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Monge inicia Diálogos Pastorais 

A primeira formação Diálogos Pastorais 2018, 

realizada na última quarta-feira (7/02), contou 

com a presença de ninguém menos que Marcelo 

Barros, renomado monge beneditino, que falou 

para uma “plateia marista” cheia de esperança 

e boa vontade. O evento, que reuniu as equipes 

pastoral e pedagógica do Escritório Central e das 

unidades socioeducacionais, teve por objetivo 

promover uma “roda de conversa” em torno das 

provocações pontuadas pelo monge e, também, 

teólogo e biblista, Marcelo Barros, sobre a 

temática educação pela fé. 

A formação, promovida pela Coordenação de 

Evangelização, em parceria com a Coordenação Educacional, da Superintendência de Missão, começou 

com as palavras do monge, que desafiou os partícipes a “atuar nas dimensões pastoral-pedagógica na 

realidade atual, sem esquecer os valores maristas – como amor, solidariedade, espiritualidade e paz”. 

Em seguida, os participantes, divididos em três blocos, responderam às provocações do monge com 

perguntas, questionamentos, afirmações e dúvidas, além de agradecerem as palavras motivadoras, 

que serviram para animar os trabalhos das equipes neste ano que se inicia. 

Para o gestor da Coordenação de Evangelização, Ir. Paulo Soares, que conduziu a vídeo-formativa, este 

momento representou um ponto de partida para as formações que virão ao longo do ano. “O Marcelo 

traz pra gente a convicção de que nós devemos educar e evangelizar a partir daquilo que acreditamos 

e vivenciamos, mesmo que os caminhos não sejam fáceis – e este é o nosso desafio”, declarou. 

O próximo Diálogos Pastorais acontece no final deste mês, em 28 de fevereiro, e trará para debate o 

tema da Campanha da Fraternidade 2018: Superação da Violência e Cultura da Paz. Não percam! 

E, para assistir à vídeo, com o monge Marcelo Barros, e se inspirar em 2018, acesse: goo.gl/Qtsgbh 

Marcelo, ao centro, durante o evento - Foto Ascom Marista São Luís 



 
 

Missão Marista globaliza a esperança em 2018 

 A Missão Marista de Solidariedade (MMS) já tem o tema e o 

lema para 2018. Em sintonia com a chamada do XXII Capítulo 

Geral, o tema da MMS é Globalizar a Esperança, e a frase do 

lema, atribuída a Santo Agostinho, diz: A esperança tem duas 

filhas - a indignação e a coragem. 

Foi com esta temática que o Grupo de Trabalho da MMS 

(GT/MMS) se reuniu, em 31 de janeiro, para definir e dialogar 

sobre a estrutura da Missão para 2018, os roteiros que 

orientarão os pastoralistas e missionários, os procedimentos 

fornecidos pelo Comitê de Proteção Integral às Crianças e aos 

Adolescentes, e para avaliar os resultados da MMS até aqui, e 

o que pode ser melhorado. 

A Missão Marista de Solidariedade, acompanhada pela 

Coordenação de Evangelização, da Superintendência de 

Missão, está prevista para começar em março, e deverá se 

estender até dezembro, com a participação de todas as 

unidades socioeducacionais da Província Marista Brasil Centro-Norte (PMBCN), que, a cada ano, se 

mobilizam para ir ao encontro das comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, no 

intuito de oferecer programas educativos e preventivos, além de momentos de lazer, espiritualidade, 

celebrações eucarísticas, rodas de conversa e capacitação profissional. 

De acordo com o analista da Coordenação de Evangelização, Gustavo Ornelas, a Missão Marista de 

Solidariedade representa uma oportunidade para “romper” os muros da escola, e ir ao encontro do 

outro, nas mais diferentes situações onde ele se encontra. “A MMS 2018 já está em pleno andamento. 

Em breve, receberemos das unidades as datas e locais de atuação de cada uma delas, que deverão 

seguir os roteiros orientativos, e se planejar de acordo com o tema e o lema da Missão. É um trabalho 

missionário e educativo, que cultiva a cultura da solidariedade e do encontro, transformando a 

realidade de quem recebe a Missão, e também de quem a oferece”, afirmou Gustavo. 

