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 Retorno da Bolívia 

 

 

 

 
 
 
 

Quatro meses de aprofundamento no carisma e nas 
dimensões vocacional e missionária maristas. Assim foi a 
experiência intercultural do II Itinerário Formativo de 
Preparação para a Profissão Perpétua, realizado em 
Cochabamba, na Bolívia, que terminou no último dia 29 
de junho, com a participação de Irmãos das Províncias 
Maristas das Américas. 
 
“Pudemos rever nossos projetos de vida, ressignificá-los 
e vivenciarmos a internacionalidade do Instituto”, 
recordou Ir. Paulo Martins que, ao lado dos Irmãos 
Joilson Toledo, Edvaldo Ferreira e Wesley Ribeiro, 
representou a Província na experiência boliviana. O vice-
provincial Ir. Ataide José de Lima acompanhou o 
Itinerário, ao lado do Ir. Francisco Javier, da Província 
Norandina (Colômbia, Venezuela e Equador) e Ir. Lécio 
José Heckler, da Província Marista do Rio Grande do Sul. 
 
Para Ir. Ataide, o Itinerário propiciou aos Irmãos maior 
conhecimento da cultura, política e ações da Igreja na 
Bolívia, bem como mais interação entre as Províncias e 
regiões da América. “Os Irmãos conheceram comuni-
dades religiosas, paróquias e movimentos juvenis da 
região”, destacou o vice-provincial. Os participantes 
estiveram reunidos na Casa da Juventude, da Fundação 
Fé e Alegria, para a convivência comunitária, estudos 
sobre a vida religiosa, retiros e atividades pastorais e 
missionárias. 
 
Dentre as novidades apresentadas no encerramento da 
formação, está a nova equipe organizadora do Itinerário, 
agora sob a coordenação da Subcomissão de Irmãos e 
Leigos da Conferência Interamericana de Provinciais. O 
encontro se firmaria, assim, como etapa formativa dos 
Irmãos Maristas. 



Comitê de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes 

 

A primeira reunião do Comitê de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes foi realizada, 
no dia 1º de julho, no Escritório Provincial, em Brasília/DF. O objetivo foi apresentar o 
histórico da construção da Política Institucional de Proteção Integral às Crianças e aos 
Adolescentes, os critérios, a composição e atribuições do comitê e do seu coordenador, 
além de construir a agenda de trabalho do grupo, que inclui a divulgação do documento 
na Província. 

A criação da Política parte de uma demanda do Conselho Geral do Instituto dos Irmãos 
Maristas que, no XXI Capítulo Geral, já sinalizava a importância da promoção dos direitos 
das crianças e jovens. “Eu creio que a figura de Maria e José fugindo, rapidamente, para o 
Egito a fim de proteger o menino Jesus nos inspira a sermos defensores dos direitos das 
crianças e jovens”, declarou o provincial, Ir. Wellington Medeiros. 

O diretor do Colégio Marista de Natal e coordenador do Comitê de Proteção, Ir. Renato 
Augusto da Silva, explicou que a Política foi construída em consonância com os apelos do 
Instituto Marista, em sintonia com o documento “Um Lugar Seguro para as Crianças”, dos 
Órgãos da Aliança Internacional, e com a legislação brasileira. “É uma política de maior 
amplitude. O foco está na proteção integral, abrangendo o combate a todas as formas e 
tipos de violência contra crianças e adolescentes”, explicou o Irmão. 

O Comitê é formado pelos seguintes integrantes: 

 Ir. Renato Augusto da Silva – coordenador do Comitê e diretor do Colégio Marista  
de Natal. 
 

 Cláudia Laureth – gerente Social. 
 

 Maria Ireneuda Nogueira – coordenadora Pedagógica da Gerência Educacional. 
 

 Jorge Luis Vargas dos Santos – coordenador de Evangelização 
 

 Raquel Pulita – analista da Assessoria de Comunicação. 
 

 Sarah Rons Lamor – consultora jurídica da Gerência de Recursos Humanos. 



Província participa do 1º Fórum de Biblioteconomia Escolar 

 

Para debater o papel pedagógico das bibliotecas escolares brasileiras, a analista da 
Gerência Educacional, Carla Floriana Martins, representará a Província no 1º Fórum 
Brasileiro de Biblioteconomia Escolar: pesquisa e prática, que será realizado, de 07 a 10 de 
julho, em Florianópolis/SC. 

