
 

 
Natal, 26 de setembro de 2022. 

 
 “o princípio da solidariedade exprime a dimensão social da pessoa. 

Ninguém pode viver apenas para si; é sempre dependente dos 

outros, e não apenas para experimentar uma ajuda prática, mas 

também para ter um interlocutor e poder crescer e desenvolver 

plenamente a sua personalidade através do debate de ideias, de 

argumentos, de necessidades e de desejos”. 

(DOCAT 100) 

 

CRONOGRAMA DO VOLUNTARIADO ESTUDANTIL MARISTA 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
O Voluntariado Estudantil Marista – VEM é um projeto que tem como objetivo geral garantir espaço-

tempo, de modo processual e orientado, para o desenvolvimento de ações voluntárias realizadas por 
estudantes da Província Marista Brasil Centro-Norte, fundamentadas nos valores cristãos, éticos e civilizatórios, 
tendo em vista a cultura da solidariedade. 

Diante disso, estamos dando início a nossa 3ª turma de estudantes voluntários(as), que terá como 
primeira etapa as formações on-line pela plataforma Teams. Para tanto, solicitamos autorização para que o(a) 
estudante inscrito(a) no projeto possa participar. Sendo assim, ao fim deste comunicado encontra-se o 
formulário para preenchimento e entrega à Assessoria de Missão até o dia 30 de setembro, devidamente 
assinado. 

Na certeza de que juntos podemos construir um itinerário de formação integral para os jovens, 
contribuindo com o seu crescimento, aguardamos o seu retorno. 

 
Para mais informações e esclarecimentos, entrar em contato com:  
Telefone: 4009-5020 
 
Isaías Araújo (Agente de Missão) 
isaraujo@marista.edu.br 
 
Yves Justino (Agente de Missão) 
agente4missao.natal@marista.edu.br 

 
Que, a exemplo da Sagrada Família, caminhemos rumo à realização do Reino de Deus, aqui, na Terra.  

 
Atenciosamente, 

 
 

___________________________________ 
Ir. Luiz André da Silva Pereira 

DIRETOR 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- 
(Preencher, destacar e apresentar na Assessoria de Missão até o dia 30/09/2022) 

 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, ____________________________________________________________________ (Pai, Mãe e/ou Responsável), 

autorizo o(a) aluno(a) _______________________________________________________________________, com 

matrícula ______________, da série e turma ____________, a participar das formações do VEM, que serão realizadas 

pela plataforma Teams. 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 017/AM 


