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Experiência intercultural da Província 
 

 

A Província Marista Brasil Centro-Norte deu início à edição 
2013 dos projetos Intercâmbio Mundo Marista e Brasil 
Marista.  A equipe da Gerência Educacional realizou video-
conferência, no dia 26 de fevereiro, para repassar as 
orientações aos diretores, vice-diretores e demais respon-
sáveis pelos projetos nas unidades educacionais, para 
divulgação.  

Este ano, o Intercâmbio Mundo Marista levará os estudantes 
para a Irlanda, no período de 13 julho a 02 de agosto, e para 
a Espanha, de 12 a 31 de julho. As viagens têm por objetivo o 
aprimoramento da língua inglesa e espanhola, além de 
fortalecer a integração entre educandos, familiares, comu-
nidades educativas e valorizar o multiculturalismo e o res-
peito à diversidade. 

Em Dublin, na Irlanda, os educandos do 9º ano ao 2º ano do 
Ensino Médio terão 20 aulas de inglês por semana no Marist 
Moyle Park College e ficarão hospedados em casas de 
famílias maristas. O programa inclui ainda atividades espor-
tivas, recreativas e sociais.  Na volta, o grupo visitará a 
França. 

No intercâmbio na Espanha, a proposta é que os estudantes 
vivenciem uma experiência intercultural em comunidade. 
Reunidos em uma mesma casa, aprenderão os costumes e 
desafios da convivência em novo país, ao lado colegas de 
diferentes regiões do Brasil, e estudarão no Colegio Parque. 

Para a realização do Intercâmbio Brasil Marista, por sua vez, 
as articulações entre os Colégios da Província terão início a 
partir da primeira quinzena de março. Nesse formato, os 

estudantes vivenciam a experiência intercultural em 
unidades da Província, presente em 16 estados e no DF. 
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   Áreas educacional e pastoral se reúnem em Brazlândia 
 

 

 

 

 

A primeira semana de março reunirá as áreas educacional e pastoral da Província em 
evento na Vila Champagnat, na cidade de Brazlândia/DF. O Encontro de Vice-Diretores 
Educacionais, Assessores Pedagógicos e Equipes de Pastoral, que será realizado de 03 a 
08 deste mês, terá como tema “Estabelecendo pontes, tecendo diálogos, reconstruindo 
conhecimentos, cultivando sonhos”, e o lema: “Avance para águas mais profundas”, de 
(Lc 5,4), que motivou os planos de pastoral 2013. 

Nos três primeiros dias, estarão reunidos os vice-diretores educacionais e assessores 
pedagógicos, para reflexões sobre as matrizes curriculares, instrumentos para 
potencializar a educação de excelência e a interface Pastoral Pedagógica nos colégios 
Maristas. O professor Faustino Teixeira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
ministrará minicurso sobre “Fenômeno Religioso, Pluralidade religiosa e Religiosidade”. 
Estão previstos, ainda, workshop com a educadora Júnia Barreto, da Universidade de 
Brasília, e palestra sobre o desenvolvimento do potencial máximo do estudante, com 
José Roberto Marques. 

No dia 06, as equipes de pastoral, vice-diretores e assessores estarão juntos para 
dialogar sobre a Escola em Pastoral e o papel da coordenação de pastoral nas direções 
das Unidades. O Encontro, então, terá continuidade com as equipes de pastoral, que 
discutirão sobre as prioridades do Capítulo Provincial; avaliarão os objetivos estratégicos 
definidos no evento do ano passado, com a elaboração das ações; e se aprofundarão 
sobre os projetos das áreas de Laicato, Evangelização e Vocacional para o triênio. 

Campanha da Fraternidade e Projeto Interativ Idade  

 

 
A Província Marista Brasil Centro-Norte, por meio da Coordenação de Evangelização, 
lançou, no dia 27 de fevereiro, a Campanha da Fraternidade 2013, que este ano tem 



como tema “Fraternidade e Juventude”. Participaram do encontro professores, 
estudantes, diretores e demais membros que integram as unidades educacionais e 
sociais da instituição e dos Centros Maristas de Juventude/CMJ´s.  

