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Temática abordada: Pastoral. 

Identificação da Província e da instituição: Província Marista Brasil Centro-Norte 

(PMBCN). 

 

Contexto e objetivos da atividade 

 

Considerando as novas urgências pastorais que dizem respeito à família, vê-se a 

necessidade de oportunizar um espaço dentro da ambiência marista, a fim de que a família possa 

aprofundar sobre o seu real papel social. Por intermédio de uma reflexão ampliada e gradativa, 

o Retiro de Pais busca contribuir na formação das famílias no aspecto espiritual, psicológico e 

social, favorecendo, em consequência, a educação de crianças e jovens que, em consonância 

com as famílias, elegeram a educação Marista como norteadora para contribuir em sua educação 

integral.  

O Documento de Aparecida interpela para estar atento aos sinais dos tempos, não 

bastando apenas conhecer e analisar estes sinais, mas principalmente, desenvolver ações 

necessárias para uma intervenção transformadora. 

As Diretrizes da Ação Evangelizadora para o Brasil Marista evidenciam a importância 

da postura profética no trabalho evangelizador, reconhecendo as marcas do tempo para a 

construção de uma proposta eficaz, mediante as perplexidades e ambivalências deste tempo. As 

atividades, em 2016, ocorrem entre os meses de abril e outubro.  

O objetivo geral do projeto é oportunizar um espaço de vivência e reflexão para pais e 

responsáveis.  

 

Ações desenvolvidas 
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- Estabelecer grupo de trabalho para o processo de elaboração do Retiro;  

- Definir local, datas e período de tempo a ser realizado;  

- Divulgar em reunião de pais e responsáveis;  

- Contatar assessoria;  

- Estabelecer prazo para a retirada de fichas;  

- Retomar logística da atividade;  

- Realizar o Retiro dos Pais com avaliação final para encaminhamento de ações 

posteriores.  

 

Carga horária: 

- 09/04/2016 – sábado – 8h às 12h – 4 horas 

- 02/07/2016 – sábado – 8h às 12h – 4 horas 

- 01/10/2016 – sábado – 8h às 12h – 4 horas 

Total: 12h  

 

Conteúdo programático: 

- A família contemporânea (Ver); 

- A mística da família (Julgar); 

- A família como espaço de transformação social (Agir). 

 

 

Resultados alcançados 

 

- Estreitar vínculos entre família e escola; 

- Despertar as famílias para a vivência da espiritualidade; 

- Fidelizar estudantes; 

- Promover o conhecimento da mística marista; 

- Contribuir no processo de formação integral dos estudantes. 
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