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Encontro de Comissões no Fórum da Região América Sul 

 

Comissões da Região América Sul, durante Assembleia, em 2018 - Foto: divulgação 

O município carioca de Mendes reunirá a maior comunidade da Região América Sul, nos próximos dias. 
É lá que ocorrerá o 1º Fórum da Região América Sul, entre os dias 10 e 12 de abril, onde estarão 
reunidas as equipes responsáveis pelos projetos estratégicos regionais, das cinco províncias que com-
põem a Região: as brasileiras Província Marista Brasil Centro-Norte, Província Marista Brasil Sul-Ama-
zônia e Província Marista Brasil Centro-Sul, além da Província Marista Cruz del Sur e da Província Ma-
rista Santa Maria de los Andes. 

O objetivo do Fórum é reunir os integrantes das comissões para promover sinergia entre eles e alinhar 
os propósitos do Planejamento Estratégico da Região, aprovado em 2018, na Assembleia Geral, com 
os projetos que estão sendo desenvolvidos e realizados pelas equipes. A ideia é que todos os grupos 
partilhem os seus projetos para dar conhecimento e ciência do que vem sendo feito pela Região, em 
torno de cada Rede, para que se possa traçar as diretrizes de trabalho para os próximos anos. 

A anfitriã do evento, a Província Marista Brasil Centro-Norte, receberá os cerca de 70 participantes 
para momentos de reflexão e diálogo conjunto, a fim de se criar uma sinergia, como um corpo regional, 
avaliando os avanços e as novas perspectivas para o triênio 2019-2022.  

De acordo com vice-presidente das mantenedoras UBEE-UNBEC, Ir. Renato Augusto da Silva, compor 
a Região América Sul potencializa a missão marista e oferece um espaço conjunto para promoção das 
ações. “Isso nos dá possibilidades maiores de formação conjunta, de compras conjugadas, de uma rede 
mais global, e espaços melhores para diversificar e aumentar a missão”, salientou. 



 

  

Congresso da ANEC reúne Irmãos do Brasil Marista 

O V Congresso Nacional de Educação, da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), 

terminou nesta semana, em Cuiabá (MT), e reuniu os Irmãos do Brasil Marista em uma pauta de Ino-

vação, Sustentabilidade e Humanismo Solidário. Representando a Província Marista Brasil Centro-

Norte estiveram presentes no evento o conselheiro provincial, Ir. Natalino Guilherme de Souza, os 

diretores dos Colégios Maristas de Maceió (AL), Ir. Humberto Gondim; de Natal (RN), Ir. José de Assis 

Elias; do Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), Ir. Iranilson Lima; e de Patamares - Salvador (BA), 

Ir. Carlos Henrique da Silva.  

Na programação do Congresso, houve minicursos nas áreas chaves do evento, oficinas para o ensino 

superior, à luz das novas diretrizes e do novo marco regulatório, e apresentação de cases, tais como, 

Criativos da Escola – Design for Change; Indicadores Financeiros; Um novo jeito de educar; Diálogo 

Inter-religioso e Ecumenismo; Pastoral Universitária e Agenda 2019-2029; e Pesquisa e Extensão. 

Houve também momentos para TED Talks, que trouxeram temas como a Escola em Pastoral, Sínodo 

para a Amazônia, Transdisciplinariedade, Espiritualidade Ecológica, Letramento Informacional, Cons-

truindo o aluno do século XXI, Gestão e Espiritualidade, que foi proferido pelo Ir. Afonso Murad. 

De acordo com o conselheiro, Ir. Natalino de Souza, o Congresso foi uma experiência fantástica de 

fraternidade, partilha e de busca assertiva para dar respostas aos desafios da educação. “Os três eixos 

foram muito bem articulados dentro das atividades propostas, para abrir novos horizontes para a edu-

cação católica no Brasil. Apesar das dificuldades e adversidades, percebo que há possibilidades de 

construção coletiva de práticas e saberes para o cenário da educação em nosso País”, declarou. 

 

Irmãos do Brasil Marista no Congresso da ANEC – Foto: divulgação 



 

 

Escola Vocacional 2019: edição Nordeste vem aí! 

 Já estão abertas as inscrições para a edição Nor-

deste da Escola Vocacional 2019. O evento vai ocor-

rer entre os dias 8 e 13 de julho, em Fortaleza (CE), 

na Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas, e 

tem por objetivo oferecer formação teórica e viven-

cial aos animadores vocacionais, de modo a contri-

buir para a construção de uma cultura vocacional nas 

congregações, nos institutos e na Igreja. O público-

alvo do encontro são os responsáveis provinciais ou 

dicocesanos pela Animação Vocacional, jovens religi-

osos em preparação para o serviço, padres, semina-

ristas e leigos colaboradores. Estão disponíveis 70 vagas e as inscrições se encerram em 31 de maio. 

