidades cearenses de Aracati, Fortaleza e Iguatu, e as mineiras Patos de Minas, Uberaba e 

Uberlândia, realizarão os encontros do CLIMA nas datas provinciais, ao passo que as outras unidades 

selecionaram outros períodos para promover o evento. Todas, porém, com um único objetivo para 

esta regional da PJM, que é contribuir na formação das lideranças juvenis, favorecendo a convivência 

entre os grupos e a troca de experiências, no cultivo da espiritualidade marista. 

Com o tema Mova-se – em sintonia com a Semana Pastoral, e o lema, proposto pelo Papa Francisco, 

Caminhem por estradas nunca imaginadas, o CLIMA 2018 promoverá muitas atividades aos 

participantes, como visitas às instituições que atuam diretamente no trabalho da dimensão da 

solidariedade, momentos de mística sobre a simbologia da PJM, diálogos e momentos formativos, e 

partilhas com outras realidades coletivas de cada unidade. 

Para a analista de Pastoral, da Coordenação de Evangelização, Nayraline Oliveira, o CLIMA e, também, 

todas as regionais da PJM, são oportunidades de encontro, partilha, prática de solidariedade, vivência 

eclesial, formação e celebração. “Todas essas possibilidades nos remetem à dimensão do caminhar, 

de mover-se, individualmente e coletivamente, rumo a uma vivência dos sonhos das juventudes, dos 

desafios e dos caminhos que queremos trilhar”, declarou a analista. 

O CLIMA, promovido pela Coordenação de Evangelização, da Superintendência de Missão, acontece 

anualmente, e compõe as regionais da PJM, que também são formadas pelos encontros do TENDA. 

 



 

 

Evangelização discute planejamento estratégico 

A Coordenação de Evangelização, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte, deu início, neste 

mês de abril, à sistematização do Plano 

Estratégico de Evangelização 2018-2023, com o 

objetivo de assegurar a excelência no processo 

educativo-evangelizador, em consonância com 

o Plano Estratégico Provincial.  

Para tratar do assunto, a Coordenação de 

Evangelização reuniu um Grupo de Trabalho 

(GT) intersetorial, com representantes das áreas 

educacional e pastoral, além de membros da 

Comunidade dos Irmãos, que foram conduzidos 

pelo consultor externo, Humberto Herrera, quanto à metologia de trabalho e condução dos processos. 

Na abertura do Encontro para o Plano Estratégico de Evangelização, o coordenador da área, Ir. Paulo 

Soares, declarou que “o evangelizador, no espaço educativo, é um construtor da unidade, mediante 

dinâmicas de cooperação, entendimento e consenso – tudo isso, com a inspiração de Maria”.  

Durante a reunião, os participantes, por meio dos trabalhos desenvolvidos, fizeram uma leitura da 

conjuntura evangelizadora da Província, levando em consideração as diferentes atuações pastorais nas 

comunidades religiosas, obras sociais e unidades socioeducacionais. Além disso, o encontro foi 

propício para desdobrar os objetivos estratégicos da área, construir indicadores e metas de 

evangelização, aportar (a partir da experiência local) indicativos, formas, e contribuições para um 

processo conjunto e colegiado e, por fim, construir uma proposta de ação evangelizadora mais 

integrada nos âmbitos eclesial, educativo e social. 

O documento oficial do Encontro, com as diretrizes da Evangelização, deve ficar pronto em breve, e 

será o norteador das ações da área para os próximos anos, 2018-2023. Para o Ir. Paulo Soares, a 

reunião de uma equipe intersetorial para pensar o planejamento da área se mostrou muito 

conveniente, como um tempo de confluência entre o pedagógico e o pastoral. “Este Encontro foi de 

suma importância, pois promove a estruturação do Plano Estratégico da Evangelização, levando em 

consideração a convergência entre os processos de ambas as áreas, seguindo a mensagem do XXII 

Capítulo Geral, que é de caminhar como uma Família Global”, esclareceu o gestor. 

 

GT do Plano Estratégico de Evangelização - Foto: Juliana Camelo 



 

 

Norte e Nordeste: 115 anos de presença marista 

No dia 12 de abril, de 1903, chegaram a Belém 

(PA) os primeiros Irmãos Maristas, vindos da 

antiga Província Marista de Aubenas – na região 

sul da França –, a convite do bispo Dom Francisco 

do Rego Maia. Instalaram-se no Convento do 

Carmo e assumiram a direção do colégio ali 

existente. Eram quatro os Irmãos: Louis Auxent, 

Aldérad, Claude-Régis e Paul-Dominique.  

Em 15 de janeiro, de 1914, fundaram o Instituto 

Nossa Senhora de Nazaré. Localizado na travessa 

14 de Março, foram matriculados inicialmente 40 

alunos, sob a direção do Ir. Marius Eloi, auxiliado 

pelos Irmãos Adauto e Odilon Bernardo. 

O colégio, existente até hoje, na Av. Nazaré, foi inaugurado em 1930 e a direção do Colégio Nossa 

Senhora do Carmo foi entregue aos padres Salesianos. Em 1943, sob a direção do Irmão Júlio Jonquet, 

o Instituto Nossa Senhora de Nazaré passa a chamar-se Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. 

Desde então, muitos Irmãos passaram por ali, deixando um pouco de si para desenvolver este trabalho 

tão grandioso, que é a construção do ser humano, através da educação nos níveis pessoal, social e 

político e, acima de tudo, como uma escola católica, proclamar a todos a boa nova da Salvação e, 

juntamente com a família, ensinar aos seus educandos a viverem conscientemente como filhos de 

Deus. Para celebrar esta memória tão significativa, o Centro de Estudos Maristas (CEM) produziu uma 

oração para ser entoada por todos os colaboradores da Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN). Para acessar a oração, clique aqui. 

Fique por dentro 

 Na próxima quinta-feira (19/04), das 15h às 17h, será realizada mais uma edição dos Diálogos 

Pastorais, com o tema Juventudes: gerações, conjunturas e realidades. Promovido pela 

Coordenação de Evangelização, da Superintendência de Missão, esta edição traz a participação 

do colaborador da União Brasileira de Educação e Cultura (UBEC), e membro do Conselho de 

Defesa e Promoção de Direitos Humanos, do Distrito Federal, Joaquim Alberto Silva.  

Os quatro Irmãos Maristas - Foto: Centro de Estudos Maristas 

http://marista.edu.br/vidamarista/wp-content/uploads/2018/04/Oração_-115-anos-de-presença-Marista-1.pdf

