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4º Congresso Marista de Educação – Edição Internacional  

A UMBRASIL realizará o 4º Congresso Marista de Educação - Edição 
Internacional, com o tema “Espaçotempos e horizontes na educação de 
infâncias e juventudes” no Anhembi Parque – Centro de Eventos e 
Convenções, na cidade de São Paulo (SP) entre os dias 17 e 20 de julho de 
2012. O evento contará com a participação de educadores e gestores de 
educação, para debater o tema com especialistas como Ariano Suassuna, 
Frei Betto, Miguel Arroyo, Jaqueline Moll, Jose Manuel Moran, Patrícia 
Quaresma, Marisa Lajolo, Ir. Afonso Tadeu Murad, Elvira Lima, Francisca 
Pini, Bartolomeu Campos Queiroz, Vital Didonet e Vera Melis, do Brasil; 
Noberto Linsk, da  Argentina; Rafael Yus, da Espanha; e  Marcelo Gleiser, 
dos Estados Unidos. A expectativa é reunir 2600 participantes, sendo 
esperados 1250 educadores da Instituição Marista e os demais de outras 
redes confessionais, privadas e públicas. As inscrições, previstas para 
começar em março, vão custar R$250,00 para colaboradores maristas e 

Encontro Internacional de Editoras Maristas 

De 2 a 4/11, em São Paulo, o secretário executivo da UMBRASIL, 
Ir.Valdícer Civa Fachi, participou do 1º Encontro Internacional de 

Editoras Maristas, com o tema Missão marista: desafios e perspectivas 

internacionais no segmento editorial. O objetivo do evento, que reuniu 
representantes de 4 países (México, Argentina, Espanha e Brasil) e o 
representante do Secretariado da Missão do Instituto, foi favorecer a 
integração, a sinergia e a cooperação entre as editoras maristas para o 
fortalecimento da missão institucional no segmento editorial. O evento 
é promovido pelo Secretariado de Missão com a colaboração da Editora 
FTD e apoio da União Marista do Brasil. O próximo evento já está 
marcado para outubro de 2013, na Espanha.  

  

Encontro Internacional de Jovens Maristas é tema de reunião em 

Brasília 

  



R$ 300,00 para o público externo, mas grupos de 10 ou mais pessoas têm 
desconto de 10% no valor. Para mais informações, visite 
www.congressomarista.com.br ou entre em contato pelo email 
congresso@umbrasil.org.br. 

  

Ano Mariano é encerrado com celebração simultânea 

Terminou o Ano Mariano – uma iniciativa da União Marista do Brasil 
(UMBRASIL), iniciada em 25 de março de 2011, data em que se celebra a 
Anunciação do Senhor. Criado para contribuir com o resgate do perfil 
Mariano da Igreja, e como preparação para a comemoração dos 200 anos 
de nascimento da Sociedade de Maria (1816-2016) e do Instituto dos 
Irmãos Maristas (1817-2017), o Ano Mariano envolveu irmãos, irmãs, 
padres e leigos em todos os estados brasileiros. O encerramento, em 8 de 
dezembro de 2011, dia da Imaculada Conceição de Maria, foi marcado por 
celebrações nas unidades maristas e entidades parceiras, com os mesmos 
compromisso, dinâmica e criatividade apresentados na solenidade de 
abertura, que ocorreu por videoconferência. Para contribuir na dinâmica 
das celebrações locais, a UMBRASIL enviou uma proposta de celebração e 
outros subsídios para auxiliar na preparação. 
O Ano Mariano teve três objetivos: além de reavivar a presença de Maria 
na vida marista no Brasil, buscou oferecer uma visão renovada sobre 
Maria – centrada em Jesus Cristo, em sintonia com o Vaticano II e em 
diálogo com o mundo contemporâneo – e favorecer o cultivo da mística e 
da espiritualidade marianas nos espaços de Missão Marista no Brasil, em 
comunhão com a Igreja. O projeto se apoiou em dois eixos fundamentais: 
mística e espiritualidade mariana – formação e celebração.  
Coordenada pela Área de Vida Consagrada e Laicato, por meio da 
Comissão de Espiritualidade e Patrimônio Marista, e planejada pelo Grupo 

