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Provinciais do Instituto se reúnem em Roma 

Promover e fortalecer, entre os Maristas de Cham-

pagnat, o sentimento de pertença, tendo em vista 

a continuidade da missão junto às crianças, adoles-

centes e jovens. Esse foi o objetivo do encontro dos 

provinciais com o superior geral, Ir. Ernesto San-

chez, e seus conselheiros, que ocorreu em Roma, 

de 4 a 12 de março. O Ir. Ataide José de Lima repre-

sentou a Província Marista Brasil Centro-Norte nas 

discussões e debates, que tiveram como eixo o 

tema da liderança. 

Para ajudar no aprofundamento deste objetivo 

maior, o encontro teve como tema Chamados a viver a liderança profética e serviçal, na corresponsa-

bilidade e na interdependência, com o intuito de intensificar e viver a temática como expressão de 

serviço, apoio à missão, aos Irmãos, leigos e leigas. Uma liderança diferente, marcada pela acolhida, 

pelo respeito e pelo exercício da corresponsabilidade. 

Além dos momentos de oração e das partilhas em grupo, os participantes refletiram sobre assuntos 

que repercutem no dia a dia da vida religiosa e de leigos e colaboradores. Estiveram na pauta o Plano 

Estratégico da Administração Geral (2017 – 2025), que coloca em ação os apelos do XXII Capítulo Geral, 

com novas iniciativas, bem concretas, e outras que já estão em andamento, como o Projeto La Valla 

200, o Projeto Fratelli, Missões Ad Gentes, organização entre as regiões e províncias do Instituto. Tam-

bém fizeram parte da agenda, o compromisso com a proteção integral das crianças e dos adolescentes; 

a cooperação entre as províncias e a finalização e aprovação das Constituições, Estatutos e Regras de 

Vida. Os documentos norteiam a vida consagrada marista em 82 países.  

Segundo o provincial, da Província Marista Brasil Centro-Norte, Ir. Ataide José de Lima, é necessário 

confirmar o compromisso com os apelos do XXII Capítulo Geral. “Estamos empenhados em caminhar 

como família global, farol de esperança em resposta às necessidades emergentes do mundo turbu-

lento de hoje. Devemos estar atentos para oferecer o melhor em defesa daqueles que são colocados, 

por Deus e seus familiares, aos nossos cuidados”, destacou Ir. Ataide Lima. 

Reunião de Provinciais do Instituto Marista - Foto: divulgação 



 

 

Colégio Marista Dom Silvério tem novo diretor 

 

Vanderlei Soela ladeado por Ir. Renato Silva e Manuela Suassuna - Foto: Dom Silvério 

Tomou posse, na última quarta-feira (13), o novo diretor-geral do Colégio Marista Dom Silvério, em 
Belo Horizonte (MG). Capixaba, do município de Rio Bananal, Vanderlei Soela estará à frente da uni-
dade, com o objetivo de dar continuidade à missão de São Marcelino Champagnat, de educar e evan-
gelizar crianças, adolescentes e jovens.  

O gestor é bacharel em Pedagogia, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras (PB) e 
Psicologia, pelo Centro Universitário Newton Paiva. Possui mestrado em Aconselhamento Pastoral, 
pela Loyola University, de Chicago (EUA), e em Psicologia, pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Atualmente, cursa doutorado em Administração, pela Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais (PUC-MG), onde se especializou em Gerenciamento de Projetos. 

Quanto à trajetória profissional, atuou como diretor executivo da União Brasileira de Educação e En-
sino (UBEE), psicólogo clínico, orientador técnico no programa POS (Parceria com Organizações Soci-
ais), da Fundação Dom Cabral, e professor de Psicologia. Também possui experiência como professor 
das áreas de Gestão de Pessoas, Competência Emocional, Gestão Responsável e Ética, e publicou livros 
sobre Psicologia e Espiritualidade, pela editora Paulinas, com diversos títulos. 

Para o novo gestor, assumir o compromisso de estar à frente do Colégio Marista Dom Silvério repre-
senta reavivar a paixão da comunidade pela proposta marista de educação, na constante busca em 
responder às demandas por educação de qualidade, por meio do cultivo de um ambiente alegre, sau-
dável e inovador. “O compromisso é reforçar o papel das equipes, como caminho de uma gestão pro-
fissional que seja capaz de integrar carisma e negócio, com resultados sustentáveis e promotores de 
vitalidade institucional”, declarou o diretor. 

 



 

 

Direitos Humanos é pauta na Província                                                                                                   

Em formato de jogral, os estudantes do Colégio 

Marista Montes Claros (MG) declamaram, por 

meio de cartazes e falas, as várias dimensões 

dos Direitos Humanos. Desta forma é que co-

meçou a videoconferência sobre Direitos Hu-

manos de Crianças e Adolescentes, que ocor-

reu, na última quarta-feira (13), e reuniu toda a 

comunidade educativa marista - as equipes di-

retivas, pedagógicas, de pastoral, lideranças ju-

venis e Comitê de Proteção Integral, em torno 

da temática. 

