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EDITORIAL

“Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros 
Assim como eu amei vocês, vocês devem se amar uns aos outros. Se 
vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que 
vocês são meus discípulos”

João 13,34-35

A partir deste versículo, queremos aqui fomentar o protago-
nismo e missão do agente de pastoral que atua, profissional e pasto-
ralmente, em nossos ambientes escolares e universitários. 

Nosso protagonismo é norteado por este como de Jesus de 
Nazaré. O anúncio da Boa Nova, de um amor inclusivo e exclusivo 
para com cada um de nós, para com nossos educandos. Um como 
que tem a potência de evidenciar em nós e, consequentemente, nos 
outros, o encontro pessoal com Cristo. Um encontro amoroso que 
nos envia e ainda indica o nosso agir: “como eu amei vocês”. É um 
convite a viver um humanismo social!

A partir deste encontro amoroso e pessoal, que nos envia, 
nasce a missão. Então, nossa missão, nosso compromisso, é fazer 
valer este mandamento novo. Pois, como o Mestre nos diz, assim nos 
reconhecerão como seus seguidores. 

Nos âmbitos das escolas e das universidades, temos um chão 
teológico rico em atuações e frentes que destacam esse amor de 
Jesus e que potencializam o seguimento dos discípulos. Nestes dias 
atuais, de uma conjuntura social confusa e com várias vozes, precisa-
mos priorizar a mensagem evangélica de Jesus. Perceber como cada 
ator social, dentro da escola e da universidade, é importante para 
fazer ecoar esta notícia libertadora e que gera frutos de comunhão, 
solidariedade, justiça. Assim, também, reconhecemos a importân-
cia do agente de pastoral, ou pastoralista, que atua em nossas esco-
las e universidades, fomentando a pastoral escolar ou universitária, 
alimentando o carisma da congregação e consolidando o projeto 
educativo da escola e universidade católicas. 

Com alegria, apresentamos aqui, nesta edição, frutos de cami-
nhada das nossas associadas com relatos de experiências bem-sucedi-
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das; exposição de projeto solidário; reflexões mais sistematizadas que 
podem alimentar a dimensão formativa do agente de pastoral, bem 
como o de sua equipe; entrevista especial com Dom João Justino de 
Medeiros Silva, presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para 
a Cultura e Educação/CNBB; colóquio ecumênico sobre a dimensão 
do serviço; além de documentos e traduções.

Oxalá que a Revista de Pastoral da ANEC siga em seu 
percurso de consolidação de uma proposta editorial que reúne as 
diversas expressões culturais e pastorais de nossas associadas. Ou seja, 
torne-se um depositário de ações pastorais que fazem a diferença e 
contribuem com o anúncio evangélico em contexto educativo, nosso 
chão teológico.

Boa leitura!
Os editores



“Todo educador há de compreender a importância deste dever: 
sair de si mesmo para encontrar o outro, condição funda-

mental para o relacionamento interpessoal e, portanto, para o 
processo educativo.”  (Dom João Justino)

Entrevista

Foto: Arquivo pessoal de Dom João Justino de Medeiros Silva.



Por Revista de Pastoral da ANEC (Editores)

Dom João Justino de Medeiros Silva, filho do casal Justino 
Emílio de Medeiros Silva (in memoriam) e Maria de Lourdes 
Medeiros Silva, nasceu no dia 22 de dezembro de 1966, em Juiz 
de Fora (MG). Foi ordenado padre, em 13 de dezembro de 1992, 
e nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo 
Papa Bento XVI, no dia 21 de dezembro de 2011. 

Ingressou no Seminário Arquidiocesano Santo Antônio em 
1984, onde cursou Filosofia e Teologia. Graduou-se em Ciências 
Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Pedago-
gia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF). 
É doutor e mestre em Teologia, pela Universidade Gregoriana de 
Roma. Lecionou e coordenou o curso de Teologia do CES e, no 
ano de 2004, tornou-se reitor do Seminário Arquidiocesano Santo 
Antônio.

Em 2015, foi eleito presidente da Comissão Episcopal Pasto-
ral para a Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e membro do Conselho Episcopal Pastoral 
(Consep). Em março de 2016, foi nomeado membro da Comissão 
de Cultura e Educação do Setor Universidades do Conselho Epis-
copal Latino-americano (CELAM) e responsável pelas pastorais 
de Educação e Cultura no Cone Sul.

Recentemente, foi nomeado por Papa Francisco como Arce-
bispo coadjutor de Montes Claros.

“O PERFIL DO AGENTE 
DE PASTORAL NÃO 

DIFERE DO PERFIL DO 
EDUCADOR CRISTÃO”: 

ENTREVISTA: 
DOM JOÃO JUSTINO
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ENTREVISTA: DOM JOÃO JUSTINO

Entrevista realizada em março de 2017, pela equipe de edito-
res da Revista de Pastoral da ANEC.

Revista de Pastoral (RP): Na sua opinião, quem é o agente 
de pastoral na escola e na universidade?  Qual o seu papel 
e a sua missão?

Dom João Justino: Compreendo que na escola e na univer-
sidade católicas os que integram o quadro pessoal da instituição 
são corresponsáveis na missão educativa. Como bons profissionais 
– diretores, docentes e pessoal técnico-administrativo – todos deve-
rão conhecer e orientar-se pelo projeto pedagógico da instituição. 
Caberá aos gestores apresentar às comunidades escolar e acadêmica, 
incluindo os discentes e seus familiares, a identidade da escola ou 
universidade. Ora, se todos atuam pela operacionalização do projeto 
pedagógico, inspirados na visão cristã do ser humano e nos valores 
do Evangelho, todos são chamados a colaborar na dimensão pastoral: 
o cuidado com o educando e com o itinerário de sua educação. De 
modo ainda mais específico: o agente de pastoral é o profissional que 
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ENTREVISTA: DOM JOÃO JUSTINO

assume a tarefa de propor permanentemente caminhos de experiên-
cia dos valores cristãos e de apresentação da pessoa de Jesus Cristo. 
Não teria o mínimo sentido chamar de escola ou universidade cató-
lica uma instituição onde não são apresentados o nome, a pessoa e a 
mensagem de Jesus Cristo. Caberá ao agente de pastoral agir nesse 
sentido. 

RP: O Documento de Aparecida sugere a mensagem 
“Vão e Ensinem”. Neste sentido, como compreender o 
protagonismo do agente de pastoral na escola católica?

Dom João Justino: O protagonismo do agente de pastoral 
na escola católica não pode estar dissociado do projeto pedagógico 
da instituição. Certamente, o agente de pastoral precisará primeiro 
inteirar-se da identidade institucional e das expectativas em relação 
ao seu trabalho. Tudo começará pela adequada compreensão de sua 
missão na instituição. O Documento de Aparecida, ao dizer “Vão 
e Ensinem”, se inspira no mandato missionário de Jesus. E nos 
recorda o ardor missionário, que é a atitude de sair de si mesmo 
para ir ao encontro do outro. Todo educador há de compreen-
der a importância deste dever: sair de si mesmo para encontrar o 
outro, condição fundamental para o relacionamento interpessoal 
e, portanto, para o processo educativo. O agente de pastoral há de 
entender que seu papel nada tem de burocrático. Ele deve, antes 
de tudo, dispor-se a sair, encontrar e conhecer cada membro da 
comunidade escolar. 

RP: Sobre o perfil e a formação do agente de pastoral, 
tanto na escola quanto na universidade, quais seriam 
as orientações da Igreja para a escola e universidade 
católicas? Como a Igreja do Brasil acompanha/apoia estes 
espaços em sua missão?

Dom João Justino: O perfil do agente de pastoral não difere do 
perfil do educador cristão. Muito poderíamos recordar aqui. Indico 
algumas características, por exemplo, maturidade humana e de expe-
riência da fé cristã, boa capacidade de escuta, qualificada formação 
teológica e disposição para o trabalho em equipe. As instituições 
católicas devem zelar pela formação de seus profissionais, qualifi-
cando-os cada vez mais, por meio de educação continuada. O Papa 
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ENTREVISTA: DOM JOÃO JUSTINO

Francisco inclui a formação espiritual como especial auxílio em vista 
do testemunho e da coerência.

No Brasil, há diversas instâncias para acompanhamento 
dos agentes de pastoral de escolas e universidades. Em primeiro 
lugar, cada instituição deve acompanhá-los a partir de sua iden-
tidade e proposta pedagógica. Lembremos que a maioria das 
escolas católicas pertence a ordens, congregações e dioceses, 
com seus respectivos carismas e missão. Em seguida, há uma 
instituição como a ANEC – Associação Nacional de Educação 
Católica – que trabalha pela qualidade da educação católica e 
presta muitos serviços às instituições associadas. Ainda temos 
a CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que por 
meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educa-
ção procura acompanhar a educação católica e seu importante 
serviço ao povo brasileiro. 

RP: Sobre o processo de acompanhamento e formação 
contínua do agente de pastoral, quais seriam as suas 
sugestões e/ou conselhos para os gestores das escolas e 
universidades católicas? 