A Escola Vocacional é promovida pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte (PMBCN) e trará as seguintes temáticas para o encontro: Antropologia e Teologia da 

Vocação; Juventudes: aspectos vocacionais e processos de formação; Aperfeiçoamento de equipes, 

dinâmicas de grupos e relações interpessoais; e Planejamento e Plano de Ação. 

Além dos assuntos discriminados acima, que serão desenvolvidos por meio de palestras, o evento, 

realizado em parceria com a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) e com a Universidade Católica 

de Brasília (UCB), promoverá também oficinas de Vocação e Projeto de Vida, Corporeidade na teia dos 

sonhos e cuidado com a vida, Expressão lúdica e cuidado com o animador vocacional, Interioridade e 

sentido da vida. 

Para o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, Ir. Márcio Henrique da Costa, a Escola Vocacional 

traz a tradição de quem planeja e realiza o evento desde 2014. “São cinco anos de estrada, formando 

animadores vocacionais das mais diversas congregações, com o intuito de oferecer um aperfeiçoa-

mento e aprofundamento da área, para que os especialistas possam aplicar o conhecimento adquirido 

em seus trabalhos e atividades”, esclareceu Ir. Márcio Henrique. 

Serviço – o valor por pessoa é de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), e inclui as assessorias, os 

materiais pedagógicos, hospedagem e alimentação - apenas o deslocamento até o local do evento é 

que não está incluso neste valor, e fica por conta do participante. Este valor é válido até 20 de maio. 

Para informações, entrar em contato pelo telefone (61) 2102-4565, WhatsApp (61) 9.8168-7018, ou 

por e-mail: escolavocacional@marista.edu.br - Quer se inscrever? Clique aqui. 

 

 

mailto:escolavocacional@marista.edu.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZjLizGAWVnYn01nCVQvt3hM119mZ9qbV2IinRmq0MaeeVJw/viewform


 

 

Formações Continuadas a distância reúnem 538 docentes 

Começou, nesta semana (26), o curso EAD de Ensino Religioso, 

voltado para os professores do Ensino Fundamental – Anos Fi-

nais, que, neste ano, abriu para a participação dos docentes da 

Província Marista Brasil Sul-Amazônia. A formação continuada 

pretende especializar os participantes na temática, por meio dos 

Modelos e Legislação do Ensino Religioso, Tradições Religiosas e 

Escrituras, Teologia, Ritos e Ethos, além dos Fundamentos, Didá-

ticas e Avaliações. 

Até o momento, são 69 participantes que se juntam aos 363 par-

tícipes da Formação Continuada em Matemática - Laboratório, 

para os professores do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Mé-

dio, e aos 106 participantes do Curso de Produção Textual, vol-

tado para os docentes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Ao todo, são 538 colaboradores 

se especializando nos vários componentes curriculares do Brasil Marista. 

Promovidos pela Coordenação Educacional, da Gerência Socioeducacional, da Província Marista Brasil 

Centro-Norte, estes quatro cursos têm por objetivo promover a formação continuada dos professores, 

disponibilizando materiais teóricos para que os docentes possam aplicar na prática os conhecimentos 

adquiridos. São oferecidos por meio do ambiente virtual NEaD (Núcleo de Educação à Distância), com 

tutorias específicas, atividades e avaliações e, ao final dos cursos, são fornecidos certificados emitidos 

pela Universidade Católica de Brasília (UCB). 

Para a gestora, da Coordenação Educacional, Deysiane Pontes, a adesão aos cursos foi ampla e satis-

fatória, e ainda serão oferecidos mais quatro cursos até o final do ano. “Todos os cursos estão alinha-

dos à Base Nacional Curricular Comum e às novas matrizes curriculares de Educação Básica do Brasil 

Marista, que serão lançadas, em breve, pela União Marista do Brasil. Até o final do ano, lançaremos 

mais quatro cursos, e o próximo, que será sobre Educação Inclusiva, terá início em 30 de abril”, decla-

rou a gestora. 

Fique por dentro 

 A série Diálogos Pastorais traz na próxima semana a temática Evangelização com as Infâncias, 

e está programada para ocorrer em 3 de abril, das 15 às 17h, por meio de videoconferência. A 

Coordenação de Evangelização convida todos a participar!  


