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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!

Quero ajudar! Mas por onde começo?

Em parceria com a Envolve - Voluntariado PUCPR, o portal Solidariedade que Aquece
disponibiliza um guia digital para incentivar ações solidárias. A cartilha reúne dicas de
especialistas e mostra como cada um pode se engajar, de acordo com sua disponibilidade
e gostos pessoais. O e-book traz, ainda, um histórico do voluntariado no Brasil, direitos e
deveres do voluntário e como não cair em golpes. Acesse aqui

Como parte da Semana Vocacional Na Fraternidade Irmão Panini, ligada ao

https://app.rdstation.email/mail/03fd998c-4b37-4b8f-8d93-078856d58082?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_020921_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://conteudo.marista.org.br/guia_voluntariado?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_020921_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Marista, o Ir. Afonso Levis
compartilhou conosco uma reflexão
sobre o chamado e um pouco de sua
história na vida religiosa.

Você sabia que o Drive Solidário
realizado no estacionamento da PUCPR
arrecadou mais de 6 toneladas de
alimentos? Confira os resultados
emocionantes do Dia do Marista.

Como a música pode ajudar no
desenvolvimento cognitivo da criança?
Confira alguns benefícios.

A FTD Educação comemora a seleção de
oito livros com o selo Altamente
Recomendável FNLIJ 2021. Clique
aqui para ver quais são as obras.

Anote na agenda: no dia 1° de outubro, a
PUCPR realizará um evento on-line sobre
a história dos cristãos no Oriente
Médio, com professor da Palestina.

Colégio Marista Arquidiocesano, em São
Paulo, quatro jovens da mesma família
atuam como animadores vocacionais
do MChFM. Conheça essa história.

O Irmão da Vez - A edição mais recente
tratou do amor ao seguir a vocação
Marista, com o Ir. Sadi Cela (PMBCS), Ir.
Joilson Toledo (PMBCN) e Ir. Geandir
Wermann (PMBSA). Assista.

Perdeu a live de lançamento do minicurso
sobre o Pacto Educativo Global, do
Farol 1817 e da PUCPR? Veja aqui

Amorômetro - Conheça o canal lançado
pela FTD e pela Metodologia OPEE para
medir horas dedicadas a iniciativas
voltadas a valores humanos.

Humanização no atendimento do
HUC e esporte: leia a história do
nadador que busca realizar sonho
paralímpico em Paris 2024.

Acompanhe mais informações da PMBCS nos nossos canais de comunicação:

www.marista.org.br
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