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Prezados Maristas 
de Champagnat

O Ano da Graça de 2020 foi desconcertante, de provações, 
e nos fez sentir de perto as nossas vulnerabilidades, limitações, 
fragilidades, impotências, medos e inquietações frente à 
pandemia da Covid-19 e às pandemias pessoais, emocionais, 
vocacionais, políticas e ideológicas do nosso país. Mas, creiamos, 
Deus continua no comando da humanidade e no controle do 
caos. Coragem! Jesus acalma a tempestade e o medo (cf. Mc 
4,39). O edificante da nossa convivência com a realidade e os 
impactos dessa e de outras pandemias são os aprendizados 
e as bênçãos que contribuem sobremaneira para fortalecer 
as nossas imunidades física, espiritual, emocional, comunitária, 
vocacional e social frente à provação de um vírus que parece 
não ter pressa de partir. Pela fé experimentamos que esse 
minúsculo invasor não pode desmoronar o edifício íntegro e 
abençoado que somos nós, criados à imagem e semelhança 
de Deus.

O conteúdo do Anuário 2020, pela cadência do seu 
sumário, retrata bem a caminhada do terceiro ano da 
PMBCS como Organização Religiosa, pelas suas realizações e 
destaques do atípico ano, a partir da experiência dos impactos, 
dos aprendizagens e bênçãos da pandemia da Covid-19. 
Isso exigiu posicionamento, tomada de decisão e agilidade 
malabarística, que geraram inúmeras ações de adaptação: 
cuidado da pessoas; redimensionamento do orçamento com 
o estabelecimento de um plano de contenção “Novo Normal” 
para 2020 e 2021; alternância entre atividades presenciais e 
home-office; concepção de nova estrutura de funcionamento 
da equipe OR-PMBCS; novo desenvolvimento para o Portal 
“Farol 1817”, com ofertas de cursos livres, podcasts, lives do 
painel “Farol da Esperança”, com aproximadamente 3.000 
inscritos; criação do Memorial Marista Hipermídia 360°, com 
revolucionária tecnologia artística; celebração dos 35 Anos 
do MChFM e lançamento das suas Diretrizes; realização de 
retiros online sobre a nova Regra de Vida dos Irmãos; trabalho 
criativo da Comissão Preparatória do VII Capítulo Provincial 
(transferido para Julho/21); lançamento da Circular “Lares 
de Luz” (08/09/20) do Irmão Superior Geral, em setembro; 
interação da PMBCS na implementação do Projeto “Francisco 
Rivat”, sobre as OR’s do Brasil Marista; cobertura da vida e 
missão da PMBCS por meio da atuação incansável e inovadora 
da equipe da Comunicação e Marketing Institucional.

Ganharam novo vigor as atividades da Diretoria de 
Identidade Missão e Vocação (DIMV), realização do Fórum e 
consolidação dos Núcleos de Identidade, Missão e Vocação 
(NIMV’s) das Frentes Apostólicas. Merecem destaque as ações 
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de solidariedade, como a campanha “SOS Vila Torres”, em 
parceria com os NIMV´s, a PUCPR e a Igreja local, que revelam 
o valor marista que mais dignificou, engrandeceu e mobilizou a 
PMBCS frente à pandemia da Covid-19, impulsionando-nos ao 
altruísmo e generosidade com os pobres e sofredores. Afinal, 
somos “Fratelli tutti”, isto é, todos irmãos e irmãs, cf. encíclica 
do Papa Francisco, lançada em 2020, que une vigor, ternura e 
reafirmação da unidade e do amor fraterno, tão característicos 
da nossa vida, espiritualidade, vocação, comunidade e missão. 
Sem dúvida, a solidariedade foi a bandeira de destaque desse 
ano, o que comprova que outro mundo é possível, mais justo, 
voluntário e solidário. Esse quadro empático de ser, ver e agir 
no mundo justifica e consolida a criação e a consolidação da 
PMBCS como Organização Religiosa. 

A nova configuração da Animação Vocacional (AV) na PMBCS 
foi outro destaque significativo pelo desafio de reinvenção 
para trabalhar, hoje, o projeto de vida com os jovens. Acontece 
a partir de agora por meio de uma atuação mais regional, sob 
a liderança de Irmãos e leigos coordenadores regionais e com 
trabalho direcionado às Frentes da Missão (colégios, escolas 
sociais & Champagnat e universidade), mais eclesial, mais 
focada na vocação consagrada do Irmão Marista, mais digital, 
sem descuidar do imperativo presencial; mais personalizada, 
a partir da análise de dados e do acompanhamento individual 
dos vocacionados, mais alinhado ao Circuito Projeto de Vida 
(CPV) desenvolvido pela Pastoral da Educação Básica (DEEB) 
do Grupo Marista.

Por tudo isso, os desafios do presente e do futuro para 
a PMBCS são esperançosos. A convivência com a Covid-19 e 
seus efeitos têm nos ajudado a lidar, a adaptar, a cuidar, a nos 
pautar pela calma e paciência, e a desenvolver a resiliência 
frente aos impactos da pandemia sanitária no mundo, no 
Brasil e cada vez mais próxima de nós. A leitura atenta das 
páginas do Anuário da PMBCS de 2020 expressa em dados, 
resultados e estatísticas a vida provada no cadinho que palpita 
e impulsiona a PMBCS para voos mais altaneiros no ideal e 
realização da missão, inspirados e encimados pelo sonho da 
pipa do Triênio 2018-2020.

Maristas de Champagnat, coragem! O Senhor caminha 
conosco. Aprendemos de nosso Fundador que “se o Senhor 
não constrói a casa, em vão trabalham os operários”, cf. Sl 
126. Que venha 2021 como um Annus mirabilis, com a vacina, 
a paz, a harmonia e a esperança de dias melhores. 

