
 
 

 

Brasília, 10 de junho de 2021.  

 

 

Estimados Irmãos, gestores e pastoralistas,  
 

Na semana passada vivenciamos a Semana Champagnat 

2021, a qual nos convidou a sermos agentes de 

mudanças e a construirmos uma aldeia que educa a 

partir do nosso compromisso com o Pacto Educativo 

Global proposto pelo Papa Francisco. Além disso, no 

último dia 05/06 recordamos o dia do meio ambiente, 

e todas os desafios que implicam o cuidado com a 

Casa Comum. Por fim, dia 06/06 celebramos o nosso 

fundador, Marcelino Champagnat. Todos esses eventos 

mencionados nos recordam da importância das nossas 

escolhas e atitudes em prol do cuidado conosco e 

com o outro (pessoas, meio ambiente). 

 

Por isso, queremos expressar o nosso profundo 

agradecimento pelo comprometimento, zelo e cuidado 

que as nossas unidades socioeducativas, especialmente as assessorias de 

missão, expressaram na construção e na vivência da Semana Champagnat 2021! 

 

Que São Marcelino Champagnat, agente de mudança e apóstolo da educação, 

seja nossa inspiração e nossas ações sejam reflexo do ensino que queremos: 

integral e ambiental. 

 

Continuemos sendo Champagnat em cada realidade em que nos encontramos! 

 

 

Daniela de Santana Fiel 

Analista de missão 

372/2021 

 



 
 

 

Assessoria de Missão 
 

Trilha Pastoral Marista   

A Assessoria de Missão do Marista Centro-Norte convida, a todos, para o 

último encontro formativo do curso Trilha Pastoral Marista, com a presença 

do Ir. Afonso Murad, fms.   

  

  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3sEiVSi 



 
 

 

Bom dia, Pastoral!  

Dando continuidade ao tempo de 

cuidado das suas equipes, a 

Assessoria de Missão do Marista 

Centro-Norte convida para o 5º 

“Bom dia, Pastoral" que tem como 

objetivo promover orientações e 

partilha de experiências da ação 

pastoral nas modalidades híbrida 

e virtual dos projetos da 

Pastoral Educativa.  

Assim, contamos com a presença 

dos Assessores de Missão e 

Agentes de referência da área.  

                                 https://bit.ly/3uw0z7q 

Orientação Planejamento 2022  

Aproxima-se o momento de organização do 

planejamento e Marco Operativo 2022. No dia 15 

de junho, das 10h30 às 12h, realizaremos uma 

videoconferência para apresentarmos as 

orientações de construção do Plano de Pastoral 

e Solidariedade. Reservem a data em suas 

agendas!  

 Link de acesso: https://bit.ly/2Sgjg1D 

 

Resumo iconográfico 

Na Semana dedicada ao nosso Fundador, Marcelino Champagnat, 

compartilhamos um resumo iconográfico de suas principais imagens ao longo 

da história. Este material foi elaborado pelo CENTRO DE ESPIRITUALIDADE 

E MEMÓRIA MARISTA (CEMM), da Província Marista Brasil Centro-Sul. 

Arquivo anexo. 

 



 
 

 

Pastoral Educativa 
 

Semana Champagnat 2021 

Queremos expressar, como Assessoria de Missão do MCN, nossa alegria e 

gratidão pela realização da Semana Champagnat 2021! Obrigada pelo empenho, 

dedicação e zelo em fazer com que tão importante semana temática se 

tornasse realidade em nossas unidades socioeducativas! 

Diante das novas maneiras de educar e fazer 

pastoral, somos interpelados a buscar novos 

modos e metodologias para assegurar uma 

educação evangelizadora de qualidade, pautada 

em valores humanos, cristãos e maristas 

(Texto-base SCh 2021). 

Como Agentes de Mudança, somos chamados a 

contribuir com o processo pedagógico-pastoral 

em nossas unidades socioeducativas por meio 

da nossa prática cotidiana.  

Com o intuito de avaliarmos as atividades da 

Semana Champagnat 2021 e buscarmos o contínuo 

movimento de melhoria e qualificação das 

nossas práticas, enviamos o presente 

formulário.  

Segue link para acesso à avaliação: https://forms.office.com/r/ZEXd28R2kc 

Solicitamos que a avaliação seja feita até o dia 18/06. 

Lembramos que deverá ser preenchido apenas um formulário por Unidade, 

como culminância de um processo de escuta e análise da comunidade 

educativa. 

Contamos com a sua ajuda!  

https://forms.office.com/r/ZEXd28R2kc


 
 

 

Guia “Animal não humano: presente! Reflexões sobre 

a educação e a relação entre animais humanos e não 

humanos" 

Motivamos pelo desejo de construímos uma aldeia 

educativa global, queremos cuidar da vida em todas 

as suas dimensões. Nesse sentido, encaminhamos para 

vocês o guia “Animal não humano:  presente! 