Dom João Justino: O acompanhamento é a base para os 
processos de formação permanente. Acompanhar significa conhe-
cer o outro não apenas pelo nome e pela função, mas pelos passos 
de sua história, o que pressupõe a escuta como exercício constante. 
Cada agente de pastoral necessita ser acompanhado de perto pelos 
responsáveis da instituição. Não se trata de priorizar mecanismos de 
controle sobre o outro, mas de investir no diálogo, na criatividade, 
na avaliação e na correção de rumos. Acompanhar significa ainda 
propor itinerários formativos de acordo com o estágio de cada um. 
Se o acompanhamento é individualizado, consequentemente, haverá 
necessidade de apresentar percursos também adequados a esta carac-
terística, respeitando as singularidades. Isso implica discernimentos 
para flexibilizar propostas.  O trabalho em equipe, se bem conduzido, 
é excelente opção para evitar descompassos. A clareza das proposi-
ções e das metas ajudará muito a alcançar bons resultados.
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RP: Considerando o cenário atual da educação católica no 
Brasil, qual a sua mensagem para os agentes de pastoral 
que desenvolvem seu trabalho nas escolas e universidades 
católicas?

Dom João Justino: Para esta mensagem quero recordar do 
Papa Francisco que muito nos tem ensinado em suas considerações 
sobre a educação. Ele nos lembra de que os estudantes passam boa 
parte de seu dia com os educadores nas escolas e universidades, acen-
tuando, por isso, a força da presença, do testemunho e da coerência 
do educador. Assim, pense no seu testemunho e na sua coerência. 
Não vão bastar as palavras. Como dizia Santo Antônio de Pádua, 
“falem os exemplos”. E para que você seja um educador cristão, um 
agente de pastoral exemplar e coerente, precisará se inspirar cotidia-
namente naquele que é o modelo de educador para nós: Jesus Cristo. 
Não deixe de conhecê-lo, sempre mais, pela escuta do Evangelho.



Artigos

Crédito: Jesus e a Samaritana, óleo sobre tela, junho/2014, 
por Sérgio Ricciuto Conte, acervo pessoal de Elisangela Barbosa“Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e lameada por sair às 

ruas, a uma Igreja preocupada por ser o centro, que termina 
fechada em um emaranhado de obsessões e procedimentos, 
doente pelo fechamento e comodidade de apegar-se às suas 

próprias seguranças.” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium)



O AGENTE DE 
PASTORAL ESCOLAR E A 

SAGRADA ESCRITURA: 
UM DESAFIO FORMATIVO

Valéria Andrade Leal1 - SAGRADO – Rede de Educação

RESUMO
O artigo é fruto de pesquisa realizada com agentes de pastoral de 
escolas católicas no sul do Brasil e visa investigar as possibilidades 
de realização de ações pastorais que atendam a recomendação de 
documentos da Igreja Católica que apontam para animação bíblica 
da vida e da pastoral; perceber a formação e a relação do agente 
de pastoral com a Palavra de Deus; analisar ações evangelizadoras 
do ponto de vista da animação bíblica. Para tanto, realizaram-se 
entrevistas e relatos de experiências pastorais com uso da Escritura, 
que foram analisados à luz dos documentos da Igreja referentes ao 
tema, sobretudo Verbum Dominii. Constatou-se o grande desafio de 
romper com uma pastoral de manutenção para uma evangelização 
mais eficaz e também mais dialética, bem como a urgência de um 
plano de formação bíblica para profissionais da área.

PALAVRAS-CHAVE: Palavra de Deus. Animação Bíblica. Agentes 
de Pastoral. Escola Católica.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A necessidade de afinar melhor as ações pastorais na Escola 

Católica com os apelos da Igreja trouxe à tona a reflexão acerca da 
animação bíblica, insistência do Sínodo da Palavra (2008), do docu-
mento que dele frutificou, Verbum Domini, e também das orientações 
dos Bispos do Brasil, particularmente nas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora no Brasil.
1 Mestre em Teologia e Pedagoga pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Asses-
sora de Pastoral Escolar do SAGRADO – Rede de Educação (Região Sul) - <vandradeleal@
yahoo.com.br>. 

mailto:vandradeleal@yahoo.com.br
mailto:vandradeleal@yahoo.com.br
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O AGENTE DE PASTORAL ESCOLAR E A SAGRADA ESCRITURA: UM DESAFIO FORMATIVO

A história mostra que a relação entre ação pastoral e Sagrada 
Escritura nem sempre foi tão estreita, sendo o Vaticano II um marco 
essencial para a aproximação do texto bíblico ao Povo de Deus que 
se pode constatar hoje, embora haja ainda passos a dar. O Sínodo 
da Palavra, além de retomar e avaliar o caminho percorrido a partir 
da Dei Verbum, propõe que “se incremente a ‘pastoral bíblica’, não 
em justaposição com outras formas da pastoral, mas como animação 
bíblica da pastoral inteira” (VD 73). Considera também os desafios 
dos novos tempos e os novos rostos a quem anunciar a Palavra.

A Igreja no Brasil, nas DGAE 2011-2015 e 2016-2019 apon-
tam para a urgência de ser “Igreja: lugar de animação bíblica da vida 
e da pastoral”. Tem em vista o encontro com Jesus, o risco de usar 
a Bíblia como engodo, a necessidade de nutrir-se da Palavra e estar 
em comunhão com todos os que dela se nutrem, praticá-la gerando 
solidariedade e justiça, e a evangelização das novas gerações a partir 
da Palavra, o que toca diretamente à Escola Católica.

Aos apelos da Igreja, soma-se a constatação de elementos da 
nova ou pós-modernidade marcada por um novo fenômeno reli-
gioso: desinteresse pelas instituições, expressões de fé individua-
lista e utilitarista que buscam aliviar o stress e a solidão (Libânio, 
2003:42-43); o excesso de informação, inclusive sobre temas bíblicos 
ora cientificistas, ora fundamentalistas; a pluralidade de crenças e 
valores; os batizados não evangelizados (DAp 293), além de ques-
tões mais relacionadas aos próprios desafios da organização pastoral 
como planejamento, tempo e orçamento.

Neste cenário, a pesquisa, do tipo qualitativa, buscou investi-
gar as possibilidades de realização de ações pastorais que atendam 
a recomendação de documentos da Igreja Católica que apontam 
para animação bíblica da vida e da pastoral; perceber a formação e a 
relação do agente de pastoral com a Palavra de Deus; analisar ações 
evangelizadoras do ponto de vista da animação bíblica. Para isso, 
foram preparados roteiros para entrevistas semiestruturadas e fichas 
para relatos de experiências de atividades evangelizadoras na escola. 
Inicialmente, a pesquisa voltava-se para a atuação junto ao Ensino 
Médio e compunha um projeto mais amplo2 de pesquisa sobre a 

2 Outros resultados e reflexões podem ser encontrados em: LEAL, Valéria Andrade. Pastoral 
escolar no Ensino Médio: o lugar da Palavra de Deus. 2014, 152 f. Dissertação (Mestrado 
em teologia) – Programa de Pós-graduação em Teologia, Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Curitiba, 2014.
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animação bíblica na escola católica, por isso, foram selecionadas unida-
des educacionais deste nível de ensino e alguns agentes participantes 
citaram também ações de grupos juvenis formados dentro dos colégios 
aos estudantes que demonstram interesse. As entrevistas acontece-
ram mediante agendamento e esclarecimento acerca dos objetivos da 
pesquisa, foram gravadas e depois transcritas e analisadas. Na análise, 
optou-se por separar o grupo de agentes de pastoral que já haviam 
feito alguma experiência em seminários ou na vida religiosa e os que 
não. Serão identificados como grupo 1 e grupo 2, respectivamente. É 
importante destacar que as escolas, em três cidades distintas, atuam 
em contextos socioeconômicos diferentes e também mantêm variadas 
formas de relação com a comunidade eclesial, da mesma forma que 
as famílias. Logo, as respostas das ações propostas também são muito 
variadas, interferindo na percepção do agente de pastoral.

CONCEITO E PROXIMIDADE COM A SAGRADA ESCRITURA
Avaliando a formação cristã tridentina, mais caracterizada pelo 

uso do catecismo, da história sagrada e práticas devocionais, e a forma-
ção cristã inspirada no Concílio Vaticano II, que procura colocar a 
Palavra de Deus no centro da ação eclesial, observa-se que o conceito 
e a relação do povo de Deus com a Sagrada Escritura passam por 
mudanças gigantescas. Voltar-se para o formador, no caso o agente de 
pastoral, requer pensar em quais são seus conceitos e entendimentos 
sobre temas da fé, dentre os quais destacamos Palavra de Deus. Os 
entrevistados foram questionados sobre o que entendem por Palavra 
de Deus, Sagrada Escritura e o que isso significa em suas vidas. Algu-
mas respostas se mostram mais significativas:

É a Sagrada Escritura que vai te dizer através da vivência do Cristo, 
através do exemplo do Cristo, da sua Revelação quem realmente é 
Deus (…) Sagrada Escritura é realmente aquilo que é inspiração de 
Deus, o que Deus quer dizer para nós (001).

Bíblia é biblioteca dos livros sagrados, Sagrada Escritura, é cada escri-
tura que é considerada sagrada através de um escritor identificado ou 
não e a Palavra de Deus é Jesus Cristo dentro da Sagrada Escritura 
que se revela para nós como promessa eterna. (002). 

A Bíblia é coleção de livros. A Palavra de Deus: a Revelação Divina, 
através de vários escritos, através de várias experiências, através de 
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vários testemunhos que foram se perpetuando e foram se esquema-
tizando até que chegasse a nós como a Bíblia, a Palavra de Deus, a 
Sagrada Escritura (006).

…manual de instruções que nos desafia a uma vivência prática (…) 
deve ser interpretada corretamente para evitar fanatismo ou um 
biblicismo somente pela Tradição, a fé - sensus fidei (…) Magistério. 
O NT é culminância do AT e por mais que no AT não fale propria-
mente de Jesus, mas aquele Verbo, o Verbo Jesus já estava lá. …
Porque a Sagrada Escritura por ela mesma é um livro. É um papel, 
mas quando você vive isso na prática, se torna realmente vida (007).

