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Vida Consagrada e Laicato é tema de fórum marista 

Na próxima segunda-feira (13), os Irmãos e leigos da Pro-

víncia Marista Brasil Centro-Norte se reunirão em Brazlân-

dia (DF) para participar do Fórum do Setor de Vida Con-

sagrada e Laicato (SVCL). Serão 35 participantes, entre os 

membros das comissões do setor – Animação Vocacional, 

Laicato, Vida Consagrada, Patrimônio e Espiritualidade, 

além de convidados das áreas do Escritório Central. 

O evento, que se estende até 15 de maio, tem por objetivo 

ser espaço  de construção conjunta do planejamento da 

área, à luz dos documentos institucionais, evidenciando o 

papel estratégico do setor, bem como criar sinergia com as demais áreas provinciais. Também se trata 

oportunizar o trabalho de elaboração conjunta das comissões e a priorização dos projetos estratégicos. 

Na programação do encontro, haverá palestras, apresentações, momentos de acolhida e oração. Já no 

primeiro dia (13), o coordenador da área de Missão e Gestão, da União Marista do Brasil, Ricardo Ma-

riz, faz uma radiografia cultural e social sobre a vida religiosa e laicato e, em seguida, Franki Kucher, 

assessor do Núcleo de Planejamento Estratégico, realiza uma análise situacional da vida religiosa e do 

laicato, da Província Marista Brasil Centro-Norte. 

No segundo dia (14), as temáticas giram em torno da Província. O vice-presidente das mantenedoras 

UBEE-UNBEC, Ir. Renato Augusto da Silva, fará apresentação das estruturas dos comitês da Instituição; 

o plano trienal (2016-2019) e a análise situacional da área serão abordados pela equipe do setor; e o 

Ir. Rafael Ferreira Júnior, diretor do Centro de Estudos Maristas (CEM), trará uma reflexão sobre a 

utopia de Marcelino Champagnat e os horizontes provinciais. Neste dia, ainda haverá a apresentação 

do Plano Estratégico do Instituto, pelo Ir. Márcio Henrique da Costa, diretor da área. 

De acordo com ele, o Fórum do Setor de Vida Consagrada e Laicato será um momento relevante para 

se reforçar o papel da área na Província, e avaliar quais foram as conquistas realizadas e quais serão 

os futuros projetos estratégicos. “Será uma oportunidade para conectarmos os planejamentos do Ins-

tituto, da Província e da área, para continuarmos na missão, seguindo as diretrizes executivas e tra-

zendo os resultados esperados”, enfatizou Ir. Márcio. 

 



 

 

Sobre a Igreja, os jovens e a fé: um diálogo pastoral 

Dando sequência aos Diálogos Pastorais, evento 

promovido ao longo do ano pela Coordenação de 

Evangelização, o tema deste mês foi Os Jovens, a Fé 

e o Discernimento Vocacional. No encontro, reali-

zado, na última terça-feira (7), por meio de video-

conferência, participaram adolescentes e jovens, 

das Unidades Socioeducacionais, da Província Ma-

rista Brasil Centro-Norte, em torno da temática, 

que irá pautar os trabalhos da Jornada Provincial 

das Juventudes, a ser realizada de 17 a 23 de junho. 

Para compor a mesa de debates, dois assessores de 

referência, que participaram da reunião pré-sinodal, do Sínodo das Juventudes, em Roma, falaram aos 

estudantes sobre a relação entre os jovens e a Igreja. Ariany Leite, da Coordenação Nacional da Pasto-

ral Juvenil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e Leon Patrick de Souza, assessor 

nacional da Cáritas Brasileira, para a área da infância, adolescência e juventudes, abordaram a temá-

tica trazida pelo Sínodo das Juventudes: os jovens, a fé e o discernimento vocacional. 

Os convidados falaram sobre o desejo de a Igreja escutar os jovens, perceber as expressões juvenis de 

hoje e, a partir disso, auxiliá-los quanto ao significado da fé e na elaboração do discernimento vocaci-

onal ao longo da vida. Além disso, trouxeram aspectos históricos do Sínodo das Juventudes e o que a 

Igreja espera dos adolescentes e jovens, para viverem em comunhão com o projeto de vida. 

Para o analista de Pastoral, da Coordenação de Evangelização, João Vitor Menduiña, este Diálogo Pas-

toral é especial, pois além de falar do Sínodo, o relaciona com a Jornada Provincial das Juventudes. “A 

metodologia da Jornada será a mesma da temática do evento de Roma, e traz elementos que irão 

auxiliar os estudantes quanto à formação integral”, lembrou o analista.                                                                        

Preparativos – o evento também foi propício para se encaminhar as demandas da Jornada Provincial 

das Juventudes. Foram discutidas questões operacionais como a conclusão das inscrições, o processo 

das compras e de envio das passagens aéreas - para se organizar a logística do encontro, e o envio, em 

breve, da carta de orientações, com as informações necessárias para a Jornada. Está prevista a parti-

cipação de cerca de 70 adolescentes e jovens, dos segmentos do Ensino Fundamental II e do Ensino 

Médio, para debater os anseios, sonhos e perspectivas das juventudes. Vamos acompanhar! 

