
 
 

 

 

 

Edição 233 – 8/06/2018 

Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

 

Nomeado provincial da PMBCN para o próximo triênio 

 

A Província Marista Brasil Centro-Norte recebeu, em 6 de junho, o anúncio da nomeação do Irmão 

Ataide José de Lima, para um segundo mandato (2018-2021), como superior-provincial.  

Coincidentemente, o anúncio da nomeação se deu no final da eucaristia, quando era celebrada a festa 

litúrgica de São Marcelino Champagnat, no dia 6 de junho, com todos os colaboradores do Escritório 

Central e outros amigos, dentre os quais alguns membros do Movimento Champagnat da Família 

Marista, da Fraternidade Boa Mãe, de Fortaleza (CE). De acordo com o Ir. Ernesto Sánchez, superior-

geral, do Instituto Marista, foi motivo de grande alegria fazer este anúncio justamente num dia tão 

significativo para toda a Instituição e para todos os que participam da missão marista.  

O processo de indicação do provincial foi encaminhado à Secretaria Geral do Instituto Marista, em 

Roma, no mês de abril. Na ocasião, todos os Irmãos da Província foram convidados e orientados pelo 

próprio Ir. Ernesto Sanches para apontar três nomes, entre os Irmãos da Província, que poderiam 

assumir o encargo de provincial. Após receber e analisar o material da sondagem, o Conselho Geral 

decidiu renomear o Irmão Ataide para um novo triênio, tendo em conta o trabalho que vem realizando, 

o apoio e o respeito que conquistou entre os Irmãos e na Instituição. 



 
 

Palavras do novo superior-provincial 

Em seu pronunciamento, durante a celebração eucarística, realizada na Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima, em Taguatinga (DF), o Ir. Ataide lembrou aos colaboradores que “é nossa missão dar 

continuidade ao que Champagnat nos ensinou, prosseguir com a missão que ele nos confiou e viver 

como ele, no cotidiano de nossa vida, o que Deus nos pede: fazer o bem, ser imagem da bondade de 

Deus para as crianças e jovens, no mundo de hoje”. 

Ainda, durante a celebração, o superior-provincial lembrou que “somos os filhos diletos de Marcelino 

Champagnat, somos os seus herdeiros e sua descendência, frutos do seu coração”, e finalizou 

agradecendo a oportunidade de continuar o trabalho realizado e reforçou o convite a todos os Irmãos 

e colaboradores da Província: “Não apenas os Irmãos, mas todos, de um modo ou de outro, são 

convidados a participar deste sonho e a somar nesta missão, sendo o rosto e as mãos da ternura e da 

misericórdia de Deus”. 

A posse, para o segundo mandato, será no dia 12 de dezembro, deste ano, durante do 5º Capítulo 

Provincial, que acontecerá no Espaço Champagnat, em Mendes (RJ). Desejamos sabedoria ao Ir. Ataide 

José de Lima, com as bênçãos da Boa Mãe e do Padre Champagnat, para dar continuidade à sua missão! 

 

Conheça o superior-provincial - Ir. Ataide José de Lima 

Natural de Mogi das Cruzes (SP), o Ir. Ataide é 

licenciado em História, pela Universidade Federal 

de Goiás, e pós-graduado em Metodologia do 

Ensino Superior, pela Faculdade de Educação do 

Estado de Minas Gerais (FAE). Também foi agente 

de pastoral e diretor do Colégio Marista de 

Goiânia (GO). Durante muitos anos, contribuiu 

como formador nas Casas de Formação de Irmãos 

Maristas, nas etapas do pré-postulado, 

postulado, noviciado e juniorato. O Irmão Ataide 

integra o Conselho Provincial desde 2009, 

período em que exerceu também a função de 

secretário. 

 

 

 

Ir. Ataide José de Lima, durante missa celebrativa, com as bênçãos 
de Champagnat - Foto: Ascom / PMBCN 



 

 

Uma pauta global no radar dos jovens maristas 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), lançados pela Organização das Nações 

Unidas, serão a pauta do Encontro Interamericano 

de Adolescentes e Jovens, que começa hoje (8), 

com o objetivo de fortalecer o protagonismo dos 

adolescentes e jovens maristas quanto aos temas 

definidos pelos ODS. Promovido pela Fundação 

Marista de Solidariedade Internacional, e 

conduzido pela União Marista do Brasil, o Encontro 

acontecerá de maneira presencial e virtual nos três 

países participantes – Brasil, Chile e México. 

No Brasil, as três Províncias participarão do Encontro, e a Província Marista Brasil Centro-Norte será 

representada por estudantes do Colégio Marista Champagnat, de Taguatinga (DF), que, entre hoje e 

amanhã (9), estarão reunidos na sede da União Marista do Brasil (UMBRASIL), em Brasília (DF), 

juntamente com outros participantes, para conhecer, retroalimentar e validar a sistematização dos 

processos de trabalho dos ODS no continente, entre os anos de 2016-2018.  

Os estudantes Jorge Machado (9º ano), Pedro Frutuoso e João Filipe Quermes (1º ano), Thiago Silva e 

Ana Carolina Santos (2º ano) e Isabela Cabral (3º ano), terão a oportunidade de dialogar sobre os atuais 

desafios que compõem a humanidade, compreendendo os 17 ODS, e tendo um papel de destaque, na 

comunidade e no mundo, no qual podem ser a voz, a percepção e a ação para muitos outros jovens. 

Para o analista Social, da Coordenação de Solidariedade, Clemilson Graciano, que está à frente da ação, 

representando a Província, “este Encontro é oportuno para inserir os adolescentes e jovens em uma 

pauta internacional, mostrando que podemos contribuir no monitoramento das metas assumidas 

pelos países, pois está em jogo questões importantes para a sustentabilidade e para a vida do planeta”.  