Reflexões sobre a educação e a relação entre 

animais humanos e não humanos”, de autoria da 

Prof.ª Dr.ª Aleluia Heringer, que assessorou a Live 

de lançamento da Sch. Enviaremos para as unidades 

via malote e, em breve, estará em suas mãos. 

   

 

Solidariedade  
 

Campanha + Proteção 

 

 

Encaminhamos o link para avaliação da 1° fase da 

Campanha + Proteção. Agradecemos todo empenho e 

dedicação das unidades, principalmente àquelas 

que compartilharam conosco as boas práticas no 

SharePoint. O compromisso, a criatividade e a 

responsabilidade nos diálogos sobre a temática da 

Proteção Integral fomentarão o protagonismo de 

nossas crianças, adolescentes e jovens. Lembrem-

se, nossa campanha ainda não acabou. A 2ª fase 

vem por aí para motivar nosso diálogo sobre o 

"Cuidado com a Vida". 

Link de acesso à avaliação: 

https://forms.office.com/r/Pwwce6aVMF 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Núcleo de Identidade e Missão 

 

Laicato 

Fórum Internacional da Vocação Marista Laical  

“O Fórum Internacional sobre a Vocação 

Marista Laical nos abre à esperança, nos 

convida a sonhar juntos, nos motiva a 

cuidar da vida e a gerar vida nova. O 

processo do Fórum aponta para um novo 

amanhecer onde Maria aparece como ponto 

de encontro, como memória dos inícios, como presença que acompanha, como 

reivindicação de identidade. É Ela a do amor de sempre. É Ela que alegra 

e encoraja. É Maria, a Mãe, a que reúne e promove a comunhão. É Maria, a 

sempre novidade”. Para ler mais, acesse: 
https://champagnat.org/pt/partilhando-2/  

Se desejar recebe os próximos números de Notícias Maristas e Partilhando, 

inscreva-se nesse link 

 

Animação Vocacional 
 
 

Plano de Animação Vocacional – Grupo Focal 

 

Foi realizada a metodologia de Grupo 

Focal para a escuta de diversos 

responsáveis pelos processos de 

animação vocacional em nossa 

Província. Contamos com a escuta de 

irmãos em formação, 

vocacionados/as, irmãos que já 

coordenaram os processos de animação 

vocacional e antigos formandos. Foi 

um momento importante de valorização 

https://champagnat.org/pt/partilhando-2/
https://bit.ly/3dPtwpg


 
 

 

dos processos vividos, percebendo avanços e desafios em vista da 

construção do novo plano de Animação Vocacional.   

 

Acompanhamento Vocacional Virtual 

 

Aconteceu o encontro com os jovens 

que estão fazendo parte do 

Acompanhamento Vocacional Virtual. O 

tema do encontro mensal foi “Inserção 

Eclesial” contando com a assessoria 

do Ir. Joilson. Foi um momento de 

aprofundamento e diálogo sobre a 

importância da participação, 

engajamento e vivência eclesial no 

processo de discernimento. É no 

encontro com as pessoas que, pouco a 

pouco, clareiam-se os sinais e purificam-se as motivações 

vocacionais. Gratidão ao Ir. Joilson pela disponibilidade e 

assessoria!  

 

Comissão de Animação Vocacional 

 

A reunião mensal da Comissão de 

Animação Vocacional contou com a 

formação da Irmã Gizele Barbosa, fsp 

com o tema “Metodologias de 

encontros vocacionais”. Essa 

formação ajudou aos membros da 

comissão a pensarem novas 

estratégias e potencializar o uso 

das tecnologias no que tange à 

Animação Vocacional em nossa 

Província. Gratidão a assessora!  

 

 

Recordamos que a próxima reunião desta Comissão será no dia 11 de 

junho às 15h.  

 
 
 
 



 
 

 

Encontrão do NAV Provincial  

 

Devido à pandemia, neste 

ano, contou-se com uma 

novidade para o 

Microrregional 2021.O 

Encontrão do NAV Provincial 

reuniu jovens e animadores 

dos NAV’s de nossa 

Província. Foi um momento 

rico de partilha de vida e 

bonita celebração pelo 

caminho vivido nos 

regionais.  

 

Gratidão aos jovens e animadores vocacionais pela presença!  

 

 

 
 

Espiritualidade e Patrimônio 
 

 

 

Curso de extensão em Espiritualidade e Patrimônio Marista 

 

Na próxima semana, de 15 a 18 de junho, acontecerá o segundo módulo 

do curso, com a participação de aproximadamente 100 cursistas entre 

as Províncias Maristas do Brasil. O módulo tratará em especial da 

Pedagogia Marista. Pedimos a sintonia de todos/as para mais essa 

atividade do Brasil Marista. 

 

 

 

 