Ir. Benê Oliveira
Superior Provincial

2



Sumário

PMBCS   4
Missão Marista   4
Valores   4
Prioridades do Triênio - 2018-2020   5
Diretrizes do ano  8
Dados Econômicos e Dados de Pessoal  9
Projetos Estratégicos PMBCS   9
Processos administrativos  10
Políticas e Diretrizes   12

Irmãos Maristas   13
Jubilares   13
Vocacionados Vida Religiosa   13
Assembleia   13

Gente cuidando de gente   14
Tecnologia para conectar a família 
marista em tempos de pandemia   14
Auditoria Interna, Riscos e Compliance   15

Cumprindo nossa missão   16
Núcleos de Identidade, Missão e Vocação (NIMVs)   16
Voluntariado   17
Juventudes Maristas   17
Animação Vocacional   19
Laicato   21
Memorial Marista   22
Formações  23
Publicações  23
Projeto Sustentabilidade Missão África e Ásia  24
Farol 1817   25

Por dentro das ações da PMBCS   27
Comunicação Interna   27
Comunicação Externa   28
Campanhas Institucionais   29

UMBRASIL   38

Região América Sul   38

#PMBCSnamídia   39

3



VALORES

1. Amor ao trabalho 2. Espiritualidade

3. Presença Significativa 4. Interculturalidade

5. Simplicidade 6. Espírito de Família

7. Solidariedade 8. Sustentabilidade 

PMBCS

Ser farol que orienta e promove a vivência 
dos valores do Evangelho, do jeito de Maria, 
contribuindo para a formação de cidadãos éticos 
e solidários para a transformação da sociedade, 
com foco nos direitos de crianças e jovens.

PRINCIPAIS RESULTADOS DA NOSSA PROVÍNCIA

O significado da palavra “desafiador” não é capaz de resumir o ano de 2020. Isolamento 
social, adaptação à novas tecnologia e incertezas quanto ao futuro foram apenas algumas 
das adversidades que enfrentamos ao longo do ano. Mas também foi um período de 
reinvenção e resiliência. Com agilidade e leveza, a PMBCS trabalhou dentro de um orçamento 
enxuto, foi criativa e inovadora para responder às necessidades emergentes.

A transformação digital se tornou uma grande aliada e fortaleceu a presença humana nas 
nossas ações, multiplicamos nosso alcance de comunicação e imagem institucional, abrimos 
e consolidamos espaço para as discussões de práticas pastorais, de missão e vocação.

Este anuário consolida os dados e indicadores que demostram como a missão de Marcelino 
Champagnat foi concretizada ao longo de 2020. O levantamento dessas informações é 
primordial para a tomada de decisões e para traçarmos novas metas e objetivos. 

Boa leitura! 

MISSÃO MARISTA
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Em dezembro de 2017, a Província Marista Brasil Centro-Sul realizou o VI Capítulo 
Provincial, no qual foram definidas as prioridades provinciais para o Triênio 2018-2020. 
Com a participação de mais de 100 pessoas entre Irmãos, Leigos e Leigas, e colaboradores 
das Frentes de Missão da PMBCS, foram estabelecidas quatro diretrizes para nortear a 
dinâmica e as atividades da Província pelos três anos seguintes.

Já em agosto de 2018, foi lançada a campanha institucional Prioridades do Triênio, com 
o objetivo de abordar de maneira aprofundada cada uma delas. A ação foi planejada em 
cinco etapas e teve a pipa como elemento visual central – representando o equilíbrio entre 
os olhos que miram ao alto, ao futuro, e os pés no chão que buscam fazer movimentos 
precisos.

PRIORIDADES DO TRIÊNIO 
2018-2020

Tendo como base o ícone do farol, símbolo da missão de ser luz em um mundo turbulento, 
a primeira fase da campanha, no segundo semestre de 2018, buscou fortalecer a identidade 
marista em todas as suas vocações.

Também promoveu o sentimento de corresponsabilidade na missão e destacou a 
importância de cada indivíduo dentro de uma família carismática global.

Essa fase contou com uma ação nas redes sociais, com a criação de um avatar para 
os maristas adicionarem em suas fotos de perfil no Facebook; com a gravação de vídeos 
com Irmãos falando sobre a paixão original que os moveu para a vida religiosa; ações de 
fortalecimento do Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM); e a participação de 
Irmãos e Leigos no La Valla 200> e no Voluntariado Marista.

A cor vermelha da pipa está associada à energia, força e vitalidade, atributos desejados 
para ampliar e revigorar a família Marista.

Maristas de 
Champagnat 

1ª etapa
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Junto à Campanha da Fraternidade de 2019, que trabalhou a temática “Fraternidade 
e Políticas Públicas”, nessa etapa, os Maristas de Champagnat buscaram realizar ações de 
conscientização sobre a relevância do conhecimento e defesa dos direitos das crianças, 
adolescentes e jovens. O símbolo da ponte faz menção ao diálogo e à criação de conexões 
em prol desse público preferencial.

No decorrer do primeiro semestre de 2019, uma série de conteúdos informativos foi 
produzida.

A PMBCS também voltou sua atenção para os espaços de representação institucional, 
em fóruns e redes de proteção, e para as infâncias e juventudes como interlocutores e 
protagonistas da transformação.

A cor verde da pipa remete à esperança e ao desejo de impulsionar ações para um 
futuro que prevê a dignidade humana e o desenvolvimento integral das pessoas à luz do 
Evangelho.

2ª etapa

Evangelização e defesa 
de direitos das crianças, 
adolescentes e jovens

A terceira etapa da campanha tratou do exercício de uma gestão qualificada e 
comprometida com a missão e os valores maristas, unindo tradição e inovação. Trabalhou os 
conceitos de liderança servidora, corresponsabilidade na gestão, sustentabilidade, escuta 
ativa, partilha e ação conjunta.

No segundo semestre de 2019, o Ciclo de Palestras e uma série de entrevistas abordaram 
a importância da gestão para organizações religiosas, considerando o contexto de Igreja 
em transformação.

O ícone escolhido para essa fase mostra os Maristas de Champagnat como membros 
de uma família carismática global, remetendo ao XXII Capítulo Geral. E a cor lilás refere-se 
às três violetas maristas e aos seus atributos: humildade, simplicidade e modéstia.