A Palavra de Deus é a base da ação pastoral. (…) onde eu busco 
inspiração nas minhas atividades pastorais. Quando se fala Palavra 
de Deus está se falando especificamente de Jesus Cristo (008).

Acho que vários aspectos. Um dos primeiros é a vivência da espi-
ritualidade: poder estar lendo, percebendo o que ela diz na minha 
vida. (…) é estar me alimentado da Palavra de Deus e tentando 
viver. (…) Eu valorizo a ideia de encontro. Encontro com Jesus que 
acontece através da Sagrada Escritura no espaço litúrgico (009).

Dentre as respostas dadas pelo grupo 1, pode-se destacar os 
seguintes elementos: inspiração, identificação da Palavra de Deus 
com Jesus Cristo, Tradição e Magistério, relação AT e NT. Apare-
cem também elementos que apontam para o aspecto performativo 
da Palavra e a compreensão da liturgia como ambiente propício para 
um encontro transformador com Jesus, bem como a importância 
do cultivo da espiritualidade. A isso, 002 acrescenta “eu vejo minha 
oração toda fundamentada, muitas vezes, dentro daquilo que a litur-
gia oferece através da Sagrada Escritura”.

O fato destes agentes de pastoral terem feito parte de congre-
gações religiosas ou seminários, pressupõe que tenham tido expe-
riências de aprofundamento da relação com a Palavra de Deus em 
retiros e experiências de Lectio Divina comunitária. Mesmo assim os 
níveis de compreensão variam, visto que os grupos a que pertenciam 
também variam, bem como seu tempo de permanência nas institui-
ções. Da mesma forma, há diferentes nível no grupo 2, conforme as 
respostas:

…onde eu sempre vou buscar força, conforto em um momento de 
dificuldade. É onde eu vou buscar resposta num momento de dúvida. 
Hoje para mim, faz parte da minha vida, me acompanha desta forma, 
é onde encontro resposta, conforto e tudo mais (003).
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Sagrada Escritura para mim significa direção. O norte, o conselho, a 
vida de fé, a busca dos anseios, das angústias. Sagrada Escritura é o 
caminho, a direção mesmo, a orientação para todos os cristãos (004).

Na verdade é um ponto de interrogação bem grande… conduz a 
gente mesmo a pensar. Faz a gente pensar muito na crença, na fé, na 
sua religião (005).

Neste grupo, notam-se mais elementos de caráter devocional 
e até emocional. Os termos mais técnicos usados pelo grupo 1 dão 
lugar a dúvidas e anseios, elementos de uma religiosidade mais popu-
lar. Cabe destacar que um dos agentes do grupo 2 cursou faculdade 
de teologia, enquanto a experiência de seminário de dois agentes 
de pastoral não ultrapassou dois anos. Nos dois grupos há pessoas 
mais, menos, ou não inseridas na comunidade eclesial. Embora os 
dados sejam insuficientes para uma análise mais apurada do nível 
de formação teológica de cada um, merece destaque a influência das 
vivências eclesiais na construção dos conceitos e o fato de todos esta-
rem na condição de formadores de crianças e jovens, não obstantes 
suas experiências anteriores. 

Os entrevistados também foram perguntados sobre passagens 
que consideram de difícil compreensão. Indicaram o conjunto do AT, 
devido à falta de formação do contexto histórico das tramas narra-
das, da visão de um deus vingativo e também do livro de Provérbios. 
Outro livro desafiador é o Apocalipse. Um agente de pastoral alegou 
ter medo do Apocalipse, pois afirmou “desde criança eu ouvi tanto 
falarem mal do Apocalipse que eu evitei ler” (003). Outro afirma 
compreender, mas julga difícil explicar aos jovens dada a riqueza de 
símbolos. Alguém ainda falou não da dificuldade de explicar, mas de 
viver a Palavra no seu conjunto. 

Em geral, a maioria não soube indicar textos ou livros espe-
cíficos que consideram difíceis, o que leva a pensar nos critérios de 
escolha das perícopes usadas na ação evangelizadora dada a quan-
tidade de textos que se mostram desafiadores até mesmo para os 
exegetas. O perigo é conhecer um número reduzido de textos e 
recorrer sempre aos mesmos, induzido, muitas vezes, o seu sentido.

Em termos de Palavra de Deus, não bastam conceitos. Aos 
que se propõem a evangelizar, o testemunho é tônica, como dizia 
Paulo VI, a juventude “escuta com melhor boa vontade as testemu-
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nhas do que os mestres, (…) ou então se escuta os mestres, é porque 
eles são testemunhas” (EN 41). O fim da ação pastoral é o encontro 
com Jesus, pessoal, real. O agente de pastoral não poderá contribuir 
para que estudantes e outros educadores façam tal experiência se eles 
mesmos não o fizeram. Embora esteja na condição de profissional, 
o agente de pastoral é um batizado, discípulo missionário de Jesus 
Cristo.

Além do conceito de Palavra e Escritura, buscou-se também 
perceber como é o cultivo da espiritualidade bíblica por parte do 
agente de pastoral. Entre os entrevistados, apenas dois alegaram ter 
momentos frequentes de meditação e oração com a Palavra de Deus. 
Os demais alegam falta de tempo, embora reconheçam a necessidade 
da leitura diária. Apontaram também a dificuldade de compreen-
são dos textos o que entra em contraste com a omissão de textos 
difíceis como mencionado anteriormente. Destaca-se que a anima-
ção bíblica, conforme proposta da CNBB, é “da pastoral e da vida” 
(CNBB, 2011, n. 53) para “colher os frutos espirituais e pastorais” 
(2012, n. 2) da Verbum Domini. Da mesma forma, o envolvimento de 
apenas 36% em outras atividades sociais, pastorais e eclesiais além da 
escola, levanta a problemática do compromisso da Escola Católica 
de formar e inserir cristãos conscientes da importância da comunhão 
com os irmãos na fé e com toda a comunidade humana. A própria 
Escola Católica corre o risco de restringir-se a promover a devoção 
ao santo fundador e práticas próprias da espiritualidade da mante-
nedora e, em termos de comunidade eclesial, voltar-se ao Papa, sem 
comprometer-se com a Igreja local. Tal atitude reforça o desinteresse 
pelas instituições, próprio da pós-modernidade e reafirma o indivi-
dualismo presente na sociedade. Urge a necessidade de avaliar tais 
práticas com criticidade, pois a condição da escola é de reproduzir ou 
transformar tendências nas gerações futuras.

A BÍBLIA NA PASTORAL ESCOLAR
As falas dos entrevistados deixaram também transparecer 

como acontece a ação pastoral com relação à Palavra de Deus. Foi 
afirmado que os documentos das mantenedoras não apresentam 
indicações sobre o tema e que costumeiramente se segue o ano litúr-
gico e o calendário devocional. Neste caso, a Bíblia é tema abor-
dado no mês de setembro. Com os grupos de pastoral juvenis há 
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uma orientação, relatada por 001 e 006 que segue uma ordem em 
uma sequência de quatro encontros: o primeiro é catequético, o 
segundo de espiritualidade, o terceiro é marcado por uma prática 
da caridade e o último de convivência. Neste caso, a Escritura é 
base para o segundo encontro.

Ao responderem a questão sobre como a Escritura contribui 
para a ação pastoral, obteve-se respostas como:

Eu acredito que a primeira experiência que deve ser plantada é 
a Palavra, é a Boa Nova, é o Evangelho e tudo é recorrente a ele, 
tanto que o catecismo ele não deixa de lançar mão da Palavra 
como fundamental (001).

A Palavra de Deus é a base da ação pastoral… onde eu busco 
inspiração nas minhas atividades pastorais… tudo o que eu faço 
na pastoral eu sempre procuro uma fundamentação bíblica… é 
nosso referencial (008).

Eu acho que toda ação pastoral se não estiver fundamentada na 
Sagrada Escritura, ela não tem porque acontecer (009).

Alguns agentes relataram algumas experiências práticas. O 
entrevistado 009 fala também da Palavra como “algo transversal 
dentro da prática pastoral”, usando termos pedagógicos. Outros 
três, falaram de atividades com o catecismo e de temas como histó-
ria da Igreja e questões de moral. Dentre estes temas, foram ques-
tionados sobre a ordem de prioridade ao que responderam:

Em ordem de prioridade a Palavra, porque tudo converge para 
Ele e quando a gente fala Palavra de Deus, talvez eu tenha falado 
Bíblia, mas tudo converge para a Palavra, Ele. E aí que entra a 
Sagrada Escritura que contém a Palavra de Deus (002).

…a doutrina. Porque vamos pensar assim, vamos pensar que essa 
pessoa tem essa mesma questão, mas ela pertence a uma outra 
religião e também entende a Palavra de Deus, ela também pode ter 
uma outra resposta em uma outra doutrina... (006).

Os entrevistados 001 e 002 colocam a Palavra em primeiro 
lugar. O agente 006, julga que a catequese deve preceder a Pala-
vra para evitar interpretações errôneas, preocupação compartilhada 
também com outros dois agentes, sobretudo frente às interpreta-
ções fundamentalistas e errôneas que às vezes circulam nos meios 
de comunicação social e entre fiéis de algumas igrejas.
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Em geral, todos afirmam a preponderância da Palavra, mas 
parecem estar incomodados com a própria prática que não a prioriza 
de fato. Pelas narrativas de experiências, pode-se concluir que o tema 
é que determina se haverá ou não um texto bíblico, que, na maioria 
das vezes, é ilustrativo, um complemento do conteúdo que está dado, 
como eles mesmos reconheceram em suas falas.

