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Desde que o Padre Champagnat fundou o Instituto Marista, há 
mais de 200 anos, somos testemunhas de que a continuidade 
de sua obra e a Missão de evangelizar por meio da Educação 
se fortalece a cada dia. Em tempos com tantos desafi os, há de 
se reconhecer e celebrar que a intenção de tornar Jesus Cristo 
reconhecido e amado, que motivou nosso fundador é o que 
nos guia até hoje. Isso só é possível porque os Irmãos e Leigos, 
todos os Maristas de Champagnat, vivem o espírito de uma 
grande família global. Alinhados na busca de construir uma 
sociedade mais justa e igualitária e atuando a favor dos mais 
empobrecidos, seguimos conectados nos quatro cantos do 
mundo. 

A pandemia trouxe um obstáculo nunca imaginado: foi preciso 
estar longe. Mas para quem vive do jeito de Maria, nossa Boa 
Mãe, enfrentamos esses tempos difíceis com ternura e coragem 
e nunca estivemos tão perto. Foi essa adaptação rápida e 
atendendo aos chamados emergenciais que o momento nos 
exigiu, que nos colocou neste novo mundo como uma Igreja 
presente, simples e criativa. Aliás, a necessidade de criatividade 
foi um dos pedidos do Para Francisco para a ocasião: 

“Cuidar agora, mas para o amanhã. Tudo isso com 
criatividade, uma criatividade simples, inventada todos os 
dias. Dentro do lar, não é difícil descobri-la”

E foi o que fi zemos. Olhamos para dentro, para a nossa casa, 
para o nosso jeito Marista de ser. Nos reinventamos de um jeito 
simples e seguimos impactando vidas de um jeito acolhedor.

Em uma mensagem recente, o Papa Francisco também lembrou 
que é justamente a fi gura de Maria que assume uma presença 
importante na construção de pontes: 

“É a Mãe de todos, independentemente de etnia ou 
nacionalidade. Assim, a fi gura de Maria torna-se um 
ponto de referência para uma cultura capaz de superar as 
barreiras que podem criar divisões”.

Dessa forma, entendemos que o momento em que se inicia 
nosso segundo triênio como Organização Religiosa, exige 
que a Província Marista Brasil Centro-Sul esteja ainda mais 
comprometida com a solidariedade, o cuidado e o compromisso 
com a sustentabilidade. Que os processos de Animação 
Vocacional sejam fortalecidos em todas as nossas Frentes de 
Missão e que continuemos sendo Farol de Esperança na vida 
das pessoas. 

São com esses votos que nosso Planejamento Estratégico está 
ancorado e pedimos que São Marcelino Champagnat e a Boa 
Mãe iluminem nossos passos nesta caminhada.

Boa Leitura!

Ir. Benê Oliveira
Superior Provincial da Província Marista Brasil Centro-Sul
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Como Maristas de Champagnat -  Irmãos, 
Leigos e Leigas - sermos reconhecidos pelo 
testemunho de nossa identidade, missão e 
vocação, construindo pontes para a promo-
ção da vida com crianças e jovens, a serviço 
da Igreja, Instituto Marista e sociedade.

SONHO

Ser Farol dos valores do Evangelho, para 
renovação da vida consagrada e laical 
Marista em vista de uma sociedade ética, 
mais justa e solidária, do jeito de Maria.

PROPÓSITO



Prioridades do Triênio
VII CAPÍTULO PROVINCIAL

Animação 
Vocacional

Prioridade 1 Fortalecer os processos de Animação Vocacional em todos os campos de 
atuação (digital, acompanhamento, Igreja e unidades), Núcleos de Identida-
de, Missão e Vocação (NIMVs), Frentes de Missão e comunidades de Irmãos, 
visando uma cultura vocacional capaz de despertar novas vocações e animar a 
vocação do Irmão.