Promovida pela Coordenação de Solidariedade, da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), a 

videoconferência foi conduzida pelo coordenador da área, Ir. Edvaldo de Lima, e equipe, que trouxe-

ram o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, da Assembleia Legislativa do Ceará, 

Renato Roseno de Oliveira, como interlocutor da palestra. 

O palestrante, que também é analista de Políticas Sociais, do Departamento de Proteção Social Espe-

cial, do Ministério da Cidadania, abordou o tema subdividido em quatro tópicos. Em primeiro lugar, 

trouxe os aspectos históricos dos Direitos Humanos e suas concepções ao longo dos tempos; num 

segundo momento, expôs as contradições referentes à temática; em seguida, citou as definições da 

área, e, para finalizar, elencou as ameaças e desafios para se concretizar a proteção integral dos direi-

tos das crianças e adolescentes, pelas suas condições humanas e geracionais. 

Renato Roseno também frisou a importância de a Província estar atenta à pauta, com a produção de 

materiais que norteiam a temática, envolvendo os colaboradores que estão na linha de frente da Ins-

tituição. As diretrizes Educação em Direitos Humanos e o documento Política Institucional de Proteção 

Integral às Crianças e aos Adolescentes foram produzidos pela PMBCN e contêm subsídios para a atu-

ação da Província quanto à temática.  

Para o gestor, Ir. Edvaldo de Lima, a videoconferência foi significativa por responder ao eixo da coor-

denação de Solidariedade sobre formação e também aos apelos do Instituto sobre a presença rele-

vante junto às crianças e aos jovens e também à proteção integral. “Nos inteirarmos do tema dos 

Direitos Humanos, enquanto unidades maristas, é reafirmar o nosso compromisso com uma educação 

cristã crítica, humana e solidária, alicerçada na valorização da dignidade do outro e defesa da vida”, 

destacou Ir. Edvaldo. 

 

Videoconferência sobre Direitos Humanos - Foto: Luciana Farias 



 

 

Começa nova etapa da Pesquisa de Clima 

Em março, a Província Marista Brasil Centro-
Norte (PMBCN), por meio do Escritório Central 
e das unidades socioeducacionais, dará um 
passo significativo para a melhoria do ambi-
ente de trabalho e da convivência entre os co-
laboradores.  

Depois da realização da Pesquisa de Clima 
2018, chegou a vez dos gestores partilharem os 
resultados com as equipes e elaborarem junto 
delas o Plano de Ação, com olhar para a gestão 
organizacional, liderança, satisfação, relações 
interpessoais e qualidade de vida. A proposta é 

que a definição dos grupos de trabalho e a elaboração do cronograma de produção do instrumento 
ocorram em workshops, em datas ainda a serem definidas e divulgadas. 

As contribuições à produção do documento favorecerão a pluralidade de ideias e a construção colabo-
rativa. A Gerência de Recursos Humanos (GRH), da Província Marista Brasil Centro-Norte, que acom-
panha a iniciativa de perto, realizou videoconferência para orientações, aos representantes de colégios 
e escolas, acerca da elaboração do Plano de Ação. Materiais como videoaulas e tutorial foram criados 
para esclarecer, de forma didática, o passo a passo de utilização da plataforma Interact, na qual serão 
inseridos os Planos de Ação e de escrita dos itens. O conceito que inspira a nova etapa é “Respostas 
para um novo tempo”. 
 
Para a gestora da área, Ana Paula Caixeta, esta nova fase da Pesquisa de Clima promove a participação 
dos colaboradores sobre as respostas que eles próprios emitiram durante a etapa dos questionários. 
“Após a análise dos resultados, os gestores partilharão as conclusões com as respectivas áreas. A Pes-
quisa de Clima se faz assim, em conjunto, com quem respondeu e solicitou a melhoria, a mudança. É 
um processo que se constrói, ao mesmo tempo, com as lideranças e colaboradores – só assim será 
possível concretizar os resultados apresentados e executar o Plano de Ação”, declarou a gerente. 

Fique por dentro 

 Na próxima semana, entre os dias 19 e 20 de março, ocorre a Reunião Conjunta das Comissões 

da União Marista do Brasil (UMBRASIL). A reunião, que será realizada no Espaço Champagnat, 

em Brazlândia (DF), tem por objetivo refletir sobre o contexto atual e os desafios do Brasil 

Marista para 2019, além da proposição das pautas específicas de cada comissão. 

Apresentação dos resultados aos gestores - Foto: Juliana Camelo 