3ª etapa

Gestão 
a serviço da missão
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O primeiro semestre de 2020 foi dedicado a dar mais visibilidade aos testemunhos e à 
vivência da espiritualidade dos Irmãos Maristas; aos processos de formação e encantamento 
dos vocacionados pela vida religiosa; às diversas expressões do Laicato; e à animação 
vocacional de Irmãos e de Leigos.

Novas páginas foram criadas para o site da PMBCS, sobre a vocação marista e o MChFM, 
para que mais pessoas pudessem conhecer esse universo. A página dedicada aos Irmãos 
Maristas foi a mais acessada em 2020, somando mais de 31 mil visualizações até o mês 
de agosto. Entrevistas e relatos dos Irmãos mostraram o poder do exemplo e ajudaram a 
inspirar a continuidade da missão.

As peças dessa etapa da campanha trouxeram o azul em destaque, escolha que remete 
à cor que identificava os primeiros Irmãos Maristas, na época de Champagnat. Já a cruz 
representa o tema por ser o elemento que todo Irmão Marista carrega no peito, e simboliza sua 
entrega e dedicação à vida religiosa. O ícone também é usado pelos Leigos e Leigas Maristas.

4ª etapa

Cultura, animação 
vocacional e 
vida consagrada

1
vídeo 
temático

276
visualizações 
no Youtube 

7
textos 
publicados

151
visualizações nas 
matérias na intranet

1.211
visualizações nas matérias 
no site da PMBCS

Campanha

A campanha Prioridades do Triênio, por meio da temática Cultura, animação 

vocacional e vida consagrada, trouxe o testemunho e a vivência da espiritualidade 

dos Irmãos Maristas; o processo de formação e encantamento dos vocacionados 

pela vida religiosa; e a animação vocacional de Irmãos e de Leigos.

A temática foi um convite a favorecer a criação de uma cultura vocacional que 

possibilitasse conhecer mais profundamente a vocação religiosa Marista, que em 

comunhão com a vocação laical, mantém viva a missão de Marcelino Champagnat.

Cultura

e vida consagrada
animação vocacional

1.°  semestre de 2020
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Por fim, a quinta etapa da campanha Prioridades do Triênio, no segundo semestre de 
2020, foi planejada como um tempo de análise da trajetória percorrida, amadurecimento 
dos aprendizados e celebração dos êxitos. O encerramento é permeado pelas cores 
amarela e laranja, que remetem à luz do dia, necessária em todo o processo de crescimento 
e florescimento.

Por meio do relato de tudo que foi feito nas etapas anteriores, foi possível perceber o 
envolvimento e a contribuição das diferentes vocações presentes na PMBCS, no Grupo 
Marista e nas Frentes de Missão para cada uma das diretrizes aprofundadas.

Que as temáticas vivenciadas nesse Triênio possam inspirar a todos a levarem adiante 
o sonho de Marcelino Champagnat. E a torná-lo cada vez mais real, por meio de ações 
concretas sintonizadas com os tempos atuais.

5ª etapa

Conquistas e Desafios 
do Triênio

Campanha
2.°  semestre de 2020

1
vídeo 
temático

1
página especial 
na internet

4
resumos para 
colaboradores 
e Irmãos

Acesse o documento 
completo das 
Prioridades.

cuidar das 
pessoas

PMBCS

sustentabilidade 
econômica

coragem 
na missão

aprendizagem e 
novas estratégias

DIRETRIZES DO ANO
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OR.01  Integração de itinerários 
formativos 

OR.02 PJM 

OR.03  Leveza administrativa na vida 
religiosa 

OR.04 Vida comunitária 

OR.05  Gestão de processos e 
indicadores PMBCS 

OR.07 Efetividade operacional CMC 

 Em andamento

 A iniciar

 Concluído

DADOS ECONÔMICOS E DADOS DE PESSOAL

CAPEXGastos 
Operacionais

42%
Outros 
gastos

42%
Despesas 
com pessoal

16%
Facilidades 
e utilidades

4,7

2018 2019 2020

3,1

1,8

Quantidade de colaboradores

2018

2019

2020

168

162

134

2018

27,1

2019

31,8

2020

26,6

Gastos Operacionais

PROJETOS ESTRATÉGICOS PMBCS

OR.08 Formação de lideranças 

OR.09 Animação vocacional 

OR.10 Desenvolvimento territorial 

OR.13  Voluntariado e Itinerário de 
educação em solidariedade 

OR.15  Política de acervo, recuperação e 
gestão da memória 

OR.16  Formação e desenvolvimento do 
PHEM 
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Tecnologia da Informação

104
telefones 
celulares

Gestão de

residências

Ajustes em combos 
de serviços de

7 750
atendimentos 
remotos

Cerca de

200
atendimentos 
presenciais na sede

Cerca de

Financeiro

6.857 
documentos lançados 
em 2020 

1.191 
lançamentos de Fundos 
Fixos e Tesouraria

12.936
lançamentos de Rateios

3.180 
cards abertos na 
plataforma Simples Assim

Compras e contratos

475 
processos

Economia 
R$ 157.000

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Recursos Humanos

4.481 
atendimentos

244 
imóveis associados 
à PMBCS

Gestão das Marcas, 
Patrimônio e Ativos 
da PMBCS

47 
municípios

46 
marcas 
(royalties)

OR.17 Espiritualidade Marista 

OR.18  Movimento Champagnat da 
família Marista 

OR.20 Comissões temáticas 

OR.21 Praça da vida Marista 

OR.22 Cisão O.R. 