• Fortalecimento do processo da Animação Vocacional e e gradativamente  
criando uma cultura vocacional

• Necessidade do despertar vocacional (novas vocações) - precisamos de 
Irmãos para garantir a sustentabilidade da nossa missão. E aos que não 
podem ir ao campo trabalhar por vocações que estejam sempre com suas 
orações direcionadas ao Senhor da messe

• Cuidado com os Irmãos: valorização, acompanhamento e formação conti-
nuada para quem já tem uma caminhada na Vida Consagrada Religiosa. E 
investimento de tempo de qualidade para a vida em comunidade

• Coerência: é necessário ser coerente na fi losofi a e práxis 



Vida 
Consagrada 
Marista e 
Província mais 
Simples 

Prioridade 2 Viver a Identidade Marista, comprometidos na missão, sendo Lares de Luz, no 
cuidado consigo e com o outro para a vivência de uma VRC saudável na Comuni-
dade e na Província

• Agentes da própria vida consagrada com sinais claros de pertencimento

• Diálogo nas comunidades com os Irmãos

• Valorização da Vida Religiosa Consagrada na PMBCS e suas Frentes de Missão

• Maior presença dos Irmãos nas Frentes de Missão: engajamento e compro-
misso

• Unifi cação de vida: Comprometimento em viver a vocação e a missão de Irmão 

• Vida Fraterna. Vida Comunitária. Vida de Irmão – “Lares de Luz”

Criar na PMBCS mecanismos que tornem a vida pessoal, comunitária e institu-
cional mais simples, transparente e participativa como forma de viver coerente-
mente o Evangelho e assumir a missão segundo o Carisma Marista

• Manutenção e aperfeiçoamento da transparência

• Crescimento da coerência institucional

• Unidade

• Seguimento a Jesus Cristo

• Simplicidade



Maristas de
Champagnat
em Missão

Prioridade 3 Desejamos uma Província, Maristas de Champagnat e Irmãos, mais compro-
metida com as infâncias e juventudes, com as realidades atuais, para sermos 
fi éis à missão Marista como Igreja nas nossas frentes de atuação.  

• Cuidado com as pessoas

• Atitude de escuta e diálogo

• Vida simples para sermos mais solidários

• Presença Signifi cativa

• Coerência de vida (discurso/prática)

• Abertura ao novo

• Fortalecimento da missão

Maristas de Champagnat – Chamados para uma missão, espiritualidade e 
carisma. Irmãos, Leigos e Leigas chamados a ser faróis de esperança atentos 
aos apelos do Carisma Marista.

• Fortalecimento do sentimento de pertença

• Consolidação da atuação dos Leigos, em parceria com os Irmãos e em 
favor da missão

• Fortalecimento da espiritualidade Marista entre Irmãos, Leigos e Leigas

• Ampliação do caminho formativo que aprofunde a relação de Irmãos, 
Leigos e Leigas

• Aperfeiçoamento da comunicação do propósito dos Maristas de 
Champagnat



Animação
Vocacional

Vida Consagrada
e Província mais 

Simples

Maristas de 
Champagnat 

em Missão

ESPIRITUALIDADE AMOR AO 
TRABALHO

ESPÍRITO DE
FAMÍLIA

PRESENÇA
SIGNIFICATIVA SOLIDARIEDADE SIMPLICIDADEINTERCULTURALIDADE

PRIORIDADES
DO TRIÊNIO

VALORES



Promover a Cultura Vocacional nas 
várias frentes da nossa missão, 
por meio do fortalecimento dos 

processos de Animação Vocacional 
e do testemunho de vida religiosa, 

visando o despertar vocacional 
para a Vida Religiosa Marista.

Animar e acompanhar a vocação 
do Irmão Marista, promovendo o 

crescimento contínuo e fortalecen-
do a sua paixão original. 

Cuidar da Vida Religiosa Consagrada por 
meio do diálogo, da vida fraterna, da vi-

vência da Identidade, da espiritualidade do 
coração e da missão Marista.

Promover leveza, agilidade e participação em 
todos os processos, visando a simplicidade e 
a transparência, com foco nas pessoas e na 
corresponsabilidade de Irmãos e Leigos.

Animação
Vocacional

Vida Consagrada
e Província mais 

Simples

Maristas de 
Champagnat 

em Missão

Cuidar da vida Marista em suas 
diversas expressões, atuando 
como família carismática global, 
em prol da missão e do Carisma 
herdado do fundador.

Trabalhar em soluções inovado-
ras nas dimensões da identidade, 
da missão e da vocação, em prol 
do Carisma Marista.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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