Nos dias 7 e 8/11 esteve reunida na UMBRASIL a Comissão 
Organizadora do Encontro Internacional de Jovens Maristas. A equipe, 
composta por Ir. João Carlos do Prado – diretor do Secretariado 
Internacional de Missão, Ir. Valdícer Civa Fachi – secretário executivo da 
UMBRASIL, João Carlos de Paula – assessor da Área de Missão da 
UMBRASIL e coordenador da Comissão Organizadora, Ir. Luiz André 
Pereira – representante da Comissão de Evangelização das Américas, 
além dos representantes das Províncias: Rio Grande do Sul – Ir. Devis 
Alexandre Fischer e Jair Rodrigues Dutra; Centro-Sul – Ir. João Batista 
Pereira, Marilúcia Resende e Bruno Manoel Socher; Centro-Norte – Ir. 
Iranilson Correia de Lima, Ir. Pedro Jadir de Araújo Melo, Ir. Marciano 
de Brito Silva, Michel Fábio Francisco Nantes e João Ribeiro Bastos 
Cunha, tem como missão preparar o EIJM, elaborar subsídios na fase 
preparatória para a Juventude Marista e também favorecer a 
participação na Jornada Mundial da Juventude de 2013. 
Este é um importante momento na caminhada da Igreja no Brasil e 
também para o Instituto, pois quer fortalecer a atuação da Juventude 
Marista através do Documento Evangelizadores entre os Jovens, a 
presença na evangelização de crianças e jovens pobres (XXI CG) e na 
atualização do carisma e do sonho de Marcelino Champagnat. 
O Encontro Internacional de Jovens Maristas acontecerá de 17 a 22/7 
de 2013, no Rio de Janeiro, na semana anterior à Jornada Mundial da 
Juventude, que, segundo o Jornal L’Osservatore Romano, será realizada 
de 23 a 28/7 de 2013. 
A cidade do Rio de Janeiro (Colégio Marista São José – Tijuca) acolherá 
a próxima reunião da Comissão Organizadora do EIJM com a Comissão 
Internacional da Pastoral Juvenil Marista, de 14 a 17/2 de 2012. 

  



de Trabalho (GT) Ano Mariano, a iniciativa se desdobrou em diversas 
atividades, entre as quais um simpósio e um curso de extensão em 
Mariologia. Em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB ) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), foi realizado o 
Simpósio de Mariologia, em São Paulo (SP), que reuniu 250 participantes 
no Colégio Marista Arquidiocesano, entre 17 e 21 de julho. Promovido 
pelos Padres, Irmãos e Irmãs maristas no Brasil, o curso, que serviu para 
criar espaços de formação e aprofundamento acadêmico e vivencial na 
área da Mariologia, teve certificação da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR) e apoio da Editora FTD.  
Durante o evento foi lançado o CD “Com Maria para uma nova terra”, 
com 13 composições que inspiram e encorajam a busca do marista em ser 
presença significativa na vida de crianças e jovens pobres. O conteúdo das 
palestras foi reunido no livro “Maria no coração da Igreja – múltiplos 
olhares sobre a Mariologia”, também lançado durante o evento, em uma 
parceria entre a União Marista do Brasil (UMBRASIL) e a Editora Paulinas. 
Os textos traçam o perfil de Maria como mulher e educadora, além de sua 
presença na Bíblia, Igreja e sociedade contemporânea. A publicação vai 
além do aspecto devocional, abrange reflexões teológicas sobre a mãe de 
Jesus e propõe uma fé madura e reflexiva a partir das virtudes e 
ensinamentos da Boa Mãe. A publicação está disponível para consulta nas 
Províncias do Brasil Marista e à venda nas livrarias Paulinas. Uma 
peregrinação ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida marcou o encerramento do evento. 
A mesma parceria dos maristas com a CNBB e a CRB, mas desta vez com a 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), possibilitou 
o oferecimento de curso de extensão em Mariologia pelo sistema de 
ensino a distância (EaD), com início em maio e e carga horária de 120 

GT Secretarias Provinciais  

Nos dias 9 e 10/11, em Curitiba (PR), o Grupo de Trabalho Secretarias 
Provinciais se reuniu na sede da Associação Paranaense de Cultura 
(APC), para alinhamento e partilha da construção do Sistema 
Informatizado de Secretarias, do Quadro de Classificação Comum do 
Brasil Marista e do Sistema Informatizado de Arquivos. O encontro teve 
a participação dos secretários e arquivistas provinciais, da equipe da 
UMBRASIL e do Pergamum, com participação especial dos Irmãos 
 Josep Maria Soteras (Conselho Geral) e Pedro Sánchez (Secretário 
geral). 

