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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!

Espiritualidade marista

Você já teve acesso ao livro “Experiência de travessia: marcos da espiritualidade
de Marcelino Champagnat e dos primeiros Irmãos Maristas”, do Ir. Michael Green?
Ele fala sobre nossa espiritualidade a partir de seis elementos presentes no documento
Água da Rocha e de reflexões sobre os dias atuais. Baixe aqui.

Que o espírito de Natal preencha nossos
corações no 3º Domingo do Advento.

Natal Marista - Deixe seus votos de fim
de ano no site criado especialmente para

https://conteudo.marista.org.br/livro-experiencia_de_travessia?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_091221_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://natalmarista2021.marista.org.br/?utm_campaign=pilula_quinzenal_-_091221_-_versao_instituto&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Veja uma reflexão sobre a data.

O Voluntariado do HUC completou 15
anos! Confira a matéria repleta de
histórias de resistência e esperança.

O Prêmio ODS SC premiou o Colégio
Marista de Criciúma, pelo projeto
Conexão do Bem, que facilita o acesso à
tecnologia e à internet no bairro Renascer.

Para celebrar: 109 professores da PUCPR
receberam a homenagem Q1 2021 de
excelência em produção científica.

RetrosPUCtiva: clique aqui para
relembrar as principais realizações da
PUCPR no ano de 2021.

a campanha.

Natal 2021: clique aqui para assistir à
gravação da *Missa em preparação para o
Natal*, realizada hoje, na PUCPR. 

Dois estudantes do Ensino Médio do
Marista São Francisco, em Chapecó,
ganharam medalhas na Olimpíada
Nacional de Ciências.

A FTD promove a Jornada Pedagógica
2022, uma oportunidade de atualização
docente em diversos temas. Saiba mais.

Estamos todos saindo da UTI? Leia a
crônica do Dr. Jarbas, coordenador da
UTI do Hospital Marcelino Champagnat.

Acompanhe mais informações da PMBCS nos nossos canais de comunicação:

www.marista.org.br
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