O GT/MMS é formado por: Gustavo Ornelas; Aparecida Vieira, da Coordenação de Pastoral, do Colégio 

Marista São José - Montes Claros (MG); Francisca Camila, assistente social, da Escola Marista Sagrado 

Coração, de Fortaleza (CE); Marcelo Barros, agente de Pastoral, do Colégio Marista Pio X, de João 

Pessoa (PB); e Rodolfo Bernardino, coordenador de Pastoral, do Colégio N. S. Penha, de Vila Velha (ES). 



 

 

Encontro reuniu Jovens Irmãos da Região América Sul 

 
Jovens Irmãos reunidos - Foto: Região América Sul 

Entre os dias 16 e 21 de janeiro, os Jovens Irmãos da Região América Sul se reuniram na Casa de 

Encontro Marista, em Coronel Oviedo, no Paraguai, com o objetivo de fortalecer a vivência e a vocação 

religiosa para a revitalização da vida consagrada. O evento, organizado pela Área de Vida Consagrada 

e Laicato, da União Marista do Brasil (UMBRASIL), e pelo Grupo de Trabalho Jovens Irmãos da Região 

América Sul, contou com um itinerário formativo que seguiu o tema Jovens Irmãos: cúmplices do 

Espírito no território do novo. 

O encontro foi uma oportunidade de formação, partilha, fortalecimento de vínculos e de participar 

experiências. A programação contou com oficinas, painéis, rodas de conversa e uma análise sobre 

oportunidades, potenciais e fragilidades que envolvem a internacionalidade da Região América Sul.  

Dividido em quatro blocos, o evento apresentou oficinas sobre “Como ser Irmão hoje”, compostas 

pelos temas Nova relação Irmãos e leigos, Espiritualidade, Formação Profissional, e Conflito 

Geracional; painel sobre Direitos Humanos, com foco no abuso sexual; roda de conversa sobre 

Eclesialidade; e análise SWOT sobre a nova região, com acento no jeito cosmopolita da Região. 

A Região América Sul foi criada com o objetivo de integrar as Unidades Administrativas, fortalecendo 

a missão e o carisma maristas nas Américas, promovendo sinergia no âmbito dos processos, estruturas 

e pessoas. A Região foi fundada, oficialmente, em março de 2016, durante assembleia realizada em 

Florianópolis (SC), que reuniu os Conselhos Provinciais das Províncias Maristas Brasil Centro-Norte; 

Centro-Sul; Sul-Amazônia; Cruz del Sur (Argentina, Paraguai, Uruguai) e Santa Maria de los Andes 

(Bolívia, Chile e Peru).   

 



 

 

PMBCN promove Encontro de Comunidades 
 

 

Na próxima sexta-feira (16/02), acontece a primeira sessão do Encontro Regional de Comunidades, 

que vai reunir as comunidades de Brasília (DF), de Aparecida de Goiânia e Silvânia (GO), e de Patos de 

Minas e Uberaba (MG), para diálogo e partilha de experiências sobre as questões relativas à gestão e 

às rotinas das comunidades envolvidas. O evento será em Brazlândia (DF), e se estende até 18 de 

fevereiro. 

Promovido pelo Setor de Vida Consagrada e Laicato, da Província Marista Brasil Centro-Norte, o evento 

se mostra como uma oportunidade para celebrar a fraternidade entre os Irmãos, e promover reflexões 

sobre as chamadas e os princípios do XXII Capítulo Geral. 

Para o diretor do Setor de Vida Consagrada e Laicato, Ir. José Augusto Júnior, a realização dos 

Encontros Regionais ajuda no fortalecimento da identidade e a missão dos Irmãos, vitalizando o 

compromisso religioso de seguir, e de se manter, nos caminhos propostos pelo fundador do Instituto 

Marista, São Marcelino Champagnat. “Começamos o ano reunindo todas as comunidades para 

celebrar e partilhar nossa vida de Irmãos consagrados. Este ano, de modo especial, refletiremos sobre 

os apelos, princípios e sugestões do XXII Capítulo Geral”, declarou o diretor. 

Ainda estão programadas mais três sessões do Encontro: entre os dias 9 e 11 de março, em Belo 

Horizonte (MG); entre 16 e 18 de março, em Itamaracá (PE); e entre 23 e 25 de março, em São José do 

Ribamar/Araçagy (MA). Vamos acompanhar! 

Fique por dentro 

� A Semana Pastoral Marista será lançada, oficialmente, por meio de videoconferência, em 21 

de fevereiro, das 15h às 17h, e a participação das equipes pastorais e pedagógicas é 

imprescindível para dinamizar e pensar o processo da Escola em Pastoral. 