Além das entrevistas, os relatos de experiências, preenchidos 
pelos agentes de pastoral dão uma mostra de como a Palavra de Deus 
se insere na ação. De 70 % das unidades educacionais não houve 
devolutiva destes relatos. Pareceu não haver o que relatar. Um entre-
vistado confessou: “Nossa I., foi um bom puxão de orelha. A gente 
faz tanta coisa e esquece do essencial. Foi um puxão de orelha pra 
gente começar a fazer alguma coisa” (007). Seu relato apresentava um 
projeto com Bíblia e não uma experiência narrada.

Outro relato confirma a função ilustrativa da Escritura na 
ação pastoral:

Foi um momento muito reflexivo. Os jovens tiveram a oportunidade 
de reavaliarem o conceito de jejum, de perceber o quanto a oração 
é fundamental nas nossas vidas, e refletiram sobre o quanto deixa-
mos de ser caridosos com as pessoas e de que forma podemos ser 
melhores (R 2).

O relato se refere a um encontro do grupo juvenil. O texto é At 
9,1-29 – conversão de São Paulo. O tema, quaresma, foi que deter-
minou a escolha e explicação do texto. Da mesma forma, o entre-
vistado 005 afirma que, a Palavra, “em setembro ela é o conteúdo. 
Daí nós preparamos tudo em cima da Palavra de Deus. Em outras 
situações ela é o complemento” e 006 ainda completa alegando que

em determinadas ações, em determinados momentos ela é um 
conteúdo, ela é uma estratégia, ela é um recurso, então, eu percebo 
assim que em determinados momentos, em determinada situação 
ela se encaixa em uma dessas.

Também 008 atesta que a seleção do texto bíblico está “sempre 
dependendo do tema, do contexto, sempre achar algum contexto 
bíblico que vá com aquele tema”. 009 entende a Palavra como “trans-
versal” em toda ação pastoral e 008 que afirma que “tem atividades 
pastorais que, digamos, necessariamente, não tem a Sagrada Escri-
tura de forma visível. Mas atrás dela, digamos, na fundamentação 
dela pode estar a Palavra de Deus” (008). Embora todos reconheçam, 
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unânimes, a primazia da Palavra, admitem que nem sempre a ação 
tem a Palavra como ponto de partida.

Entre os entrevistados, quatro afirmam tomar diariamente o 
texto bíblico para realização da oração que inicia o período de aula. 
Os quatro atuam na mesma escola. Suas narrativas, no entanto, não 
deixaram claro qual é a abordagem. Um deles até reconheceu que na 
sua vez de preparar este momento é que toma a Palavra de Deus em 
suas mãos de forma que 

Na verdade em todas as coisas ela está, todos os dias na oração e isso 
faz uma grande diferença também, até para nós, agentes de pastoral 
que estamos fazendo o momento da oração, porque, quer queira 
quer não, a primeira pessoa que vai ler sou eu, eu que estou procla-
mando (006).

Outro agente de pastoral, contou dividir, entre os jovens 
participantes do grupo juvenil, os momentos de oração inicial dos 
encontros. Embora recomende que sejam usados textos bíblicos, ele 
percebe que os jovens costumam reproduzir as formas que aprendem 
nos grupos que participam na paróquia.

A linguagem é preocupação constante dos entrevistados. 
Mostram-se preocupados com a forma de fazer chegar a mensagem 
do texto bíblico aos adolescentes e jovens, até porque estes são os que 
apresentam questionamentos.

A gente procurou vídeos mais jovens, músicas mais motivadoras, 
elaboramos uma ornamentação onde (os estudantes) se envolves-
sem com aquilo e tal… e bonecos e tudo mais e passagens da Bíblia 
de uma outra forma, não só a leitura pela leitura, com slides, de uma 
forma mais interativa (003).

…textos curtos, uma canção que ilustre aquele texto, isso é muito 
válido, e depois... se tiver um vídeo... hoje a gente tem tantos meios, 
através da internet a gente pode ilustrar aquele texto. … eu vou 
direto ao texto bíblico, mas nada impede que se faça uma encenação 
bíblica antes, fazer uma coisa diferenciada (007).

Recorrem também a apresentações de power point para que 
se acompanhe a leitura (008), o manuseio da Bíblia (001, 003, 004, 
005 e 006) e aplicação de dinâmicas relacionadas ao texto (001, 008 
e 009). Recorrem a estes recursos porque, percebem certa dificuldade 
de manter a atenção do estudante, de silenciar, de despertar o inte-
resse.
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Ano passado eu fiz uma experiência com os alunos da P...(pastoral 
juvenil), e é a meditação, um dedo de meditação. Que é sentar, achar 
uma posição que você acha adequada, se você acha adequado deitar, 
sentar, cruzar as pernas, sentar em uma cadeira com as palmas dos 
pés, bem… de uma forma que você esteja bem relaxado e que você 
comece a deixar os incômodos do corpo de lado, perceber os incô-
modos do corpo, então é: comece a respirar e faça o silêncio da boca, 
e desconcentre agora o seu olhar das suas inquietações e comece 
a perceber sua respiração então preste atenção em sua respiração, 
então respira profundo, escute você respirar e concentre o seu olhar 
só na tua respiração. Isso é muito interessante, pois nós estávamos 
num grupo, a primeira vez que nós fizemos, um grupo de 6 alunos 
do Ensino Médio, alguns de bagunça, são terríveis eu lembro que 
tem um que toma remédio para hiperatividade o nome dele é T. e 
ele não é cristão católico ele era mulçumano e aí nós fizemos esse 
momento foi 15 minutos em...e assim antes de entrar com a leitura 
da Sagrada Escritura foi 15 minutos de respiração profunda e silên-
cio (002).

Nesta narrativa, o desafio vencido foi o silenciar. Este mesmo 
agente de pastoral percebe que é necessário certo “traquejo”, fami-
liaridade com a Escritura para poder levá-la aos jovens. Entendem 
que a multiplicidade de formas, com as informações chegam até os 
jovens, torna difícil despertar seu interesse para temas mais reflexi-
vos. Quando questionados sobre possíveis experiências de Leitura 
Orante, reconhecem a possibilidade, mas não relataram experiências 
significativas. Alguém ainda indicou a valia de uma preparação, além 
do momento e lugar adequados, para que a experiência aconteça.

Eu acho que sim, mas assim como você quando vai preparar uma 
horta um jardim, tem que preparar o terreno. E acho que é isso que 
a gente está fazendo também: sentir a geografia do terreno, ver o que 
é preciso fazer ali, e daí começar a semeadura, o plantio, para depois 
colher bem os frutos. É... para isso é preciso também planejamento, 
que é difícil, é desafiador porque é uma coisa que não tem no meio 
do jovem (007).

Outro destacou a importância de adaptações à linguagem 
juvenil:

Eu vejo outra experiência de Lectio Divina, uma leitura orante, vamos 
dizer assim. Não seria nem uma Lectio Divina, mas uma forma de 
ler que é mais própria de grupo de jovens, de grupo maior em que 
daí você não vai contemplar todos os degraus da Lectio Divina, mas 
você vai propor de uma forma mais dinâmica que existe primeiro uma 
leitura, que existe uma reflexão que existe uma partilha e que simboli-
camente você vivencia isso então já e uma experiência (001).
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Fator interessante, nesta e em outras respostas e expressões 
à entrevista, é o entendimento que se tem de lectio divina. Particu-
larmente, os que têm experiências na vida religiosa pensam na lectio 
como oração para monges, que só pode acontecer em um ambiente 
de certa formalidade, o que não combina muito com os jovens. O 
grupo 2 mostrou pouco conhecimento sobre a Lectio Divina. Consi-
deram mais adequada uma forma mais informal, mais a fim ao coti-
diano juvenil.

…a partir dessa leitura das palavras chaves a gente consegue fazer 
com que eles cheguem ao ponto, Dificilmente… eu vejo que, não 
apenas a leitura, mas como interpretar isso no dia-a-dia. A gente 
tem que gostar e vejo que há uma necessidade de hermenêutica 
juvenil. É necessário que a minha interpretação seja não apenas 
entendida pelo jovem, mas que ele consiga colocar no seu dia-a-dia. 
Ele precisa relacionar com aquilo que ele está vivendo, com a situa-
ção de casa, com a situação social daquilo que ele está vivendo e tem 
que ser reconhecido (001).

Eu penso que a gente não tem que trazer uma identificação... tem 
que tentar mais aproximar-se dele, identificar a realidade dele, a 
situação, por isso, eu ainda penso que os Evangelhos (006). 

Sempre com a parte da reflexão, uma proposta de ação prática. 
Porque senão, a reflexão pela reflexão não leva a nada. Tem sempre 
uma ação prática (007).

Eu procuro pesquisar primeiro a questão histórica... contextualizar, 
a questão histórica da época e tentar trazer isso para hoje (008).

Pode utilizar tanto o aspecto histórico, contextualizar, dizer: “olha 
um dado científico…” e, depois, pegar uma parábola e poder fazer 
uma meditação sobre essa parábola. O que essa Palavra tem a mudar 
em minha vida? O que ela pode transformar? (009).

É clara a preocupação em fazer com que a Palavra se torne vida. 
Por isso, mesmo a preocupação com a linguagem, com a compreen-
são, com os recursos utilizados. Entretanto, ora afirmando seu uso, 
ora recuando frente ao desafio de narrar ações realizadas, pode-se 
supor que este desafio gera um desconforto e acaba por coibir algu-
mas iniciativas.