  

Convênio FMSI 

A União Marista do Brasil (UMBRASIL), em sintonia com os apelos do 
21º Capítulo Geral, que nos convoca a “promover os direitos das 
crianças e jovens, empenhando todos os âmbitos do nosso Instituto na 
defesa desses direitos, ante os governos, as organizações não 
governamentais e outras instituições públicas”, assinou acordo de 
cooperação com a Fundação Marista de Solidariedade Internacional 
(FMSI) que visa a contribuir para a atuação da Fundação no 
desenvolvimento de ações de promoção dos direitos de crianças e 
adolescentes no Brasil. A FMSI, inspirada pelo ideal de São Marcelino 
Champagnat e com mais de dez anos de experiência de trabalho no 
fortalecimento da solidariedade internacional, foi criada para fazer do 
mundo um lugar melhor para as crianças e os jovens.  

  

Realização do encontro da REDLAMYC 2011 e participação no 

encontro da REDNNYAS 

Com o objetivo de aproximar-se das linhas de atuação e discussões 



horas/aula (90 h/a online e 30 h/a para elaboração do artigo científico). 
De acordo com o coordenador da Área de Vida Consagrada e Laicato da 
UMBRASIL, Ir. José de Assis Elias de Brito, “a realização deste ano foi 
possível graças ao envolvimento e ao compromisso de todos que fazem a 
família marista do Brasil”. Por isso, o encerramento precisava reunir em 
oração de ação de graças, mesmo que em locais diferentes, os 
responsáveis pelo trabalho, que resultou em um ano de bênçãos: “É 
tempo de recordarmos, darmos ao nosso coração a possibilidade de 
reviver todas as atividades realizadas e vivenciadas por todos que fazem a 
Sociedade de Maria neste abençoado Brasil”. 
A UMBRASIL lançou um vídeo comemorativo por ocasião do 
encerramento do Ano Mariano, que foi utilizado com um dos 
instrumentos nas celebrações em todo o país. Confira aqui. 

  

Encontro de Formadores do Noviciado 

Entre 30/10 e 1º/11, em Passo Fundo (RS), foi realizado o  Encontro de 
Formadores. Membros do Comitê Temático da Vida Consagrada e Laicato 
da UMBRASIL, formadores do Noviciado e, em alguns momentos, 
formandos, estiveram reunidos na Casa de Formação do Noviciado, com o 
objetivo de partilhar as experiências formativas e teologais da etapa do 
Noviciado no intuito de favorecer um processo em unidade no Brasil 
Marista. 

realizadas nas principais coalizões de organizações não governamentais 
dos países da América Latina que trabalham e lutam pela defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, a UMBRASIL pleiteou sua 
participação no Encontro da Red Latinoamericana y Caribeña por la 
Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
(REDLAMYC). O apoio da FMSI à REDLAMYC para a realização do 
encontro foi efetivado em 2010 e, em 2011, essa parceria se 
demonstrou consolidada, com a participação da UMBRASIL no encontro 
da Red Latinoamericana de Niños, Niñas y Adolescentes (REDNNYAS), 
uma versão da REDLAMYC para crianças, adolescentes e jovens. O 
processo de articulação garantiu a presença de adolescentes do Brasil 
Marista (representantes da PMBCS e da PMBCN) na reunião regional 
REDNNYAS y PROTAGONISTAS, de 15 a 17/11 de 2011 em El Salvador. 

  

2° Congresso Brasileiro dos Direitos das Crianças e do Adolescente 

No dia 24/11, em Brasília, a UMBRASIL participou do 2º Congresso 
Brasileiro dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo objetivo foi 
pautar e debater com as instâncias decisórias e a sociedade civil as 
questões prioritárias para promoção e proteção dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. A Fundação Abrinq – Save the Children 
promoveu debates sobre a redução da mortalidade infantil, na infância 
e materna, em áreas com elevados indicadores; a violação dos direitos 
de crianças e adolescentes frente aos eventos esportivos (Copa do 
Mundo e Jogos Olímpicos); e o Plano Nacional da Educação (PNE) e o 
financiamento da educação básica de qualidade. 

  

Mais notícias da UMBRASIL no endereço 

http://www.umbrasil.org.br/ . 