OR.23 Portal Farol 1817 

OR.24 Reestruturação Fratelli Maristi 

OR.25 Efetividade de comunicação 

OR.26 Talitha Kumi 

OR.27 Advocacy 

Planejamento Estratégico 
e Governança Corporativa

O alinhamento estratégico 
das prioridades é visto e 
operacionalizado por meio do PE.
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Centro Marista Champagnat (CMC)

171
hóspedes

683
hospedagens

37
eventos

Criação de site para reserva on-line: 
centromaristachampagnat.com.br

Refeições

805
cafés da manhã

1.244
almoços

644
jantares

1.923
coffee breaks

Vida Consagrada

8
visitas às 
comunidades 
(fora da sede)

80
visitas às 
comunidades/CF/CV

790
atendimentos aos 
Irmãos (telefone/
whatsapp/e-mail)

55
consertos de 
equipamentos

20
vistorias de 
veículos

50
emissões de 
documentos 
no Detran

20
acompanhamentos 
de obras

200
atendimentos presenciais 
em residências Maristas

Aproximadamente

46
domínios nacionais

Gestão de

13
internacionais

1
certificado

Fratelli Maristi

• Migração do Sistema SYS 
para novo layout

• Planejamento do novo Nexus

• Criação dos submódulos 
Atas, Vôos e Missio Locus

• Reestruturação do submódulo 
Planus

• Conclusão do submódulo 
Hereditas

• Conexão Kosmos – Pergamum
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• Conselho Provincial
• Comissão de Assuntos de Missão – CAM
• Comissão de Assuntos Econômicos do 

Grupo Marista – CAE
• Conselho de Administração do Grupo 

Marista – CAD
• Conselho de Administração da FTD
• Comitê Estratégia
• Comitê da Gestão de Pessoas
• Comitê de Tecnologia da Informação

POLÍTICAS E DIRETRIZES

• Comitê de Infraestrutura
• Comitê de Auditoria
• Comitê de Ética
• Comitê de Patrimônio
• Comitê de Comunicação
• Comitês de Riscos
• Diretoria Grupo Marista
• Diretoria da Editora FTD
• Conselho Curador da FERJ
• Colegiada da PMBCS

• GT Animação Vocacional
• GT Releituras das Cartas de Champagnat
• GT Calendário Religioso Marista
• GT Atualização das Diretrizes da PJM
• GT Educação Infantil
• GT Avaliação em Larga Escala
• GT Redesenho do Ensino Médio
• GT Rede de Solidariedade do Brasil Marista
• GT Saúde

Participação em Grupos de Trabalho 

• GT Políticas Financeiras e Contábeis
• GT Jurídico 
• GT Organizações Religiosas
• GT Negociação Conjunta dos Serviços 

Bancários 
• GT 2.°  Edição PRI
• GT Relatório Social
• GT Manual de Uniformes

Organismos de Governo

Fóruns de Governança — PMBCS

12 reuniões 
Conselho Provincial 19 reuniões

Colegiada da PMBCS

10

11

3 reuniões
Comitê de Comunicação

16

reuniões CAE

reuniões CAM

reuniões Comissões 
Temáticas GM e 
PMBCS*

2 reuniões extraordinárias

*Comissão Temática RMS, Comissão Temática de Pastoral, 
Comissão Temática de Processos Formativos, Comissão 
Temática de Gratuidade e Comissão Temática de RI

11 reuniões CAD
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JUBILARES

Irmãos Maristas

Assembleia das Entidades Jurídicas (ABEC, APC e UCE)
• On-line    • Mês de abril

Irmãos79 comunidades20Irmãos trabalhando 
em outras Províncias6

Ir. Carlos Wielganczuk
70 anos
de vida religiosa

VOCACIONADOS VIDA RELIGIOSA

pré-postulante 
em Jaraguá 
do Sul

1aspirantes à 
Vida Marista em 
Jaraguá do Sul

3 Irmãos 
noviços 
do 2.°  ano

3postulantes 
em Joinville3

ASSEMBLEIA

Ir. Jorge Gaio
25 anos
de vida religiosa

Ir. Afonso Levis
60 anos
de vida religiosa

Ir. Nilso Antonio Ronchi
60 anos
de vida religiosa

Jazigo Marista
Concretização da intervenção artística no novo Jazigo 
dos Irmãos Maristas, no Cemitério Pedro Fuss, em 
São José dos Pinhais, PR. Tributo e homenagem dos 
Irmãos viventes aos nossos insignes partintes de 2020 
e daqueles que jazem sepultados há mais tempo.
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Gente cuidando de gente

TECNOLOGIA PARA CONECTAR A FAMÍLIA 
MARISTA EM TEMPOS DE PANDEMIA

4 Partilha e Prosa 76 Café das 9 35 Ginástica Laboral

140 Visualizações únicas da 
página de DHI na intranet38 Celebração Eucarística

• Encontro semanais
• Irmãos e colaboradores

Com o trabalho em conjunto de várias áreas, 
a PMBCS iniciou o projeto Novo Normal, no 
qual foram discutidas questões legais sobre o 
trabalho remoto, jornada de trabalho, práticas 
de recursos humanos. Também foram avaliados 
os sistemas e ferramentas, estrutura de 
trabalho, ergonomia, rotina, saúde e bem-estar, 
além de aspectos éticos. O documento, fruto de 
todo esse trabalho foi nomeado: “Juntos: missão 
para os dias de hoje”.

JUNTOS: 
MISSÃO PARA
OS DIAS DE HOJE

Juntos: missão para os dias de hoje

A C O R D O  D E  C O N V I V Ê N C I A  |  N O V O  N O R M A L 9

ORGANIZANDO
 A ROTINA

Especif icamente para as reuniões de trabalho, consulte o guia de boas práticas da PMBCS.

Mantenha uma rotina com 
as pequenas tarefas do 

dia e organize os horários 
específ icos de trabalho, 
alimentação, descanso e 

lazer. Respeitar os horários 
ajudam a preservar a 
sensação de rotina.

Lembre-se que estamos 
todos aprendendo a trabalhar 

em casa, conciliando as 
demandas da vida. É preciso 
hierarquizar as necessidades 
e possibilidades de resposta, 
redimensionar e aceitar que 
algumas rotinas deverão de 

ser flexibilizadas.