Para os agentes de pastoral, acertar na escolha do texto bíblico 
também é uma forma de atingir melhor os estudantes. Alguns prefe-
rem as cartas paulinas, outros os Evangelhos, e a quem prefira mais 
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especificamente as parábolas. Um deles ainda sinalizou para períco-
pes interpretadas em filmes, alegando que a imagem e o som faci-
litam a compreensão e fixação, além de despertar maior interesse. 
Pode-se imaginar que estas também sejam as passagens que os estu-
dantes já têm algum conhecimento, visto a divulgação de filmes com 
inspiração bíblica. Neste caso, o critério de escolha é a capacidade de 
compreender e relacionar com a própria realidade o texto lido com 
os jovens.

A variedade de igrejas cristãs presentes na Escola Cató-
lica é também uma percepção que gera certa preocupação com a 
abordagem da ação evangelizadora. Consideram a Escritura como 
adequado ponto de partida para o diálogo, pois temas mais voltados 
para questões dogmáticas podem gerar conflitos, como esclarece o 
depoimento de um dos entrevistados.

…nós não temos alunos só católicos aqui. Então eu acho que o que 
nos une é a Palavra de Deus. A Bíblia, então eu acho que isso é a 
base que nos une, porque se a gente for pegar por outros meios eles 
podem dividir, agora a Bíblia não divide.” Sobre a Lectio: “Eu acho 
que é uma proposta viável, a lectio divina... como eu falei antes, 
para nós que não temos aqui todos os alunos católicos eu acho que 
a gente não deve... pelo nosso lado católico, a gente não vai atingir, 
agora quando a gente pega a própria Palavra de Deus, acho que é 
mais fácil de atingir porque a nossa Bíblia tem pouca diferença com 
as outras, então acho que por aí é mais fácil de atingir (008).

O Sínodo dos bispos, em 2008, quis também enfatizar “a 
centralidade dos estudos bíblicos no diálogo ecumênico” (VD 46). 
A Escola Católica, por coerência, ao acolher pessoas de diferentes 
credos, torna-se lugar propício para aprender a dialogar com as dife-
renças, não apenas de religiões.

O diálogo ciência e fé também encontra expressão na escola. 
Para os entrevistados isto se torna um grande desafio, sobretudo em 
razão dos conteúdos das áreas de conhecimento abordados em sala 
de aula por professores especialistas. A isso, somam-se informações 
veiculadas por revistas, redes sociais e outros meios de comunicação. 
Além disso, é próprio dos adolescentes, por exemplo, questionar e 
não contentar-se com qualquer resposta. Muitas vezes, o agente de 
pastoral não domina o conteúdo científico e é fruto de uma cate-
quese, por vezes ingênua, sentindo-se inseguro para argumentar.

Nem sempre os jovens separam temas bíblicos e temas doutri-
nários, por exemplo. Acabam entendendo tudo como “vindo da 
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Igreja”. Os agentes de pastoral relataram que elementos da moral 
sexual geram inseguranças, pois não sabem identificar quais períco-
pes bíblicas confirmam os ensinamentos da Igreja nesta área. Neste 
caso, evidencia-se mais uma vez a necessidade de estabelecer diálogo 
entre a cultura e a fé, o que requer uma preparação adequada por 
parte do agente de pastoral.

Por fim, faz-se necessário destacar que, ao contrário do 
conceito, a prática pastoral não difere muito entre o grupo 1 e 2, a 
não ser em se tratando de lectio divina. Entretanto, a diferença de 
opinião e compreensão sobre a Lectio não frutifica em ações concre-
tas de fomento à leitura orante da Palavra de Deus na escola. Os 
diferentes níveis de formação e experiência eclesial parecem interfe-
rir mais no discurso do que na prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entrevistas e relatos de experiências levantam questões acerca 

da formação do formador, especialmente em termos de Palavra de 
Deus na Escola Católica. Observou-se que reconhecer a importância 
da Palavra na ação pastoral não gera necessariamente ações concretas 
que a coloquem no centro da evangelização. Os agentes de pastoral 
deixaram transparecer inseguranças que decorrem de pouca forma-
ção sobre temas bíblicos e doutrinários que tornam difícil a aborda-
gem e impede a ousadia de fazer ressoar a Palavra de Deus.

Em geral, no campo da educação, muitas são as exigências para 
contratação dos profissionais, de acordo com os setores da escola. No 
caso da Pastoral Escolar, não reconhecida oficialmente pelo Estado, 
a falta de regulamentação faz com que nem sempre haja critérios 
claros para se delinear o perfil do agente de pastoral que, muitas 
vezes, carece de adequada formação. Esquece-se que ele terá que 
enfrentar uma realidade plural, cheia de questionamentos e anseios, 
com pessoas que buscam respostas e sentido.

Por outro lado, considerando pessoas com diplomas de filoso-
fia, teologia e pedagogia, a formação recebida nem sempre resulta em 
uma prática mais consciente e reflexiva. Mesmo afirmando, categori-
camente, a primazia da Palavra de Deus, os entrevistados reconhecem 
que nem todas as atividades pastorais fundamentam-se na Escritura. 
Elementos citados como ano litúrgico (entenda-se meses temáticos), 
doutrina, moral, muitas vezes, dão o direcionamento da ação. Pode-
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-se pensar que uma formação consistente contribuiria para colocar 
no seu devido lugar práticas devocionais e Bíblia, doutrina e moral, 
diálogo ecumênico e identidade da Escola Católica. A isso, soma-
-se uma adequada interpretação da própria Escritura, abdicando de 
manipulá-la com uma leitura eisegética que impede o encontro com 
Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Mas, como mostrou os relatos de 
experiências, no formulário e nas entrevistas, algum elemento, que 
mereceria investigação mais aprofundada, impede que a formação 
recebida se reflita diretamente na prática. 

A formação compete ao próprio agente que é responsável por 
gerir seu próprio crescimento profissional buscando cursos de atua-
lização, leitura adequadas e o cultivo de uma atitude reflexiva sobre 
a própria prática. Entretanto, a responsabilidade da instituição que 
tem clara a sua missão é bem maior, visto que compete-lhe apon-
tar a meta e dar as diretrizes e possibilidades para atingi-la. Entra 
em debate a criação de planos de formação que contemplem teoria 
e prática, o que requer cursos e também o acompanhamento do 
planejamento pastoral e sua efetivação. Para que, em diálogo com 
os responsáveis pela instituição e o agente de pastoral, a avaliação do 
processo seja constante, conscientizando cada vez mais da necessi-
dade de busca pessoal e investimento institucional.

Cabe lembrar que, em termos de evangelização, formação 
intelectual é importante, mas não basta. A consciência da voca-
ção cristã e a missão de evangelizar que advém do Batismo deveria 
impulsar o agente de pastoral a uma busca constante da intimidade 
com o Senhor através da Sagrada Escritura, lugar privilegiado para o 
encontro com o Mestre, para aprender dEle a pastorear seu rebanho.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo aproximar o conteúdo do 
documento “Estudos 102 da CNBB - O Seguimento de Jesus Cristo 
e a Ação Evangelizadora no Âmbito Universitário” com algumas 
passagens da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, A Alegria 
do Evangelho do Papa Francisco. Procura-se, portanto, realizar uma 
reflexão do documento 102 à luz da Evangelii Gaudium. Verifica-
-se que os objetivos da Pastoral Universitária fazem conexão com 
a Alegria do Evangelho. Ser um discípulo missionário, valorizar o 
diálogo e desenvolver a caridade são elementos essenciais para a ação 
da Pastoral Universitária. Uma Pastoral Universitária à luz da Evan-
gelii Gaudium é uma pastoral que age conforme os ensinamentos de 
Cristo.

PALAVRAS-CHAVE: Pastoral Universitária. Evangelii Gaudium. 
Evangelização.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O objetivo deste estudo é percorrer trechos do documento 

Estudos 102 da CNBB - O Seguimento de Jesus Cristo e a Ação 
Evangelizadora no Âmbito Universitário (2013), à luz da Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium (2013), A Alegria do Evangelho, de 
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Papa Francisco. Procura-se, portanto, realizar uma reflexão a respeito 
da Pastoral Universitária em conexão com a Evangelii Gaudium. 
Serão utilizadas siglas para identificar esses dois documentos no 
texto: “EG” para a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium e 
“CNBB” para o documento Estudos 102 da CNBB – O Seguimento 
de Jesus Cristo e a Ação Evangelizadora no Âmbito Universitário. 
Obviamente, serão utilizadas outras fontes para compor o texto.

A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium é um convite para 
uma nova etapa evangelizadora, de uma Igreja em saída. A Pastoral 
Universitária está inserida em um novo contexto de evangelização, de 
constante diálogo, do encontro e da convivência com a diversidade. 

“A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira 
daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por 
Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isola-
mento” (EG, 2013:3). Proporcionar o encontro com Jesus no âmbito 
universitário é um dos objetivos da Pastoral Universitária. “Este é 
nosso desafio na Pastoral Universitária: colaborar para que cada um 
viva e tenha essa experiência pessoal com Jesus Cristo” (AGUADO, 
2016:.87).  “Fazer pastoral é agir a partir de Jesus. Toda ação evan-
gelizadora da pastoral tem apenas sentido pela atuação de Jesus em 
nós e entre nós” (VEDOATO, 2012:7). A Evangelii Gaudium trata 
de exortar com alegria o Evangelho. Trata-se de evangelizar a partir 
de Jesus Cristo, essa é a alegria. A missão da Pastoral Universitária é 
evangelizar o mundo universitário a partir de Jesus Cristo, construir 
uma comunidade eclesial nesse contexto, formar profissionais que 
sigam os valores do Evangelho com alegria e promovam um mundo 
justo e solidário para todos (CNBB, 2013:9). 

