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CENÁRIO NO BRASIL

Fonte: FSB Inteligência

ESTADO DO PARANÁ*

CASOS CONFIRMADOS: 445
ÓBITOS: 10

*FONTE SESA 05/04

PMBCS, Grupo Marista e Frentes de Missão

CASOS CONFIRMADOS: 20 colaboradores
ÓBITOS: 0

SEM REPORTS NOS GRUPOS LAICAIS



Resumo das Iniciativas PMBCS, Grupo Marista e Frentes de missão

Classificação

Educacional Ações destinadas a proporcionar aulas online para os alunos/educandos

Assistência Social Arrecadação/doação de alimentos, material de higiene e limpeza, apoio financeiro, etc.

Educativa / Informativa Conteúdos e materiais com o intuito de levar informação e conhecimento ao público

Espiritualidade / Reflexão Ações com foco na interioridade, reflexão e oração

Gestão de Crise Ações gerais para gerir a crise no negócio

Campanhas Diversas Campanhas para ações diversas, como vacinação, doação de sangue, etc.

Disponibilidade de Mão de Obra / Serviços / Produtos Produção ou disponibilização de produtos e serviços que ajudem a sociedade no período de crise

Intraempreendedorismo / Inovação Ações com foco no incentivo à inovação

Para saber mais consulte o excel ‘report’ anexo



COLABORADORES E IRMÃOS

Mensagens via WhatsApp: visando cuidado com 
os colaboradores e Irmãos



COLABORADORES E IRMÃOS

Acontece uma vez na semana, 15 minToda segunda-feira, 08h30



PASTORAL DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Com a pandemia a equipe de pastoralistas da DEEB 
desenvolveram (e continuam a desenvolver) atividades em 
rede, bem como formularam iniciativas locais para as 
famílias, colaboradores, alunos e comunidades (território), 
utilizando de todos os meios possíveis para “tornar Jesus 
Cristo conhecido e amado”. 

Nos links abaixo você pode conferir:
• Atividades que foram realizadas de 18 a 31 de março 

de 2020 
https://sway.office.com/o4Y3rbYJkjhPAk4S?ref=Link

• As atividades do período de dia 1º a 15 de abril são 
postadas diariamente e podem ser acompanhadas 
neste link: 
https://sway.office.com/bJaKgwCk0qtOagKx?ref=Link

Consulte o excel ‘descrições das ações’ para 
conhecer as iniciativas de todas as Frentes de 
Missão

https://sway.office.com/o4Y3rbYJkjhPAk4S?ref=Link
https://sway.office.com/bJaKgwCk0qtOagKx?ref=Link


RESUMO INICIATIVAS PMBCS

Profetinhas da Hora

Momento semanal: contação de histórias bíblicas e outras gravadas em vídeo ou áudio. Atividades para se 
fazer em casa: jogos e exercícios para as crianças desenvolverem sozinhas ou com seus pais, sobre a história 
da semana Repercussão: espaço para criança postar vídeo ou áudio de 30s a 1min, expressando o que achou 
da história ou respondendo alguma pergunta.  As histórias dos profetas serão o fio condutor do projeto.

Corações que sonham, jovens que transformam 
De maneira online (live) realizar momentos de oração quinzenal baseado na metodologia de Taizé com jovens 
do Laicato Jovem, PJM, Vida Feliz. 

Farol da Esperança 

Série de podcasts para o portal Farol 1817 desenvolvido a partir de entrevistas com especialistas e pessoas de 
renome em âmbito acadêmico, social e eclesial. Serão temas diversos, que contribuem com a reflexão sobre 
as transformações do mundo contemporâneo na perspectiva da religião, educação, solidariedade e política. 
Acesse em Spotify/farol1817 

Espiritualidade do Coração

Este projeto tem por finalidade trabalhar a espiritualidade do coração, proposta pelo XXII Capítulo Geral, com 
diferentes públicos da família marista e colaboradores com o objetivo de animá-los e confortá-los 
espiritualmente neste momento de crise.

MChFM

Orações virtuais com os leigos do MChFM: terço online mensal, novena de São Marcelino Champagnat, e 
disponibilização de celebrações da CNBB online para serem feitas em casa e lista de transmissão WhatsApp 
com mensagens de apoio periódicas. Dar o sentido de unidade e conectar a todos numa ampla rede de 
cooperação emocional.

Campanha Sangue Marista
Campanha de incentivo a doação de sangue. A Campanha será executada em parceria com a Umbrasil, para 
que tenha impacto em todo território nacional.

SOS Vila Torres

Ação em conjunto com a PUCPR, Associação de Moradores Vila Torres e Grupo Marista para arrecadar 
alimentos, produtos de limpeza e higiene para a Vila Torres, uma comunidade carente que sobrevive da coleta 
e venda de recicláveis. A iniciativa também prevê alertas e palestras sobre a manutenção da higiene.

Web Série Coronavírus - Farol 1817 13 vídeos técnicos sobre a temática do Coronavírus

Programa Coronavírus TV Evangelizar
Entrevistas no Programa da TV Evangelizar sobre as temáticas: Práticas Escolares; Economia; Mercado; 
Filosofia; Psicologia; Fakenews; Celebrações Religiosas.

Plataforma Solidariedade que Aquece
Plataforma para centralizar atuações e ofertas de ajuda em escala nacional, por meio de mineração de dados e 
Clipping

Defenda-se Apoio a Campanha Defenda-se em parceria com o Centro de Defesa Marista

Mensagens do Bem Mensagens de apoio aos colaboradores da Saúde, enviados por WhatsApp

Consulte o excel
‘descrições das ações’ 
para conhecer as 
iniciativas de todas as 
Frentes de Missão



INFORMAÇÃO E SERVIÇO PARA SOCIEDADE

Campanha de arrecadação de alimentos, 
produtos de higiene e limpeza

SOS Vila Torres. 
Acima o resultado de 1 semana de 

campanha, que durará 50 dias.

Acesse para conhecer:
http://bit.ly/38Z9ymv

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38Z9ymv%3Ffbclid%3DIwAR2UnTh1Cl6fC78SnDnSZe2uEBhbk6hNKWWstHdfOLkuTbz6-AGx_VeIxX4&h=AT241li4wrqOgbCoy_Bd8qyTWhKlImODhSua06bE-Re5cg5LS4df1gz-Z9rILC7eD_xMAGd-sP7ygXNJX_IfGYb0qlaV3zsRmt-tlo017Ay1qzEUVPEcmF-XW7KbG4gqf7jw5YmXe9Z5wqyfTA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2H2NMkEsRnG-NzGCNPwEARD-f33x94wiD_kO4NoX_HoBSYK3LZd7jUumBGx4wRMu6-stBBsxmMjq0Do_JIoYbzRS59Q1hLDPEd4zMcLanCZlWTgc1zVrsJ68ZPQ58YoUS2Vn72fNUnPnQHNT7CYbD_UIGpfA5UVka2ADrjon9kdU4D9g7LYK3kLASCJNOyGs8T2HTnFYRM517ofJVhXY_sB9TMi-Q1


Parceria com a TV Evangelizar: informação e serviço para a 
comunidade

INFORMAÇÃO E SERVIÇO PARA SOCIEDADE



Site Solidariedade que aquece! reúne 
iniciativas locais de solidariedade em busca 

do bem comum. Ainda não lançado
www.solidariedadequeaquece.com.br

Campanha Sangue Marista

Campanha Defenda-se – CDMI

Alinhamento nacional - UMBRASIL

INFORMAÇÃO E SERVIÇO PARA SOCIEDADE

http://www.solidariedadequeaquece.com.br/



