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Informativo produzido pela Assessoria de Comunicação Organizacional. 

 

PMBCN se prepara para Assembleia e Capítulo Provinciais 

Um grupo de Irmãos, leigos e leigas reunido para discutir temas 
determinados e de interesse comum. A Assembleia Provincial, que 
será realizada de 7 a 10 de dezembro, em Mendes, no Rio de Janeiro, 
dá vida a esta definição ao congregar os participantes com os objetivos 
de analisar, interpretar, avaliar e celebrar a caminhada provincial, no 
triênio 2016-2018, refletir sobre as necessidades e os caminhos 
possíveis para dinamizar a vida da Província Marista Brasil Centro-
Norte (PMBCN) e propor caminhos, estratégias e opções que o 
Capítulo transformará em prioridades para o próximo triênio. 

Logo após a Assembleia Provincial, os Irmãos continuam reunidos para 
o Capítulo Provincial, agendado para ocorrer de 11 a 14 de dezembro, 
quando terá a cerimônia de posse do provincial, Ir. Ataide José de Lima, 
e serão definidas as prioridades do próximo triênio 2019-2021. Tanto 

a Assembleia quanto o Capítulo terão como tema Nossa Fraternidade é Farol de Esperança, e o lema Vocês são 
a luz do mundo (MT, 4,14). “A Comissão preparatória da Assembleia e do Capítulo elaborou a programação, que 
traz momentos celebrativos, trabalhos em grupo, missa dos jubilares e de votos dos Irmãos, plenárias e tempo 
de convívio”, explicou o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato (SVCL), da PMBCN, Ir. José Augusto Júnior.   

A Comissão preparatória dos eventos, formada pelo Ir. José Augusto Júnior (diretor do SVCL), Ir. José Wagner 
Rodrigues da Cruz (vice-presidente da UBEE-UNBEC), Ir. Adalberto Batista do Amaral (vice-provincial) e Ir. Renato 
Augusto da Silva (ecônomo), promoverá a acolhida para os cerca de 80 participantes, com a abertura oficial da 
Assembleia Provincial, no dia 7 de dezembro, pela manhã.  

“A Assembleia Provincial seguirá o método ver, julgar e agir, já consolidado pela Igreja na América Latina, e 
convidará os participantes a refletirem, debaterem e proporem caminhos para a vitalidade da missão marista na 
Província”, destacou Ir. Júnior. Ao término da Assembleia, os Irmãos e leigos farão peregrinação ao Santuário 
Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo, para agradecer o caminho percorrido.  

O Capítulo Provincial será aberto no dia 11 de dezembro, e terminará no dia 14, do mesmo mês. Durante esses 
dias, os 26 Irmãos da Província, eleitos capitulares, darão prosseguimento aos discernimentos dos temas que 
resultaram da Assembleia Provincial, elegerão as prioridades para o próximo triênio, além de eleger, também, 
os conselheiros provinciais.  

No próximo dia 8 de outubro entrará no ar o hotsite da Assembleia e Capítulo Provinciais 
(www.marista.edu.br/assembleiaecapitulo). Acompanhe as novidades, por meio das notícias, vídeos e imagens 
que serão publicadas neste espaço, além das informações institucionais sobre o tema. 



 

 

Relatório do Triênio traz informações inéditas 

Conforme anunciado na última edição do 

Província Informa, nº 249, o Relatório do 

Triênio 2016-2018, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte, já está disponível para leitura 

e análise. A novidade deste triênio, foi o 

envolvimento e a participação das unidades 

socioeducacionais da Província – para além 

das áreas estratégicas do Escritório Central, 

que trouxeram para o Relatório seus 

principais projetos, organograma, lideranças, 

composição das equipes, avanços e desafios 

para o próximo triênio.  

O relevante e importante material foi elaborado e produzido sob a coordenação da vice-presidência 

das mantenedoras UBEE-UNBEC, em parceria com a Assessoria de Comunicação Organizacional, da 

Província, que definiram a metodologia e planejamento de trabalho, conteúdo, envolvimento e 

motivação para a participação de todos os integrantes. De acordo com o vice-presidente das 

mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. José Wagner da Cruz, esta é a primeira vez que as unidades 

socioeducacionais participam do Relatório, trazendo um conteúdo inédito ao documento. 

O Relatório do Triênio 2016-2018, em consonância com outras duas importantes publicações – 

Governança Corporativa e o Plano Estratégico 2014 – 2023, compõe o leque de documentos 

estratégicos da Província, que se complementam e dão a dimensão de passado e futuro da Instituição.  

Com o Relatório, é possível conhecer, refletir, avaliar, questionar, esclarecer e analisar todos os 

aspectos da Província Marista Brasil Centro-Norte, bem como orientar os participantes para as 

discussões que serão promovidas durante a Assembleia Provincial, a ser realizada em dezembro 

próximo, entre os dias 7 e 10, no município de Mendes, no Rio de Janeiro. 

Segundo o Ir. José Wagner da Cruz, “a leitura do documento permite redesenhar, refletir, planejar, 

projetar e inovar projetos e processos da Província, é um material valioso, com informações novas e 

significativas. Além de ser um instrumento de gestão, é também um material preparatório para a 

Assembleia e Capítulo provinciais”. 

