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Quinzenalmente você recebe por e-mail  
as "Pílulas da Comunicação", um compilado das novidades e 

principais acontecimentos na PMBCS, Grupo Marista e FTD Educação. 

Confira abaixo e fique de olho nas novidades!

Casa de Formação

A equipe de Animação Vocacional lançou um vídeo sobre a rotina dos jovens vocacionados
em uma Casa de Formação de Irmãos Maristas. Quer saber o que o Ir. Alison e os
jovens Gustavo e Carlos contaram? Assista aqui!

A UMBRASIL convida os pastoralistas
maristas para o I Simpósio de
Evangelização do Brasil Marista. Você
pode ajudar a divulgar essa iniciativa!

Setembro Verde - HUC, referência em
captação de órgãos, alerta para queda no
número de transplantes no Brasil durante
a pandemia.
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O Dia Nacional do Voluntariado foi
celebrado de diversas maneiras pelos
Maristas de Champagnat, incluindo e-
book e live do Hospital Cajuru.

Saiba mais sobre as ações realizadas
pelo Movimento Champagnat da
Família Marista no Dia do Marista.

O próximo encontro da Oração pelas
Vocações será neste sábado (18/09),
às 18h, com o tema “Chamados à
audácia”. Nos vemos no canal do
Youtube da PMBCS.

Não esqueça: sábado, às 14h30, é dia
de episódio novo do programa De
Propósito, na TV Evangelizar.

Conheça a contribuição da PUCPR em
diversos estudos sobre a Covid-19 e a
importância da Universidade nesse
contexto.

O HUC completou 63 anos e
compartilhou histórias de superação e
comprometimento social.

Nos dias 30 e 31 de agosto, a FTD
Educação realizou seu primeiro evento
híbrido desde o início da pandemia: o
Encontro Nacional de Gestão &
Liderança 2021.

Você sabia que uma tecnologia
desenvolvida pela PUCPR pode ajudar no
combate a incêndios?

Acompanhe mais informações da PMBCS nos nossos canais de comunicação:

www.marista.org.br
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