Organize o ambiente de 
trabalho, def inindo um espaço 

f ixo para os dias de trabalho 
(com mesa e uma cadeira 
confortável), atendendo as 
instruções indicadas pela 

Instituição.

Separe as tarefas mais 
complexas para o período 

em que estiver mais 
concentrado e descansado.

Diferencie o que é 
importante do que é 

urgente, estabeleça as 
prioridades do dia, busque 

ter clareza por onde 
começar.

Se comunique com a 
sua equipe de trabalho e 
com seu gestor. Alinhe as 

expectativas, as demandas e 
as entregas.

Evite agendar reuniões 
próximo do horário de 

almoço (11h30 às 13h30) e 
nas sextas-feiras no f im 

da tarde.

Ao f inal de uma tarefa, 
recomendamos pausas: 

tome um cafezinho, respire 
profundamente, faça carinho 

no animal de estimação 
ou uma brincadeira com 
as crianças. Lembre-se 

sempre que os momentos 
de descanso ou distração 
também são importantes.

1
2

3 4

5
6 7

8

voltar para o sumário
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AUDITORIA INTERNA, RISCOS E COMPLIANCE

Composto por:
• Código de Conduta
• Canal Direto
• Comitê de Ética

3 formações

Criação
• Página na intranet Nossa Província
• Regras Simples — resumo das POL para facilitar 

o acesso e o entendimento

60
participantes

32 628
visualizações da página 
do Código de Conduta 
no site da PMBCS

relatos recebidos 
via Canal Direto 

Lançamento do Programa Gestão da Ética

• 1 presencial
• 2 on-line

58
políticas 
revisadas
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Cumprindo nossa missão

NÚCLEO DE IDENTIDADE, MISSÃO E VOCAÇÃO (NIMVs)

7 NIMVs

• Saúde
• DEEB
• TECPUC
• PUCPR

Atividades 
• Nomeação
• Desenvolvimento da base de dados
• Construção de indicadores
• Análise de dados
• Proposição de planos de ação 

(meta 2020) 
• Início de execução dos planos de 

ação (superação da meta)

Newsletter Balanço de Identidade, 
Missão e Vocação - Ações de destaque

3 Edições digitais

43%
de taxa de 
abertura

• Católica SC
• FTD Educação
• Grupo Marista | Corporativo

Encontro com os gestores 
dos NIMVs para balanço

Índice de satisfação, acima de 80%

• Setembro
• Outubro
• Novembro
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VOLUNTARIADO

Voluntariado Internacional
• Ir. João Batista > Timor Leste (2018–2021)
• Sandro Liesch > México (2019-2020)
• Jocimare Liesch > México (2019-2020)
• Otto Liesch > México (2019-2020)

La Valla 200>
• Ir. Jorge Gaio > Cuba (desde 2018)
• Francisco Decesaro> Romênia (2018–2020)
• Nanci Prochnow > Romênia (2018–2020)
• Diogo Luiz Galline > África do Sul (2019–2020)
• Juliana Maria Fontoura > África do Sul (2019–2020)

JUVENTUDES MARISTAS

Encontros Integrados – Laicato Jovem
Encontro quinzenal (on-line)

20 participantes
média por encontro

Fórum on-line das Juventudes – 21 e 28 de agosto

81 participantes

Missão Solidária Marista (MSM)

400
participantes

5
cidades

• Paiçandu
• Curitiba

Reestruturação
• Itinerário de Educação para a Solidariedade (Vida Feliz, PJM, CPV, Laicato e Corporativo)
• Conexão com o Instituto Marista
• Integração de todos os processos de Atividades Solidárias da Província e Voluntariado
• Mesma coordenação para Voluntariado Nacional e Internacional e MSM
• Participação de todos os públicos da Província
• Otimização de recursos

• São José
•  São Paulo e Ponta Grossa 

(simultaneamente)
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Laicato Jovem
• Articulação em rede na UMBRASIL
• Reuniões preparatórias para evento 

“Diálogos das Expressões Laicais 
Juvenis do Brasil Marista”

Encontro Juventudes e Vocação
Formação presencial no mês de março

pastoralistas / CPV / Vida Feliz
80 colaboradores

Maristas Conectados
Encontro Virtual com Jovens 
Maristas da Região América Sul

80 participantes por evento

Encontros a cada 15 dias

Pastoral Juvenil Marista (PJM)

2.647 jovens

Cidades
• São Paulo-SP
• Ribeirão Preto-SP
• Florianópolis-SC
• São José-SC
• Criciúma-SC
• Caçador-SC
• Curitiba-PR
• Almirante 

Tamandaré-PR
• Guaraquebaça-PR
• Brasília-DF

Lançamento das Diretrizes da PJM

3 lives realizadas pela UMBRASIL

1.107
visualizações

• Chapecó-SC
• Jaraguá do Sul-SC
• Joaçaba-SC
• Maringá-PR
• Cascavel-PR
• Londrina-PR
• Itapejara d'Oeste-PR
• Araucária-PR
• Ponta Grossa-PR
• Goiânia-GO

Instagram Juventudes Maristas
@juventudesmaristas

3 mil seguidores

8,1 mil visualizações da live 
no Facebook

Aniversário de 15 anos
• Realização de live celebrativa
• Entrega de cartas e kit 

celebrativo para sorteio

1.255 visualizações
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ANIMAÇÃO VOCACIONAL

30 vocacionados maristas 
sendo acompanhados

13 jovens 
“Conhecendo a vida religiosa”
Curso Farol 1817

21 participantes 
Cine Pipoca

Encontros Virtuais  
“Seguindo os passos de Champagnat”

28 participantes 
Encontro com a Criatividade

26 participantes 
Partilha e Prosa

26 participantes 
Champagnat e o amor pela juventude

7 encontros

Momento Marial

23 participantes

Unidades Vida Feliz
• Chapecó
• Dourados
• Itapejara d’Oeste

28 educadores 
no Vida Feliz 7 Irmãos (sendo 5 coordenadores 

regionais) no Vida Feliz

• Joaçaba
• Ponta Grossa
• São Bento

• Atuação mais ampla e subsidiada em dados
• Planejamento de nova estrutura para 

acompanhamento de vocações adultas
• Presença digital
• Diálogo com todas as comunidades dos 