Na oportunidade, o convidado Prof. Flávio Sofiati, da Universidade Federal de Goiás, 
ministrou a palestra “Juventudes no Mundo Contemporâneo”. O professor falou sobre 
os desafios e a atuação da juventude na sociedade em crise. Dentre eles, aspectos 
ligados à geração y e da sua relação com as tecnologias e a internet. Para o educador, 
o tema da Campanha da Fraternidade é muito oportuno e proporciona o olhar para os 
colégios como um novo contexto de juventude. “Não é a lei, doutrina ou moral que 
resolvem os problemas dos jovens, é a nossa busca por entendê-los e ajudá-los, 
encarando-os como protagonistas”, concluiu. 

Durante o lançamento da Campanha da Fraternidade na Província, foi apresentado, 
também, o projeto “Interativ Idade Juvenil”, uma iniciativa das Gerências Educacional 
e Social e do Comitê de Pastoral da Província.  A partir do projeto, serão realizadas 
videoconferências para debate e aprofundamento em assuntos pouco explorados na 
mídia, com atores sociais, jovens, convidados palestrantes e os educandos Maristas. “A 
ideia da ação é criar um novo canal de diálogo da juventude Marista, baseada na 
educomunicação, um reforço no direito à comunicação”, explicou Wilson Martins, 
analista da Gerência Educacional da Província. 

Comissão de Animação do Laicato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Comissão Provincial de Animação do Laicato teve a sua primeira reunião do ano nos 
dias 21 e 22 de fevereiro, no Escritório Provincial, em Brasília/DF. A pauta trouxe o 
desenho do itinerário formativo para leigos e leigas, com duração de três anos; a Teia 
Marista, encontro que dá continuidade ao percurso de formação iniciado em 2011; a 
Ciranda Marista, que inicia um novo grupo de participantes; e as atividades formativas 
a distância. Também foram discutidas as deliberações da UMBRASIL e do Secretariado 
de Leigos do Instituto. 

 
Esse trabalho busca ajudar a Província a aprofundar o sentido da vocação leiga, com 
suas implicações para a missão marista. A formação do laicato tem sido uma das 
prioridades das Províncias e Distritos do Instituto Marista. 

Coordenada por Eder D’Artagnan, a Comissão Provincial de Animação do Laicato é 
composta por Heloisa Almeida, do Centro de Estudos Maristas, de Belo Horizonte/MG; 



Jaciara Pires, analista, de Taguatinga/DF; Layza Fonseca, do Centro Marista de Juventude 
de Montes Claros/MG; Maria do Amparo Seibel, da Casa da Acolhida Marista de Olho 
D’Água, São Luís/MA; Maria Goretti Machado, do Colégio Marista de Colatina/ES; 
Raphael Gobbo, da coordenação do Movimento Champagnat da Família Marista, de 
Belo Horizonte/MG; Ir. Pedro Ângelo Miranda, do Colégio Marista de Balsas/MA; e Ir. 
Wagner Cruz, Conselheiro Provincial,  de Brasília/DF. Acompanham a Comissão o Ir. 
James Pinheiro, Superintendente de Organismos Provinciais, e o Ir. Alexandre Lôbo, 
Conselheiro Provincial de referência. 

Oficina de Educomunicação Eco@r Jovem em Taguatinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar o protagonismo juvenil, a partir da produção de conteúdos para as diversas 
mídias, é um dos objetivos da Oficina de Educomunicação Eco@r Jovem, idealizada pelo 
Instituto Marista de Assistência Social/IMAS. Com resultados de destaque na  
Província, a iniciativa chegou ao Colégio Marista Champagnat, em Taguatinga/DF, como 
parte das ações de celebração dos 50 anos da Unidade. 

Nos dias 08, 15 e 22 de março, jovens do Ensino Médio do Colégio e educandos do 
Centro Marista Circuito Jovem de Ceilândia/DF receberão formação conjunta sobre os 
meios de comunicação, linguagens, produção e edição audiovisual e de mídia impressa. 
Depois da formação, que terá exposição para a comunidade educativa dos produtos 
produzidos, os educandos participarão da cobertura jornalística dos eventos 
celebrativos em comemoração ao aniversário do Colégio. 

O Eco@r Jovem é uma oportunidade para que as crianças e adolescentes possam 
expressar suas ideias, opiniões e percepções e promover a geração de conteúdos 
educomunicativos que assegurem novas leituras da realidade capaz de despertar a 
conscientização social e cidadã.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Fique por dentro 

 O provincial Ir. Wellington Medeiros participará, nos dias 04 e 05 de março, da 
reunião do Conselho Superior da UMBRASIL, do qual é presidente. 