Nesta semana (2/10), mais uma remessa do Relatório foi enviada aos gestores das unidades 

socioeducacionais, para conhecimento, análise e compreensão do material. Boa leitura! 

 



 

 

Jovens vocacionados participam de formação marista 

O Encontro Vitalizar 2018, da Província 

Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), dobrou 

o número de participantes neste ano: 12 

jovens vocacionados irão aprofundar o 

discernimento vocacional, entre os dias 17 e 

21 de outubro, na Comunidade Marista de 

Maraponga (Postulado), em Fortaleza (CE), em 

sinal de suas opções vocacionais pela vida 

religiosa marista. 

Promovido pela Coordenação de Animação 

Vocacional, do Setor de Vida Consagrada e 

Laicato, o Vitalizar tem por objetivo esclarecer 

ao jovem como se dá o processo de formação marista, quais os requisitos para ser Irmão, além de 

confirmar a opção feita durante o tempo de acompanhamento, aprofundando os elementos 

específicos para o ingresso na Congregação. 

O caminho desses 12 jovens, até aqui, passou pelas etapas Despertar e Discernir, onde vivenciaram 

experiências vocacionais, encontros nos Núcleos de Animação Vocacional (NAV´s), encontros 

microrregionais e, por último, a participação no Retiro de Opção de Vida (REMOV), em julho deste ano. 

No Vitalizar 2018, os participantes serão acompanhados pelos psicólogos, Irmãos Alexandre Lôbo e 

Iranilson Lima, que irão ajudá-los na percepção do autoconhecimento, por meio de testes específicos. 

Na programação do encontro, também haverá palestras sobre formação marista e projeto de vida, 

atividades pastorais nas comunidades com os formandos, além da partilha com os postulantes. 

De acordo com o Ir. Márcio Henrique da Costa, coordenador da Animação Vocacional, o encontro é 

importante pois é a fase que antecede a entrada no pré-postulantado, isto é, a primeira etapa da 

formação para ser Irmão marista. “Depois do Vitalizar, as orientações são muito práticas, pois os 

jovens voltam para a casa com o objetivo de se preparar para entrar na casa de formação, em Vila 

Velha (ES), no final de janeiro de 2019, para vivenciar a experiência de formação”, esclareceu o Irmão. 

Quem são os jovens vocacionados? Antônio Agostinho Bezerra, Idevam Costa, e Tiago de Sousa, todos 

do Maranhão; os pernambucanos Celiano Brito e Hiury Haffid Brito; Ivan Florentino, do Espírito Santo; 

Felipe Teixeira, da Bahia; o mineiro Jean Antônio Ribeiro; Leandro Vitor Costa, do Piauí; os cearenses 

Levy Braga, e Dennir Robson de Sousa; e, por fim, Ranielle Lopes da Silva, do Rio Grande do Norte. 

 

 



 

 

A Campanha da Fraternidade 2019 vem aí! 

A Campanha da Fraternidade 2019 (CF 2019) 

ainda está longe de acontecer, mas a Província 

Marista Brasil Centro-Norte sempre antenada, 

já divulgou o convite para o lançamento da 

Campanha: será em 7 de novembro, das 18h15 

às 20h, por meio de videoconferência. O 

convidado para ser o mediador do evento é o 

educador Ricardo Mariz, doutor em Sociologia, 

mestre em Educação e pedagogo. 

Para 2019, o tema da CF será Fraternidade e Políticas Públicas, escolhido entre sete opções – trânsito, 

comunicação, família, educação, direitos humanos e políticas públicas; a escolha se deu devido ao fato 

de que a temática “políticas públicas” abordava todas as outras propostas indicadas pelo Comitê de 

votação. Quanto ao lema, optou-se pelo versículo bíblico Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 

1,27). 

A Campanha da Fraternidade começa na quarta-feira de cinzas, após o carnaval, e ela acontece durante 

todo o ano. Neste período, a Província desenvolverá muitas atividades pastorais e pedagógicas com a 

comunidade educativa, e também fora dela, refletindo, de diversas formas, a temática, com músicas, 

orações, hinos, textos, vídeos, cartazes e desenhos. 

Ainda, no mesmo dia do lançamento da Campanha da Fraternidade 2019, haverá, também, a 

divulgação da Cartilha com orientações sobre o Bullying, denominada Sou Marista e respeito as 

Diferenças, uma coprodução da Gerência Socioeducacional (GSE) em parceria com a Assessoria de 

Comunicação Organizacional (Ascom) da Província. 

A Coordenação de Evangelização, à frente do evento de lançamento, convida a todos para participar 

deste momento, e se preparar para despertar e sensibilizar toda a comunidade marista para a temática 

das Políticas Públicas, assim que a Campanha da Fraternidade 2019 começar! 

Fique por dentro 

 O 1º Retiro para Leigos e Leigas Maristas está pronto para começar! Será entre os dias 19 e 

21 de outubro, com a participação de 27 pessoas, no Espaço Champagnat, em Lagoa Seca (PB). 

Na programação do evento, estão previstos momentos de acolhida, para integração do grupo, 

desenvolvimento das temáticas do Retiro, além de vigílias, orações e celebração de envio. 