Irmãos da PMBCS

19.326
usuários 
inscritos no CPV

160
encontros do CPV

Instagram 
@IrmaoMarista

1.814 seguidores

Diálogo virtual sobre Animação Vocacional 
com todas as comunidades dos Irmãos

60 participantes 
aproximadamente
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Semana Vocacional Marista

648
visitantes no blogpost 
“Vocação: chamado de Deus”

238
visitantes na 
página especial

93
downloads 
do e-book

15
interessados em 
acompanhamento vocacional

8.730
pessoas alcançadas nas redes sociais 
da PMBCS (Facebook e Instagram)

Vocação Marista

8.011
pessoas alcançadas nas redes sociais 
da PMBCS (Facebook e Instagram)

31.114
visitantes na página Irmãos Maristas

28.350
visualizações em 9 posts 
no blog da PMBCS

16.587
visitantes no blogpost 
“Tipos de Vocação”

1.529.697
impressões no anúncio do Google

15.463
cliques no anúncio 
do Google

64
interessados em 
Ser Irmão Marista

Campanha da Fraternidade CNBB

2
publicações no 
site da PMBCS 

37.512
visualizações

1.901
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS
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224 inscritos

Profetinhas da Hora | Jogo infantil on-line

773 visualizações de matéria 
no site da PMBCS

815 alcances no Instagram 
do Farol 1817

1.240 alcances no Facebook 
do Farol 1817

3.000 alcances no Facebook 
da PMBCS

LAICATO

10 voluntários

Escuta Solidária

Formação e voluntariado 
em escuta solidária na 
Arquidiocese de Curitiba

562 pessoas atendidas 
entre julho e agosto

1.127 visualizações no 
Youtube do Farol 1817

Celebração virtual Maristas, rezemos juntos (maio)

Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM)

31 fraternidades 260 famílias 22 Irmãos assessores

GT MChFM Interprovincial

@mchfmbrasil 
Facebook do MChFM integrado das 
três Províncias do Brasil Marista 

1.382 seguidores
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Terço Virtual | Facebook

Mês de abril

+ de 60
participantes 1 K

alcance de

Novena de São Marcelino 
Champagnat | Facebook

13.365 pessoas alcançadas 
nos encontros

9 semanas de oração

+ de 42 mil visualizações

Newsletter Em torno da mesma mesa

9 edições

MEMORIAL MARISTA

392 visitas presenciais até março/2020 
(início das restrições) 60% colaboradores

Exposição Caminhos da Fé (2019-2020)

932 visitas presenciais

34.334
• site
• redes sociais
• imprensa

pessoas atingidas
Maior adesão:
70,78% - Estados Unidos
25,29% - Brasil
1,65% - Espanha 

2.041 visitas on-line ao tour virtual 
360 da Exposição Principal

413
visualizações da 
Live Provincial em 
Comemoração aos 
35 anos do MChFM

Lançamento das 
Diretrizes do MChFM 
na PMBCS
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Total de acessos aos conteúdos virtuais

52.869 
contabiliza apenas links 
rastreados por QR Code

89 alunos

Curso Rosey 2020 EAD

20 horas/aula

18
horas de 
formações 
específicas

PHEM | Ambiente virtual

175 alunos
• DDHO
• UMBRASIL
• Colégio Pio XII de Ponta Grossa
• Colégio Santa Mônica de Ponta Grossa
• Colégio Marista de Jaraguá
• Colégio Sagrado Coração de Jesus de Araucária
• MChFM

FORMAÇÕES

e a  
    de 1826

por Angelo Ricordi
Especialista do Memorial Marista

Marcelino
ChampagnatE-book “Marcelino Champagnat e a crise de 1826”

230
downloads

208
visualizações no site

2.190
alcances no Facebook

581
alcances no Instagram

PUBLICAÇÕES

Projeto Peregrinações Virtuais  
(site do Instituto Marista)

6.785
acessos oriundos 
de 27 países
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Espiritualidade para
um tempo de travessia

Publicação Nossos Superiores

450
exemplares

658
downloads 
pelo e-reader

152
downloads pelo 
site da PMBCS

Nossos Superiores Gerais

Dossiê Brasil Marista

Digitalização de documentos históricos 
em parceria com o Arquivo Geral

1050
arquivos digitalizados

Espiritualidade do Coração

20
podcasts para o Farol 1817

E-book “Espiritualidade para 
um tempo de travessia”

416
downloads do e-book

875
acessos no site da PMBCS

1.183
plays podcast (Spotify)

PROJETO SUSTENTABILIDADE MISSÃO ÁFRICA E ÁSIA

Participação: todas as Províncias 
integrantes do projeto, Ecônomo-geral 
e Superior-geral

1 reunião internacional on-line em 2020, com 
foco nos desafios provocados pela pandemia

Apoio técnico e 
assessoramento à 
Província Marista 
Brasil Centro-Norte
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FAROL 1817

27
cursos ativos

9
novos cursos

2.052
alunos

3.170
matrículas

Número de matriculados
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271Alunos

Websérie Coronavírus

12
vídeos

+ de 7.900
visualizações 
no Youtube 

+ de 340
alunos cadastrados 
no Farol 1817
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Redes sociais

711
seguidores

Instagram | @farol1817

76
posts publicados

19.603
pessoas alcançadas

140
stories publicados

13.301
pessoas alcançadas

20.094
pessoas 
alcançadas

Facebook | @farol1817 

190
curtidas na página 
do Facebook 

1.613
inscritos

Youtube | Farol 1817

214.720
impressões 

79
vídeos publicados

35
transmissões ao vivo 

41.823
visualizações (total)

Podcast do Farol 1817

22
episódios

11
países

1.192
ouvintes

Lives

32
eventos

36.438
visualizações
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Por dentro das ações da PMBCS