 

Diálogos Pastorais sobre as juventudes - Foto: Luciana Farias 



 

   

Estudantes Maristas se destacam na Cultura e na Política 

Promover o protagonismo juvenil é um dos objetivos da 

Província Marista Brasil Centro-Norte. Neste início de 

mês, duas estudantes maristas comprovaram que o pro-

pósito tem sido realizado com louvor. Na última sexta-

feira (3), Luana Cavalcanti, integrante da Pastoral Juvenil 

Marista, do Colégio Marista Dom Silvério, de Belo Hori-

zonte (MG), tomou posse como conselheira no Conselho 

Municipal da Juventude de Belo Horizonte - Comjuve, 

para a gestão 2019/2020.  

O Comjuve é um espaço de participação e interlocução da 

juventude com o poder público, com a missão de atuar no 

planejamento e acompanhamento da execução das Políticas Públicas de Juventude na cidade. É ambi-

ente propício para os jovens debaterem sobre projetos e necessidades comuns. “Vejo como uma opor-

tunidade de podermos atuar em outras instâncias do município, entrar em diálogo com outros movi-

mentos, outras questões sociais e políticas”, explicou Luana. 

Se Luana encontrou espaço na política para a representar e evidenciar o protagonismo juvenil, Sara 

Luisa da Rocha, do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, de Vila Velha (ES), apostou na cultura e 

vai representar o Brasil na 48ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, a ser realizado 

em Berna, na Suíça. Dona da redação premiada, a capixaba conquistou o título nacional do concurso 

que, no Brasil, é realizado pelos Correios, e trouxe a temática da música para a redação.  

Neste ano, o tema da redação era “Escreva uma carta sobre o seu herói”, e Sara respondeu que a 

música era a sua heroína e explicou o motivo. “Tive bastante dificuldade em decidir qual seria o meu 

herói. Queria algo que fosse mundial, que não fosse uma coisa minha ou de um grupo de pessoas. E 

foi quando me deparei com a música, que é algo que já estava na minha vida. Este concurso me fez 

pensar se eu tinha um herói e descobri que minha hero-

ína é a música”, declarou Sara.  

Tanto Luana quanto Sara representam o protagonismo 

juvenil marista, reforçam a proposta pedagógica institu-

ída pela Província e servem de inspiração para jovens que 

querem ir para além das fronteiras e transformar a reali-

dade em que vivem. Esta é a nossa missão; esta também 

é a missão que queremos para os nossos jovens! 

 Sara Luisa da Rocha - Foto: divulgação Colégio NS Penha 

Da esquerda para a direita, Luana Cavalcanti é a segunda. 
Foto: divulgação Colégio Dom Silvério 



 

 

Formação aborda software de Gestão de Projetos 

O Núcleo de Planejamento Estratégico, em 

parceria com a Gerência da Tecnologia da In-

formação, da Província Marista Brasil Centro-

Norte, iniciou a semana com a formação da 

ferramenta de gestão Microsoft Project. Na 

última segunda-feira (6), lideranças das áreas 

corporativas do Escritório Central participa-

ram do treinamento, que contou com a asses-

soria externa da Quatro Tecnologia, com apre-

sentação do consultor Apolo Motta. 

O objetivo da formação é capacitar as equipes 

para a utilização da ferramenta, para qualifi-

car o gerenciamento dos projetos em todo o seu ciclo de vida. A partir desta formação, espera-se que 

os colaboradores sejam habilitados para gerenciar projetos complexos, para controlar com efetividade 

cronogramas, recursos, orçamentos e riscos, visto que a ferramenta serve como um instrumento para 

gestão de projetos.  

O Microsoft Project está em conformidade com as boas práticas do PMBOK (Guia do Conhecimento e 

Gerenciamento de Projeto), e sua utilização possibilitará o gerenciamento consciente de projetos em 

todas as fases de desenvolvimento, a partir das necessidades levantadas. Além disso, por meio do 

software, será possível gerar diversos relatórios para subsidiar a tomada de decisões. 

Atualmente, as áreas já utilizam o Microsoft Project. O que se pretende com esta formação é a insti-

tucionalização do uso, com o aprofundamento do conteúdo que o software pode proporcionar. De 

acordo com o assessor de Gestão Estratégica, Franki Kucher, o Microsoft Project permite planejar e 

determinar o escopo do projeto, acompanhar o progresso das atividades e analisar situações de risco 

e imprevistos. “Esta formação mostra que planejar é fundamental, e este software auxilia não só no 

planejamento, mas também quanto aos processos de execução, monitoramento e controle”, declarou. 

Fique por dentro 

 Na próxima quarta-feira (15), a Província Marista Brasil Centro-Norte promove a videoconfe-

rência de abertura da Semana Champagnat Marista. O evento ocorrerá das 14h30 às 16h30, 

e a Coordenação de Evangelização conta com a participação das equipes pastoral e pedagógica 

de todas as Unidades Socioeducacionais da Província!  

Formação da ferramenta Microsoft Project - Foto: Luciana Farias 