Os 17 ODS fazem parte dos objetivos globais dos países signatários da Agenda das Nações Unidas 

(ONU), e a intenção é cumpri-los até 2030. Por aqui, a ideia é fazer um compilado deste Encontro, e 

produzir um documento para registrar as ações que podem advir desta experiência tão significativa 

para os adolescentes e jovens maristas.  

Para conhecer os 17 ODS, e acompanhar os desdobramentos e o cumprimento destes Objetivos, 

acesse: http://www.agenda2030.com.br/ 

 

http://www.agenda2030.com.br/


 

   

MMS em ação: globalizando a esperança 

O Província Informa anunciou, em sua edição 

219, de 9 de fevereiro, a Missão Marista de 

Solidariedade 2018 (MMS), que trouxe o tema 

Globalizar a Esperança, e o lema A esperança 

tem duas filhas: a indignação e a coragem, 

para nortear as atividades e ações das unidades 

socioeducacionais, durante a prática da MMS. 

Desde então, as unidades já se movimentam 

para realizar esta experiência missionária que 

envolve toda a comunidade educativa. Têm 

unidades que já realizaram, outras estão em 

processo de realização e, outras tantas, já estão 

com as datas programadas para realiza-la.  

A Escola Marista Champagnat, de Teresina (PI), já “globalizou a esperança” no município piauiense de 

Lagoa Alegre, entre os dias 31 de maio e 3 de junho, e contou com a participação de 55 missionários 

voluntários, entre Irmãos, alunos e ex-alunos, colaboradores, familiares e lideranças comunitárias. Na 

programação, houve visitas às casas de famílias, em diversas comunidades, animações e dinâmicas 

com grupos de jovens, noite cultural com o Arraial das Famílias, e a Santa Missa de agradecimento. 

No município mineiro de Montes Claros e, pela terceira vez consecutiva, o Colégio Marista de Montes 

Claros realizou a MMS, entre 30 de maio e 3 de junho, em Grão Mongol (MG), com a participação 

expressiva dos alunos do ensino médio (84), ex-alunos, colaboradores e lideranças de comunidade. Na 

programação, visitas às casas das famílias, doentes e idosos, cinema itinerante, oficinas e celebrações. 

Já o Colégio Marista Pio X, de João Pessoa (PB), promoveu a MMS, entre os dias 26 e 29 de abril, no 

município paraibano de Pilar, e contou com a participação dos alunos do 9º ano, do ensino 

fundamental, e do ensino médio, que realizaram visitas às famílias, oficinas para as comunidades, 

momentos culturais e celebrações. No Rio de Janeiro (RJ), o momento é de preparação: em conjunto, 

os Colégios Marista São José-Barra e São José-Tijuca realizaram um encontro preparatório, no qual os 

estudantes conheceram a realidade da Missão e idealizaram as oficinas que serão trabalhadas.  

E ainda vem muito mais por aí! Em julho, as unidades mineiras (Dom Silvério e Patos de Minas), e 

unidade baiana (Patamares), realizarão as suas Missões. No segundo semestre, a agenda já está 

repleta de ações, de várias unidades. Vamos acompanhar e divulgar! *com informações das unidades citadas na matéria 

 

Missa na Comunidade Pau Chapada (PI) - Foto: Escola Marista Teresina 



 

 

Província lança Olimpíada de Português 

A produção de uma letra para compor uma canção inédita 

é a proposta da Olimpíada Marista de Língua Portuguesa 

2018, lançada nesta semana, e voltada para os estudantes 

do 1º e do 2º ano, do ensino médio, de todas as unidades 

socioeducacionais, da Província Marista Brasil Centro-Norte. 

Promovida pela Gerência Socioeducacional, da 

Superintendência de Missão, a Olimpíada tem por objetivo 

favorecer a pesquisa, a criatividade, a colaboração e o 

trabalho em equipe. 

Para esta edição, o tema norteador dos trabalhos é 

Fraternidade e Superação da Violência, e os participantes 

deverão, não somente, ler os textos de referência para 

analisar e refletir sobre a temática, mas, também, pesquisar sobre os festivais de música, para que 

possam produzir uma letra de canção inédita, em Língua Portuguesa, apresentando uma proposta de 

intervenção em relação à não violência, no espaço escolar e na comunidade em que estão inseridos.  

A partir de cada canção elaborada, as equipes produzirão um clipe musical, em formato MP4, que será 

disponibilizado na plataforma do NEaD – Núcleo de Educação à Distância e, apresentados durante do 

Festival de Clipes Musicais, organizados pelas unidades.  

As inscrições para a Olimpíada Marista de Língua Portuguesa 2018 ocorrem entre o período de 17 a 

24 de setembro, e a primeira etapa, que é a produção da letra da canção, e a 2ª etapa, que é a 

produção clipe musical, já começaram, e se estendem até 19 de outubro. A analista Educacional, da 

Gerência Socioeducacional, Rosana Soares, que está à frente do projeto, convida a todos para 

participar. “Este é um projeto que desperta a criatividade, ao propor a produção de uma letra de 

canção e clipe musical inéditos, trazendo um tema da atualidade para ser trabalhado de forma lúdica 

e dinâmica”, declarou a analista.  

Fique por dentro 

 Na próxima semana, entre os dias 11 e 13 de junho, o superior-provincial, da Província Marista 

Brasil Centro-Norte, Ir. Ataide José de Lima, visitará a Comunidade Marista de Iguatu (CE), e 

aproveitará para prestigiar a posse do novo diretor da Escola Marista Champagnat de Iguatu, 

Ir. Joaci Pinheiro, que acontecerá em 13 de junho. 

 