COMUNICAÇÃO INTERNA

415
WhatsApp

envios

34
Pílulas de Comunicação

envios

282
E-mail mkt

e-mails enviados

30,5% taxa de abertura

3.977 contatos na base

21 edições

Boletim Coronavírus

30.905.162

21.264.212*

958.703

EDIÇÃO 17 | 22 de setembro de 2020

SP Presidente Prudente 4.031 - 115

SP Ribeirão Preto 20.677 - 687

SP Santos 20.770 - 622

SP Santo Antônio da Alegria 55 - 3

SP São Paulo 282.498 - 12.380

SUDESTE

SC Caçador 738 - 21

SC Chapecó 6.429 - 61

SC Criciúma 6.740 - 89

SC Florianópolis 12.498 - 130

SC Jaraguá do Sul 3.066 - 38

SC Joaçaba 1.018 - 9

SC Joinville 20.572 - 315

SC São Bento do Sul 657 - 12

SC São José 6.872 - 84

SUL (SC)

PR Almirante Tamandaré 1.580 466 51

PR Araucária 3.703 2.718 57

PR Cascavel 7.244 5.759 130

PR Curitiba 41.040 35.720 1.191

PR Fazenda Rio Grande 2.155 1.163 66

PR Guaraqueçaba 43 29 3

PR Itapejara D´Oeste 73 33 1

PR Londrina 9.309 6.685 218

PR Maringá 6.866 5.288 119

PR Paiçandu 646 589 7

PR Ponta Grossa 3.395 2.564 87

PR São José dos Pinhais 3.496 2.199 148

PR Toledo 3.083 2.772 52

SUL (PR)

DF Distrito Federal 183.749 172.509 3.062

GO Goiânia 50.412 47.445 1.205

MS Dourados 6.743 6.055 92

CENTRO - OESTE

Fonte: OMS
*Fonte: Painel Bing

Fonte: Fiocruz

Fonte: Fiocruz, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
Observação: Alguns municípios não informam o número de recuperados

21/09 08h30 – Momento de Espiritualidade | Teams 

23/09 08h30 - Ginástica Laboral virtual | Teams e Café das 09 |Teams

24/09 16h30 – Seminário PUCPR – Pacto Educativo Global | Inscreva-se

24/09 17h - Painel Farol de Esperança – Enfermagem: cuidado e resiliência na pandemia| Assista 

24/09 19h30 - IDPUCPR – O que há de nós em Black Mirror?| Inscreva-se

25/09 Café das 09 |Teams

4.545.884

3.963.446

136.947

*Dados atualizados em 20/09/20

ESTADO 

São Paulo 935.300 792.379 33.952

Santa Catarina 205.620 195.263 2.639

Paraná 165.479 114.358 4.110

ESTADO

Distrito Federal 183.749 172.509 3.062

Goiás 184.077 174.337 4.164

Mato Grosso do Sul 63.848 57.672 1.172

SUGESTÕES DE LEITURA

Volta às aulas na pandemia: com 
responsabilidade, sejam artífices do futuro, 
encoraja o Papa

As lições do coronavírus para a experiência 
do funcionário

Covid-19: distribuir vacinas equitativamente 
evitaria centenas de milhares de mortes, diz 
relatório

Cinco dicas para reduzir o tempo em frente 
às telas enquanto estiver trabalhando de 
casa

Pesquisa aponta a cultura de colaboração para superar crise (PARANÁ 
PORTAL – PR – 17/09)

Pós pandemia: pesquisa aponta a Cultura de colaboração para 
superar crise (BEM PARANÁ – PR – 17/09)

Nossa Província

375 usuários

133 notícias publicadas

7.200 visualizações de página

5.074 visualizações de 
páginas únicas

Painel de acompanhamento da 
Covid-19 na área da PMBCS
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COMUNICAÇÃO EXTERNA

203.950

Site PMBCS
marista.org.br 

usuários

116
notícias publicadas

599.762
visualizações de página

278.074
visualizações únicas

11.243.266
de impressões em 
buscas no Google

Blog | https://marista.org.br/blogs/

• Nova área do site da PMBCS | 
Criada em março 

• Editorias: Vocação, Espiritualidade, 
Educação e Solidariedade

51 conteúdos publicados

339.690 visualizações de 
página (57% do total)

31 audioposts

5.488 reproduções 

Redes sociais

1.482
seguidores

Instagram | @maristacentrosul

121
publicações no feed

2
Vocação e Natal

filtros criados

428.972
pessoas alcançadas
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Produção de conteúdo 
exclusiva para o canal1.507.570

pessoas alcançadas

Facebook | @maristacentrosul

4.511
curtidas na página

vezes por semana3

256
inscritos

Youtube | ProvínciaMaristaBrasilCentroSul

8.605
visualizações

127
inscritos novos 
em 2020

29.381
impressões

78
vídeos publicados

4
playlists temáticas

CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Em 2020, as províncias da Região América Sul se reuniram para criação de uma 
identidade visual única para as oito datas canônicas do Calendário Religioso Marista

Fundação do Instituto Marista

112.302
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS 
(Facebook + Instagram)

86
visualizações na 
matéria sobre a 
campanha publicada 
no site da PMBCS

751
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS 
(Facebook + Instagram)

Dia de São José
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Nascimento de Champagnat

858
visualizações na matéria 
sobre a campanha 
publicada no site da PMBCS

7.481
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS 
(Facebook + Instagram)

Dia de São Marcelino Champagnat

610
visualizações na matéria 
sobre a campanha 
publicada no site da PMBCS

5.284
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS 
(Facebook + Instagram)

1.213 visualizações totais 
da missa virtual

421
visualizações na matéria 
sobre a campanha 
publicada no site da PMBCS

931
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS 
(Facebook + Instagram)

189 downloads do 
e-book “Ser Santo”

Canonização de Champagnat
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Dia do Marista

616
visualizações na matéria 
sobre a campanha publicada 
no site da PMBCS

33.801
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS 
(Facebook + Instagram)