 Conforme o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium (2013:12),
Jesus Cristo é o primeiro e o maior evangelizador. Em qualquer 
forma de evangelização o primado é sempre de Deus, que quis 
chamar-nos para cooperar com Ele e impelir-nos com a força do 
seu Espírito. 

Uma Pastoral Universitária à luz da Evangelii Gaudium é uma 
pastoral que age conforme os ensinamentos de Cristo.

Muitos jovens não conseguem viver e manter o mesmo ritmo 
dos grupos de paróquia ou pastorais da juventude, ao chegarem à 
Universidade. A realidade universitária é outra. Deparam-se com 
as dúvidas que a ciência e outras visões de mundo apresentam. A 
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crise pode tomar conta desse jovem. Porém, pode ser vista como 
uma oportunidade de crescimento e amadurecimento (AGUADO, 
2016). A Pastoral Universitária, portanto, deve estar atenta a essa 
nova realidade e proporcionar ao jovem, meios para o seu cresci-
mento e amadurecimento. Conforme afirma Aguado (2016:86), “a 
Universidade é uma nova etapa no processo de amadurecimento 
humano e integral”. 

Da universidade surgem questionamentos, reflexões, desco-
bertas e vocações. A presença da Igreja nesse ambiente é relevante 
para sensibilizar estudantes, professores e funcionários para um 
trabalho ético, acolhedor e fraterno, que busque enfrentar as ameaças 
à dignidade da pessoa humana ou à destruição do planeta (CNBB, 
2013:8-9). Segundo Aguado (2016:81), “a Universidade é um denso 
espaço de interrogações e desafios que inauguram um novo tempo 
para o jovem”. Também é uma oportunidade para evitar “a múltipla 
e avassaladora oferta de consumo, uma tristeza individualista que 
brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de 
prazeres superficiais, da consciência isolada” (EG, 2013:3). A Pasto-
ral Universitária acolhe os questionamentos, busca respostas e forma 
a pessoa para o desenvolvimento de uma sociedade mais humana, 
que se preocupa e procura agir a favor da inclusão social, dos menos 
favorecidos, daqueles que sofrem diante da desigualdade. A univer-
sidade apresenta uma série de oportunidades para a evangelização.

Não podemos deixar de, nas ações da Pastoral Universitária, 
lembrar de Maria. “Ela é a Mãe da Igreja evangeli¬zadora e, sem Ela, 
não podemos compreender cabalmente o espírito da nova evange-
lização” (EG, 2013:214). Há uma característica essencial para uma 
atuação de Pastoral Universitária que não se esquece de Maria: a 
ternura. Uma ternura que tem o poder de transformar o ambiente 
universitário, assim como fez no ambiente em que Jesus Cristo 
nasceu.

Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa 
de Jesus, com uns po¬bres paninhos e uma montanha de ternura. 
Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor. É 
a amiga sempre solícita para que não falte o vinho na nossa vida. É 
aquela que tem o coração trespassado pela espada, que compreende 
todas as penas. Como Mãe de todos, é sinal de esperança para os 
povos que sofrem as dores do parto até que germine a justiça. Ela 
é a missionária que Se aproxima de nós, para nos acompanhar ao 
longo da vida, abrindo os cora¬ções à fé com o seu afeto materno. 
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Como uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conos¬co e apro-
xima-nos incessantemente do amor de Deus (EG, 2013:2015-216).

Maria está conosco, assim como Jesus Cristo, na caminhada 
da Pastoral Universitária.

OBJETIVOS DA PASTORAL UNIVERSITÁRIA
Para realizar um trabalho pastoral é necessário traçar objeti-

vos. Verifica-se, portanto, alguns objetivos da Pastoral Universitá-
ria à luz da Evangelii Gaudium. “Incentivar, no ensino, na pesquisa 
e na extensão, o diálogo entre fé e razão, fé e ciência, religião e 
cultura” (CNBB, 2013:10). Ou seja, incentivar o acolhimento da 
pluralidade e colocá-los em diálogo. “Quando algumas categorias 
da razão e das ciências são acolhidas no anúncio da mensagem, 
tais categorias tornam-se instrumentos de evangelização; é a água 
transformada em vinho” (EG, 2013:106). As mais diversas disci-
plinas ao entrarem em diálogo com a fé podem se tornar também 
meios de evangelização.

“Motivar e acompanhar estudantes e profissionais para que 
sejam profissionais competentes nas suas áreas de conhecimento, 
promotores de um mundo justo e solidário segundo os valores do 
Evangelho e os ideais do Reino de Deus” (CNBB, 2013:10-11). 
Sendo que “a formação dos leigos e a evangelização das catego-
rias profissionais e intelectuais constituem um importante desafio 
pastoral” (EG, 2013:82). A Pastoral Universitária deve compre-
ender a sua rede acadêmica e procurar capacitá-la, pois cada um 
possui a sua relevância. Cada um também é filho de Deus. Cada um 
tem a sua importância para a construção do Reino de Deus.

 “Resgatar e testemunhar, no interior da vida universitária, 
a dimensão religiosa como parte integrante e integradora do ser 
humano” (CNBB, 2013:11). “Chegamos a ser plenamente huma-
nos, quando somos mais do que humanos, quando permitimos a 
Deus que nos conduza para além de nós mesmos a fim de alcan-
çarmos o nosso ser mais verdadeiro” (EG, 2013:9). Trata-se de um 
objetivo que não deve faltar. “Aqui está a fonte da ação evangeliza-
dora” (EG, 2013:9). A Pastoral Universitária é a dimensão religiosa 
no âmbito universitário que possibilita esse encontro com Deus e 
nos conduz para uma formação integral e plenamente humana.

“Trabalhar pela unidade e comunhão das diferentes expres-
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sões católicas presentes no âmbito universitário” (CNBB, 2013:11). 
É o esforço conjunto para um objetivo mútuo.

Se for bem entendida, a diversidade cultu¬ral não ameaça a unidade 
da Igreja. É o Espírito Santo, enviado pelo Pai e o Filho, que trans-
for-ma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comu-
nhão perfeita da Santíssima Trin¬dade, onde tudo encontra a sua 
unidade. O Es¬pírito Santo constrói a comunhão e a harmonia do 
povo de Deus. Ele mesmo é a harmonia, tal como é o vínculo de 
amor entre o Pai e o Filho. É Ele que suscita uma abundante e 
diversifica¬da riqueza de dons e, ao mesmo tempo, cons¬trói uma 
unidade que nunca é uniformidade, mas multiforme harmonia que 
atrai (EG, 2013:95).

 “Promover a interação, o diálogo e a unidade dos diversos 
grupos cristãos presentes na vida e no contexto em que as Insti-
tuições de Ensino Superior estão inseridas” (CNBB, 2013:11). E, 
“favorecer e incentivar o diálogo inter-religioso visando à tolerância 
religiosa, ao enriquecimento humano e ao testemunho religioso no 
âmbito universitário” (CNBB, 2013:11). Um agente de pastoral que 
procura atuar no âmbito da Pastoral Universitária deve ter em mente 
que o diálogo é o fator crucial para o seu trabalho. É a compreensão 
de que cada expressão é uma riqueza que pode agregar. Sem perder, 
de fato, a sua essência. Ou melhor, suas raízes.

As outras instituições eclesiais, comuni¬dades de base e pequenas 
comunidades, movi¬mentos e outras formas de associação são uma 
riqueza da Igreja que o Espírito suscita para evangelizar todos os 
ambientes e setores. Fre¬quentemente trazem um novo ardor evan-
geliza¬dor e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam 
a Igreja (EG, 2013:27).

É importante cultivar essa riqueza de grupos, sem perder a 
essência do Evangelho. Aprender com cada experiência e dialogar para 
um trabalho em parceria.

A diversidade de expressões, crenças e opiniões são elementos 
característicos no âmbito universitário. Portanto, a Pastoral Universitá-
ria trabalha para que essa diversidade encontre o diálogo e caminhem 
juntos para a construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário. 
O respeito a cada cultura é fundamental para não cair no fanatismo 
e fundamentalismo. “A função primordial da Pastoral Universitária e 
sua proposta de espiritualidade não é de doutrinar os universitários. 
Seu objetivo frontal não é o eclesiástico, a norma, o dogma e, sim, o 
evangélico, a boa nova de Jesus” (VEDOATO, 2012:10). É Cristo, ao 
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entender que atuamos por Ele, entendemos que a essência da ação de 
Pastoral Universitária é o amor por cada criatura.

“Influenciar significativamente a vida universitária, no âmbito 
da pesquisa, do ensino e da extensão, por meio de projetos e ativi-
dades nos três eixos da Pastoral: espiritualidade, reflexão-formação 
e ação social solidária” (CNBB, 2013:10-11). E, “promover, cuidar e 
testemunhar na vida universitária, no âmbito do ensino, pesquisa e 
extensão, a dignidade da vida humana, por meio de projetos e ativi-
dades, que explicitem a dimensão política, profética e libertadora da 
fé cristã” (CNBB, 2013:11). A universidade é formada por três pilares 
indissociáveis: ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1988, art. 207). 
É, portanto, relevante a construção de projetos, em parceria com a 
Pastoral Universitária, para esses três pilares. Diante desse desafio, se 
abre uma variedade de meios para evangelização no âmbito universi-
tário. A Pastoral Universitária deve identificar os meios adequados e 
usar da criatividade para sua atuação em âmbito universitário. 

