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Vem aí a Assembleia Geral da Região América Sul 

 

Já estão sendo finalizados os últimos preparativos para a Assembleia Geral da Região América Sul, 

que ocorrerá, entre os dias 3 e 6 de julho, em Porto Alegre (RS), na Casa Marista da Juventude (Caju). 

O objetivo do evento, no qual a Província Marista Brasil Centro-Norte irá participar, é de alinhar todas 

as questões discutidas em relação aos processos de integração e fortalecimento das Unidades 

Administrativas Maristas e definir as estratégias para as próximas etapas de consolidação da Região.  

Resoluções referentes a atividades que já ocorreram, como a Inauguração da Comunidade 

Internacional Marista da Amazônia, Encontro de Jovens Irmãos da Região, nomeação do Secretário 

Executivo, projeto de Identificação de Especialistas, Reunião de Ecônomos e Reunião do Comitê 

Regional, entre outras, terão espaço para debate nos três dias de Assembleia. Contando com diversos 

convidados, o evento terá diferentes atividades, como palestras, alinhamentos de processos, 

momentos de reflexão e confraternizações. 

Entre as finalidades da Assembleia, está a apresentação dos avanços discutidos durante as reuniões, 

relacionados ao Plano Estratégico, Noviciado Regional, Animação Vocacional, Identificação de 

Especialistas, Rede de Escolas, Rede de Economatos e Comunicação da Região América Sul.  

Além disso, o evento também tem como objetivo estabelecer as prioridades para os próximos passos 

da Região América Sul como, por exemplo, aprofundar os apelos e desafios do XXII Capítulo Geral do 

Instituto Marista. Ao final, está previsto tratar as chamadas emergentes da Região, para que, cada vez 

mais, as propostas previstas na iniciativa fortaleçam o carisma marista no continente. 

 



 

 

Unidades organizam Comissões Locais das Juventudes 

Em menos de um ano da criação da 1ª 

Comissão Provincial das Juventudes, da 

Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN), oito unidades socioeducacionais 

já se movimentaram e elegeram as suas 

Comissões Locais das Juventudes, para um 

mandato de três anos, compostas por 

adolescentes e jovens dos grupos pastorais-

pedagógicos das unidades. O objetivo das 

Comissões Locais é acompanhar de perto a 

realidade de cada município, ser porta-voz 

dos estudantes e representar os anseios, 

sonhos e expectativas deste grupo. 

O Colégio Marista de Colatina (ES); as unidades mineiras, Colégio Marista Diocesano, de Uberaba, e 

Colégio Marista Patos de Minas; Colégio Marista de Palmas (TO); Colégio Marista Patamares, de 

Salvador (BA); Escola Marista Champagnat de Teresina (PI); e as unidades cearenses, Escola Marista 

Sagrado Coração, de Fortaleza, e o Colégio Marista de Aracati, já estão com as equipes da Comissões 

Locais das Juventudes organizadas, trabalhando nos projetos já existentes, e planejando novas ações. 

Na maioria das Comissões Locais há representantes da Pastoral Juvenil Marista (PJM), o que mostra a 

sintonia marista no momento da formação destes Grupos, reafirmando o posicionamento marcante 

da Província quanto ao protagonismo dos adolescentes e jovens na construção de um futuro melhor. 

Para a analista de Pastoral, da Coordenação de Evangelização, Nayraline Oliveira, a composição das 

Comissões Locais das Juventudes, em oito unidades, é um reflexo da criação da 1ª Comissão Provincial 

das Juventudes, realizada em 11 de agosto de 2017. “A Comissão Provincial gerou este movimento 

local, esta vontade de oferecer um espaço consultivo, propositivo, colaborativo e representativo nos 

locais onde os estudantes vivenciam as suas próprias histórias. Estas oito unidades já estão 

trabalhando em prol das causas das juventudes, elaborando políticas e estudando ações”, declarou. 

A próxima unidade a eleger a sua Comissão Local das Juventudes será o Colégio Marista Dom Silvério, 

de Belo Horizonte (MG), que, em breve, contará com um grupo de adolescentes e jovens para 

representar as expressões e singularidades deste público, dialogando, juntamente, com uma 

composição de maior amplitude, que é a Comissão Provincial das Juventudes! 

 
 

Comissão Local, Colégio Marista de Colatina (ES) - Foto: Marista Colatina 



 
 
 

Província implanta Sistema de Gestão 

Com o objetivo de monitorar e melhorar a 

performance do Plano Estratégico, a 

Província Marista Brasil Centro-Norte está 

implantando um Sistema de Gestão. Para 

isso, convidou gestores e colaboradores do 

Escritório Central e do Colégio Marista 

Champagnat, de Taguatinga (DF), para 

participar de formação, no dia 28 de junho, 

sobre a ferramenta que dará suporte aos 

processos decisórios de gestão e ao 

acompanhamento dos objetivos definidos. 