Dentro da programação do Fórum, no dia 07 de julho, a analista apresentará, junto com 
representantes da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, da qual é membro, 
exemplos de trabalhos já consolidados no segmento, tendo o bibliotecário como 
elemento importante no processo de mediação da pesquisa e ensino nas escolas.  Dentre 
eles, o Programa de Revitalização das Bibliotecas Escolares da Província, iniciativa que 
atende 33 bibliotecas, com acervo de cerca de 270 mil livros, utilizados por, 
aproximadamente, 35 mil estudantes maristas.  

O programa foi reconhecido internacionalmente com o prêmio Da Vinci Huis – IASL, em 
2011, e tem o objetivo de criar espaços tecnológicos contemporâneos para formar os 
estudantes no hábito da leitura e para a busca e uso da informação ao longo da vida. 

De acordo com Carla Floriana, o objetivo do evento é propor metodologias modernas de 
intervenção, pesquisa e estudo em bibliotecas, com o foco na formação de estudantes 
mais autônomos e competentes na busca e uso da informação. “Nossa investigação é por  
processos que melhorem o desempenho dos estudantes na arte da leitura, escrita e 
pesquisa científica”, explica Carla.  

Na sequência, a analista será a relatora da mesa redonda “Sistemas, redes e programas 
escolares no Brasil: desafios e perspectivas”, com os debatedores Eduardo Valadares da 
Silva, da Prefeitura Municipal de Vitória/ES, Carolina Teixeira de Paula e Leila Cristina 
Barros, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG.  

O Fórum, organizado pela Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares/CBBE, é composto 
por representantes de organizações de Classe, Universidades, Centros Tecnológicos e 
Redes de Bibliotecas Escolares, são eles: Província Marista Brasil Centro-Norte, Federação 
Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições/FEBAB, 
Universidade Federal de São Paulo/USP, Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG/GEBE), International Association of School Librarianship/IASL e o Instituto Técnico 
Federal do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre (RS). 

http://www.iasl-online.org/


Microrregional em Uberaba 

  

De 28 a 30 de junho, foi realizado o microrregional da Animação Vocacional do ano, em 
Uberaba/MG, com a participação de representantes do Distrito Federal, Goiás e Oeste de 
Minas Gerais. Estiveram presentes 63 jovens, além de 23 nucleadores.  

Os encontros microrregionais têm por objetivo a conclusão do processo de discernimento 
vocacional do momento presépio, no itinerário Marista, em que o vocacionado é convi-
dado a aprofundar sua história de vida, história familiar, aspirações, afetividade nas rela-
ções e sensibilidade para com os pobres. 

Em continuidade ao itinerário com o tema “Juventude e Vivência do Sagrado” e o lema 
“Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e somos” (At 
12, 27-28)”, o encontro em Minas Gerais contou com reflexões, oficinas, momentos de 
lazer e oração. Além de Ir. Márcio da Costa, coordenador da Animação Vocacional, e de 
Glória Bessa, coordenadora regional, leigos e religiosos contribuíram para as atividades do 
microrregional. 

Marista recebe canadenses para a Semana Missionária 

De 16 a 21 de julho, a Província receberá 22 jovens maristas canadenses que participarão 
da Semana Missionária, em Belo Horizonte/MG. O evento é realizado nas arquidioceses 
do país uma semana antes da Jornada Mundial da Juventude/JMJ, com o objetivo de 
proporcionar aos peregrinos a vivência cristã local, conhecer os trabalhos sociais e 
culturais, e partilhar experiências de fé.  

Os estudantes ficarão hospedados no Colégio Marista Dom Silvério e participarão de 
atividades da Arquidiocese, da paróquia Jesus Missionário e de programação marista. Os 
Irmãos, Leigos e colaboradores podem acompanhar a presença marista na Semana 
Missionária pelo site marista.edu.br/semanamissionaria, com fotos, vídeos e notícias 
sobre a acolhida à delegação canadense  e o dia a dia dos peregrinos na capital mineira. 

Fique por dentro 

  Irmão António Gimenez, da Província Mediterrânea, estará em visita à Província 
 Marista Brasil Centro-Norte de 10 a 19 de julho.

 

http://marista.edu.br/domsilverio