As universidades são um âmbito privilegia¬do para pensar e desen-
volver este compromisso de evangelização de modo interdisciplinar 
e inclu¬sivo. As escolas católicas, que sempre procuram conjugar a 
tarefa educacional com o anúncio ex¬plícito do Evangelho, cons-
tituem uma contribui¬ção muito válida para a evangelização da 
cultura, mesmo em países e cidades onde uma situação adversa nos 
incentiva a usar a nossa criativida¬de para se encontrar os caminhos 
adequados (EG, 2013:107).

 “Irmanar-se e participar das diversas iniciativas e ações em 
defesa da construção de uma sociedade sustentável, que preserve a 
vida e o meio ambiente” (CNBB, 2013:11). E, “promover a parti-
cipação e o protagonismo juvenil na construção da cultura da paz e 
da sociedade justa, fraterna, solidária e ecológica” (CNBB, 2013:11). 
É preciso sair e agir, levar Jesus Cristo através de ações concretas. 
“Como é bom que os jovens sejam caminheiros da fé, felizes por 
levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da 
terra” (EG, 2013:85). 

 

DÍSCIPULOS MISSIONÁRIOS
“O mundo é campo de missão, mas antes disso é o lugar de 

encontro, onde Cristo se deixa encontrar por nós. É a partir daí 
que o âmbito universitário é tratado por nós, discípulos missioná-
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rios na Universidade” (CNBB, 2013:15). O encontro com Cristo 
é o impulso para a ação evangelizadora no âmbito universitário. E 
a Pastoral Universitária contribui para concretizar esse encontro. 
O universitário que foi tocado naquilo que lhe traz sofrimento e 
sentiu-se aliviado pelo amor de Cristo, pode tornar-se um discípulo 
missionário ao sair e evangelizar. É uma evangelização que pode ser 
manifestada através de palavras, de simples atitudes, mas que podem 
fazer a diferença na vida de outro universitário. 

Encontramos em Jesus Cristo um amor sem limites. É um 
amor que nos possibilita enfrentar a banalidade da vida cotidiana e 
a falta de sentido nos estudos. Jesus Cristo nos presenteia, de forma 
gratuita e sincera, com a bondade. Permite que o conhecimento 
acadêmico seja instrumento para construção da humanidade. Desco-
brimos aquele que sofre e necessita de nossa misericórdia. Jesus 
Cristo é fonte de perdão que cura e salva, cultivando a dignidade 
humana. É quem nos move e possibilita a presença missionária no 
contexto universitário (Cf. CNBB, 2013:16-17). Orgulha-se quem 
vive essa missão. “Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou 
neste mundo. É preciso con¬siderarmo-nos como que marcados a 
fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, le¬vantar, curar, 
libertar” (EG, 2013:274). Orgulha-se, pois sente que Jesus está ao 
seu lado. “O ver¬dadeiro missionário, que não deixa jamais de ser 
discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com 
ele, trabalha com ele. Sente Jesus vivo com ele, no meio da tarefa 
missioná¬ria” (EG, 2013:201).

“A universidade é espaço desafiador da pergunta, da formação, 
da interpelação, da abertura ao novo, ao estrangeiro; nesse caminho 
podemos reencontrar, de um modo ainda mais belo e luminoso, a fé, 
a comunidade, a Igreja” (CNBB, 2013:18). Portanto, “é necessário 
deixar que Jesus, o Mestre, acompanhe-nos nas dúvidas e nos ques-
tionamentos” (CNBB, 2013:18).  A Pastoral Universitária facilita 
esse processo de reflexão do universitário para que tome decisões e 
encontre respostas à luz dos ensinamentos de Cristo. 

“Sendo a universidade destinada principalmente à formação 
intelectual, a Igreja quer contribuir para que esta seja uma formação 
integral, abrangente, ampla, humana” (CNBB, 2013:18). O encon-
tro com Jesus Cristo no âmbito universitário contribui para essa 
formação plena. A Universidade e a Igreja podem caminhar juntas 
na formação do universitário.
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Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o 
amor de Deus em Cristo Jesus; não digamos mais que somos “discí-
pulos” e “missionários”, mas sempre que somos “discí¬pulos missio-
nários”. Se não estivermos conven¬cidos disto, olhemos para os 
primeiros discípu¬los, que logo depois de terem conhecido o olhar 
de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria: “Encontramos o 
Messias” (Jo 1, 41). A Samari¬tana, logo que terminou o seu diálogo 
com Je¬sus, tornou-se missionária, e muitos samaritanos acredita-
ram em Jesus “devido às palavras da mu¬lher” (Jo 4, 39). Também 
São Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo, “começou 
imediata-mente a proclamar (…) que Jesus era o Filho de Deus” 
(Act 9, 20). Porque esperamos nós? (EG, 2013:97).

Faz-se necessário conhecer o projeto do Reino de Deus e assu-
mi-lo como projeto de vida. Escutar as angústias, acolher a comuni-
dade universitária e anunciar com alegria o encontro com Cristo. Ser 
capaz de dialogar com a cultura atual que se renova. Formar profissio-
nais que se colocam a serviço do povo e do bem comum (Cf. CNBB, 
2013:15). Sendo assim, “seja como for, todos somos chamados a dar 
aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Se¬nhor, que, 
sem olhar às nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a 
sua Palavra, a sua força, e dá sentido à nossa vida” (EG, 2013:98). A 
partir de Cristo, todos podem ser discípulos missionários.

Não podemos ter medo de anunciar, de sermos tocado por 
Jesus Cristo, de compartilhar a vida com a comunidade universitária. 
A Igreja deve estar em saída, de encontro com o próximo. “É vital 
que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos 
os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e 
sem medo” (EG, 2013:21). “Pequenos mas fortes no amor de Deus, 
como São Francisco de Assis, todos nós, cristãos, somos chamados 
a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos” (EG, 
2013:168).

A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO
O cristianismo é uma vida que se testemunha. Não possui 

o objetivo de convencer ou converter as pessoas, mas de partilhar 
e vivenciar toda riqueza e diversidade existente em nossa humani-
dade. Ressalta-se a importância de agregar e somar aos demais (Cf. 
CNBB, 2013:19). “A Universidade é o lugar do diálogo e do embate 
entre as várias antropologias do mundo pós-moderno, tanto laicas 
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quanto cristãs” (AGUADO, 2016:88). Juliato (2009:34) afirma que 
“a atitude de abertura a todos e de diálogo fraterno, na busca comum 
de sentido para a vida, deve caracterizar o nosso jeito próprio de 
evangelizar.” A partilha, o diálogo e a abertura são características 
indispensáveis da Pastoral Universitária.

 “A mensagem, que anunciamos, sempre apresenta alguma 
roupagem cultural, mas às vezes, na Igreja, caímos na vaidosa sacra-
liza¬ção da própria cultura, o que pode mostrar mais fanatismo 
do que autêntico ardor evangelizador” (EG, 2013:95). Para evitar 
o fanatismo, procura-se apreciar toda a riqueza, toda a diversidade 
existente, além de saber respeitar e dialogar com o diferente, com 
a cultura diferente. Isso é Pastoral Universitária. “Evangelizar o 
mundo universitário é apresentar a boa nova de Jesus sem imposi-
ções” (VEDOATO, 2012:9). 

A fé cristã, quando adequadamente vivida, sem moralismos ou 
conformismos, abre o coração para descobrir o mundo sempre mais 
belo, captar a presença amorosa do Deus da vida, estradeiro conosco 
e presente em todos os dinamismos da realidade, para comover-
-nos com o outro. Essa comoção é a raiz da caridade, que não se 
confunde com obrigação moralista ou voluntarismo, mas cresce 
como necessidade cada vez mais irrefreável de ir ao encontro do 
outro, de partilhar e responder com ele sua dor e sua alegria. Tal 
abertura se manifesta e se concretiza como interesse genuíno e 
sincero por tudo o que é humano e que humaniza, como capacidade 
de descobrir a beleza e a verdade de todas as coisas e, sobretudo, de 
comover-se e solidarizar-se diante do outro que se encontra caído à 
beira do caminho (CNBB, 2013:20).

No âmbito universitário, o discípulo missionário depara-se 
com o desafio de estabelecer o diálogo entre a fé e a razão. Nesse 
diálogo, cada um possui sua especificidade, porém, não são elementos 
contraditórios (Cf. CNBB, 2013:20). O encontro com Cristo é amor, 
e o amor é o que leva ao diálogo. A Pastoral Universitária vive esse 
amor e dialoga com a diversidade. “Um diálogo é muito mais do que 
a comunicação duma verdade. Realiza-se pelo prazer de falar e pelo 
bem concreto que se comunica através das palavras entre aqueles que 
se amam” (EG, 2013:112).

O diálogo também ocorre na oração. “No silêncio, o discípulo 
missionário encontra Deus, e seu silêncio se torna diálogo, oração” 
(CNBB, 2013:24). 

O diálogo ecumênico e o inter-religioso são importantes num 
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âmbito como o universitário. “O compromisso ecumênico corres-
pon¬de à oração do Senhor Jesus pedindo que to¬dos sejam um só 
( Jo 17,21)” (EG, 2013:186). O diálogo inter-religioso “é uma condi-
ção necessá¬ria para a paz no mundo e, por conseguinte, é um dever 
para os cristãos e também para outras comunidades religiosas.” (EG, 
2013:191).  Seja qual for o diálogo, necessita de uma postura sempre 
aberta, o qual prevalece o respeito à própria identidade e à identidade 
dos demais. É como a Pastoral Universitária cresce em meio às dife-
renças (CNBB, 2013:27). As diferenças podem se complementar e 
trabalharem por um objetivo comum.