O Sistema, que está em implantação, foi desenvolvido para proporcionar soluções flexíveis para a 

gestão estratégica de organizações. Ao ser utilizado por gestores e colaboradores da Província, 

possibilitará acompanhar os objetivos, projetos, ações, estratégias, além de facilitar o controle e 

análises sobre diferentes pontos de vista. “A importância deste processo é o alinhamento do Escritório 

Central com o momento vivido pela Instituição, de implantação dos planos estratégicos das unidades 

e da revisão dos Planos das mantenedoras e da Província. Esperamos a preparação dos comitês 

estratégicos locais para liderar o momento de implantação dos planos, com suporte da ferramenta, 

para o alinhamento dos indicadores, metas e resultados elaborados”, afirmou o vice-presidente das 

mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner Cruz. 

De acordo com Ignácio D’Andrea, consultor da empresa desenvolvedora do software, se bem utilizado, 

o sistema oferece oportunidades complementares e orienta os pontos que necessitam de maior 

atenção da instituição. ”O uso de uma plataforma de sistemas está diretamente ligado à performance 

do trabalho, ao resultado obtido e à análise destas informações. A realidade em ter todas as 

informações institucionais, das unidades, processos e projetos em um único ambiente torna mais 

curto o caminho da governança, fazendo com que o tempo maior seja utilizado na tomada de decisão, 

avaliação e planejamento da Província”, declarou o consultor. 

Nas próximas semanas, gestores e colaboradores de um grupo piloto de unidades socioeducacionais 

participarão de formação sobre o Sistema, a fim de, juntamente com o Escritório Central, criarem 

sinergia no acompanhamento e realização do Plano Estratégico, tendo em vista atingir os objetivos 

definidos para o horizonte de 2023.  

 

Colaboradores na Formação Sistema de Gestão - Foto: Juliana Camelo 



 

 

Reunião do Comitê de Vida Consagrada e Laicato 

Nesta semana, entre os dias 26 e 28 de junho, 

ocorreu em Curitiba (PR), a Reunião Ampliada 

do Comitê de Vida Consagrada e Laicato, que 

reuniu representantes das três Províncias 

brasileiras e da União Marista do Brasil 

(UMBRASIL), com o objetivo de compartilhar 

processos e boas práticas das Províncias do Brasil 

Marista, nas questões referentes à gestão 

administrativa e econômico-financeira das 

Comunidades Canônicas e das Casas de Idosos. 

Na metodologia da reunião, houve um 

levantamento de dados, por parte das 

Províncias, por meio de instrumento previamente enviado, partilha de informações e experiências, 

compilação e sistematização de boas práticas, que irão compor um marco referencial para a área, em 

todas as unidades administrativas participantes. No primeiro dia, a operadora de saúde, JLT, parceira 

da UMBRASIL, conduziu a reflexão sobre Senioridade: qualidade de vida nas Comunidades Maristas. 

Este mini fórum, pela primeira vez realizado, também foi importante para reunir Irmãos, leigos e leigas, 

que cuidam da gestão das comunidades canônicas, em torno de uma pauta proposta no XXII Capítulo 

Geral, que é a de cuidar da “vida” dos Irmãos, e aprofundar a reflexão sobre o uso evangélico dos bens. 

Para o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, da Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. José 

Augusto Júnior, o conteúdo discutido nesta Reunião será sistematizado pelos membros do Comitê, na 

elaboração de macro indicadores para o Brasil Marista, além de elencarem pontos estratégicos para 

gestão e organização das comunidades canônicas. “Temos avançado nos últimos anos na 

profissionalização dos processos de gestão administrativa das comunidades religiosas. Contudo, há 

sempre aspectos a melhorar e o mini fórum possibilitou-nos confrontar nossas práticas com as demais 

Províncias. Nesse sentido, retornamos com muito aprendizado e várias possibilidades de 

implementar novos processos em nossa Província”, declarou o gestor. 

Fique por dentro 

 A Jornada Mariológica está chegando: organizada pela União Marista do Brasil (UMBRASIL) e 

pelas unidades da Província Marista Brasil Centro-Norte, será realizada entre os dias 17 e 19 

de julho, com a proposta de desenvolver e refletir os estudos sobre Maria. 

Reunião do Comitê de Vida Consagrada e Laicato - Foto: Umbrasil 