830
visualizações totais da 
missa virtual pelo Youtube

173
visualizações pelo Instagram

314,5 kg
de alimentos arrecadados

150
famílias beneficiadas

R$ 157.066,05
em inserções positivas na mídia

1.825 mensagens do público interno 
(PMBCS, GM e FTD) na página 
especial da campanha

Irmão Basílio Rueda

3
e-mails marketing

815
aberturas de e-mail

481
visualizações na matéria 
sobre a campanha 
publicada no site da PMBCS

1.156
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS
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Dia dos Pais

160
visualizações na matéria 
sobre a campanha 
publicada no site da PMBCS

1.199
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS

Dia do Educador Marista 

288
visualizações na matéria 
sobre a campanha publicada 
no site da PMBCS

1.109
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS

Dia das Mães

329
visualizações na matéria 
sobre a campanha publicada 
no site da PMBCS

2.155
pessoas alcançadas nas 
redes sociais da PMBCS
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Maio, mês de Maria

1
e-book nas versões 
português e espanhol

147
downloads da versão 
em português

Natal

394
visualizações na matéria 
sobre a campanha publicada 
no site da PMBCS

3.373
pessoas alcançadas no Facebook 
da PMBCS em 7 postagens

183
visualizações no vídeo publicado 
no Youtube da PMBCS

Páscoa

74
visualizações na matéria 
sobre a campanha publicada 
no site da PMBCS

256
pessoas alcançadas no 
Facebook da PMBCS
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Homenagem aos profissionais da área da Saúde

1
vídeo de 
homenagem

1.092
visualizações 
no Youtube

1.733
visualizações 
no Instagram

10.334
pessoas alcançadas 
nas redes sociais

R$ 1.139.155,42
em mídia positiva

A PMBCS apoiando sempre e promovendo o 
engajamento dos profissionais da saúde.

Homenagem Dia Internacional 
da Enfermagem

Retratos de amor à missão

488

vídeo especial 

downloads do vídeo

1

1 e-book de homenagem 
no final do ano
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SOS Vila Torres

10 mil
cestas básicas 
arrecadadas

2 mil
famílias atendidas na Vila 
Torres, comunidade da 
Caximba, Almirante Tamandaré, 
Acrópole e Fazenda Rio Grande

R$ 212.658,59
em inserções positivas 
na imprensa

2.158
visualizações nas 4 matérias sobre a 
campanha publicadas no site da PMBCS

30.912
pessoas alcançadas nas redes sociais 
da PMBCS (Facebook + Instagram)

Esforço conjunto 
da PMBCS, Grupo 
Marista e PUCPR

Parceiros
• Redentoristas
• Filhas da Caridade
• Bernardinas
• Jesuítas
• Franciscanos

• Teoria e prática

• Conteúdo: ética profissional, modos 
de apresentação no trabalho, 
planejamento da limpeza, cuidados 
pessoais, ergonomia, uso de produtos 
de limpeza, entre outros temas 
relacionados ao trabalho de diarista e 
cuidado das casas

• Emissão de certificado pela PUCPR

Curso Profissionalizante de Diaristas

13
participantes
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604.842
impressões nos 
anúncios no Google

E-book “Caminhar Marista 6”

O fator humano frente à transformação digital

Bem Diário

5.230
cliques nos anúncios 
no Google

340
downloads na 
Google Store

718
impressões na 
Google Store

148
downloads na 
Apple Store

3.355
impressões na 
Apple Store

494
visualizações na 
notícia do site da 
PMBCS

25.542
pessoas alcançadas em 5 postagens 
no Instagram e no Facebook da PMBCS

18 capítulos

18 orações diversas

Disponível no app Bem Diário

8.033
acessos à página 
especial da campanha
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Solidariedade que aquece

1.716
usuários

4.884
visualizações 
de página

3.705
visualizações de 
páginas únicas

E-book Solidariedade: “O que esperar do futuro?”
Parceria com o Instituo Sivis

323
visitantes na página 
da campanha

80
visualizações na 
matéria sobre a 
campanha publicada 
no site da PMBCS

108
downloads

R$ 73.398
em mídia positiva

Live Solidariedade:  
O que esperar do futuro? 

318 visualizações no 
Youtube do Farol 1817

Sangue Marista

3
textos publicados 
no site da PMBCS

965
visualizações 
nas matérias

3
e-mails marketing para 
Irmãos e colaboradores

1
e-mail marketing 
para público externo

572
aberturas 
de e-mail

2
parcerias de divulgação 
com fornecedores
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18
Comissão de Vida 
Consagrada e Laicato

UMBRASIL

8
Comissão de Espiritualidade 
e Patrimônio Marista

3
Comissão de 
Educação Básica

7
Comissão de 
Solidariedade

9
Comissão de 
Evangelização

8
Comissão Organizadora do  
3.°  Congresso Nacional da PJM

3
Comissão de Sinergias 
Operacionais

3
Comissão de TI (Tecnologia da Informação) 
e TE (Tecnologia Educacional)

2
Comissão de 
Desenvolvimento 
de Lideranças

31
Comissão de 
Representação 
Institucional

9
Comissão de 
Comunicação 
e Marketing

Região América Sul

Reuniões

11
Conselho Regional 
América Sul 

7
Comitê Regional 
da América Sul

4
Comitê Gestor Rede 
de Centros de Memória 
Marista da Região 
América Sul 

Reuniões

5
Comitê de 
Comunicação da 
Região América Sul 

4
Equipe de Educação 
da Rede de Escolas

1
Comissão de 
Espiritualidade 
e Patrimônio 
Marista 

7
Comissão de 
Animação 
Vocacional  

5
Rede de 
Economatos

Entre presenciais e virtuais
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Confira algumas ações da PMBCS que foram destaques na mídia em 2020.

#PMBCSnamídia

08:07:12
minutagem

373.540 cm2
impresso/web

25.168.369
PPA

372
Quantidade de materiais
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