A Pastoral Universitária procura a inclusão, a integração do 
plural, do diferente (Cf. VEDOATO, 2012:10). “Assim aprendemos 
a aceitar os outros, na sua maneira diferente de ser, de pensar e de se 
exprimir” (EG, 2013:187).

A CARIDADE
 A Pastoral Universitária é caridade.

Muitas vezes, os cristãos entendem mal o verdadeiro sentido da 
caridade, associando-a ao assistencialismo e à falta de compromisso 
político. Nada mais falso! A caridade é o amor verdadeiro que nos 
vem de Deus e tem como características marcantes a gratuidade 
(não espera nada em troca) e a universalidade (não se direciona a 
algumas pessoas apenas; estende-se a todos, sem exceção). Por isso 
ela não se realiza plenamente sem a sua dimensão de compromisso 
com o bem comum, com a justiça e a vida plena para todos. A vida 
cristã implica crescer na caridade, na capacidade de amor e doação 
ao próximo – assumindo as implicações sociais e políticas desse 
compromisso. É importante que qualquer experiência de Pastoral 
Universitária proponha o engajamento social, as ações de volunta-
riado e a luta pela construção de uma sociedade mais justa e mais 
humana. (CNBB, 2013:37).

A caridade é doação ao próximo. É um caminho que nos leva 
a perceber o amor de Cristo em nós e por nós. As ações da Pastoral 
Universitária são embasadas pela caridade. Não são assistencialistas. 
A caridade foi sufocada por essa ideologização (CNBB, 2013:37-38).  
Portanto, não podemos deixar de praticar a caridade. “Assim como a 
Igreja é missio¬nária por natureza, também brota inevitavelmen¬te 
dessa natureza a caridade efetiva para com o próximo, a compaixão 
que compreende, assiste e promove” (EG, 2013:142). 

“O querigma possui um conteúdo inevitavel¬mente social: 
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no próprio coração do Evangelho, aparece a vida comunitária e o 
compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem 
uma repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade” (EG, 
2013:139). Nota-se, portanto, que a caridade é o próprio ato de evan-
gelizar, de anunciar o evangelho. A Pastoral Universitária também 
evangeliza pela caridade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trazer os objetivos da Pastoral Universitária à luz da Evan-

gelii Gaudium gerou reflexões e apontou caminhos para a ação 
evangelizadora no âmbito universitário.

Torna-se evidente a conexão entre os estudos da ação evan-
gelizadora no âmbito universitário e a Exportação Apostólica 
Evangelii Gaudium. Um estudo mais detalhado pode ser realizado 
fazendo conexões com outras fontes bibliográficas que abordam o 
assunto. Também há a necessidade de que mais autores produzam 
conhecimento a respeito da atuação evangelizadora em âmbito 
universitário.

O âmbito universitário está repleto de situações de fragili-
dade, uma vez que é lugar que gera reflexões, questionamentos, gera 
também crises que podem levar o universitário ao constante sofri-
mento. O encontro com Jesus Cristo através das ações da Pastoral 
Universitária é o caminho para a verdadeira alegria e o alívio para 
esse sofrimento. 

 “A presença da Igreja na Universidade consiste em encon-
trar as portas do conhecimento e da cultura por onde o Evange-
lho possa exalar o seu perfume” (AGUADO, 2016:89). A Pastoral 
Universitária procura exalar um perfume em que as pessoas possam 
se sentir como num encontro com Jesus Cristo. 
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RESUMO
Este artigo é resultado parcial da pesquisa sobre as dimensões para 
o Pastoral Escolar resultado do Programa história e concepções da 
educação religiosa iniciado em 1996 que discute a educação do reli-
gioso no espaço da escola confessional católica visando compreender 
a relação entre o ensino religioso como componente curricular e o 
espaço da confessionalidade. Este é um estudo qualitativo documen-
tal que a partir do magistério da Igreja Católica pretende subsidiar 
o planejamento de Pastoral Escolar das instituições confessionais.
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qualitativa documental, iniciada em 1996, procurou estabelecer a 
origem e desenvolvimento da Pastoral Escolar, no contexto histórico 
das escolas confessionais católicas brasileiras. Posteriormente, propôs 
desenvolver a estrutura e fundamentos pedagógicos, teológicos e de 
articulação no cotidiano escolar, atualmente, o processo visa defi-
nir questões metodológicas. Com esta perspectiva que este núcle-
odo GPER, a partir de uma retrospectiva do cenário e do contexto 
da compreensão de confessionalidade nas instituições de educação 
básica, está propondo que a Pastoral Escolar possa ser estruturada 
a partir de três dimensões: anúncio, serviço e o celebrar, porém para 
compreender esta proposta é necessário revisitar os fundamentos 
desta PASTORAL ESCOLAR.

CENÁRIO E CONTEXTO DA PASTORAL ESCOLAR
Compreendendo que a Educação confessional pressupõe um 

credo a uma religião, uma instituição confessional é aquela que adota 
uma confissão explícita no desempenho de suas atividades. De certa 
forma, toda instituição de ensino, pública ou particular, é confes-
sional. Por trás disso, e influenciando cada escolha que se faz, está 
uma concepção de vida, de mundo, de sociedade, de ser humano, 
que, por fim, irá determinar o método da ação. O que são essas coisas 
senão um tipo de crença? Portanto, mesmo instituições educacionais 
públicas têm credos ou apostam em algo que acreditam. É certo que 
como seguem modelos científicos mais aceitos, poucos estranham ou 
contestam tais crenças. O humanismo, por exemplo, tem seu credo 
e sua confissão. A diferença, no caso de entidades confessionais reli-
giosas, é que este credo é explicito e, objetivamente, assumido no 
campo da espiritualidade. Logo, quando se fala em escola confessio-
nal, imediatamente, pensa-se em escola ligada a uma religião.

Ao assumir uma confessionalidade, esta permeia toda a estru-
tura da instituição: administrativa, projeto acadêmico, Estatutos. É a 
confessionalidade que orienta a ética, a presença e atuação da Pasto-
ral, das disciplinas, dos objetivos de educação e de formação integral 
da pessoa. No entanto, ser confessional não pressupõe fazer prose-
litismo ou forçar as convicções religiosas da escola, dos alunos, dos 
professores e dos funcionários. A sociedade, hoje, vive a pluralidade, 
a liberdade religiosa e o respeito às crenças individuais e é necessário 
saber fazer a diferença entre Academia e Igreja, Fé e Ciência. 



44  REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 2/2016   

DIMENSÔES PARA A PASTORAL ESCOLAR: ANÚNCIO, SERVIÇO E CELEBRAÇÃO

Logo, devemos nos perguntar: como ser confessional, hoje, em 
meio à pluralidade e diversidade, e sobre a autonomia acadêmica e o 
humanismo latente? Embora nem todos os que estudam e trabalham 
numa instituição confessional professam a mesma fé, trabalham para 
uma convivência administrativa pacífica, e buscam manter os inte-
resses acadêmicos e a qualidade na educação, o que significa dizer 
que a neutralidade na educação é um mito.

A escola Católica trabalha no sentido de formar, homens e 
mulheres, profissionais éticos, responsáveis, comprometidos, compe-
tentes e solidários. Porém, este agir necessita de uma perfeita sinto-
nia com a cultura da comunidade. E a forma pela qual um povo 
se organiza política, econômica e socialmente é uma demonstração 
clara e visível de quais valores estão na base das instituições, bem 
como da definição de pessoa humana que dá sustentação e baliza as 
estruturas sobre as quais a sociedade está organizada. 

Ao conceito de Educação Católica subtende-se que a pessoa 
humana é vista como a presença viva de um Cristo, que deu a própria 
vida para que se tornassem seres livres e felizes. Isso implica o conceito 
de próximo que temos; de perguntar-se do que significa ser membro 
de uma comunidade e qual o comprometimento para com ela; do 
nível de consciência que possuímos de que a realização do eu passa, 
necessariamente, pela do outro; de consciência de que a felicidade se 
constrói na medida em que somos capazes de ser para e com os outros 
e de que somos livres para que, consciente e despojadamente, faça-
mos nossas opções, a fim de sermos os construtores de nós mesmos e 
assim podermos nos realizar ( JUNQUEIRA, 2002:21-25).

Na perspectiva cristã, o ser humano é aberto à realidade. Isso 
é de grande importância, porque, nessa visão, o ser humano se sente 
interpelado pela alteridade. Na compreensão filosófica que temos do 
ser humano, ele não pode fugir da interpelação do outro. Ora, ao 
mesmo tempo em que nós, humanos, somos radicalmente abertos 
ao que chamamos realidade, portanto abertos à alteridade, somos 
capazes de simbolizar, somos animais simbólicos. Essa é a primeira 
dimensão fundamental do ser humano. Ele é um ser descentrado de 
si mesmo, é um ser aberto para a realidade, aberto para a alteridade e 
capaz de se assumir simbolicamente. 

Neste contexto, realiza-se a Pastoral Escolar, compreendendo 
que a pastoral é a presença da Igreja no mundo da educação escolar, 
para testemunhar e vivenciar o Evangelho de Jesus e a construção 
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do Reino de Deus. Pretende formar uma consciência crítica e fiel à 
revelação cristã, e colaborar na construção de uma sociedade justa 
e solidária. É a ação eclesial (da igreja) organizada por uma equipe 
própria na escola, atenta aos anseios da comunidade escolar como 
um todo (ANJOS ET AL, 2015:65-67). 

O termo “pastoral” advém de “pastor”: aquele que chama, 
reúne, aponta o caminho de novas possibilidades, cuida, anima, 
conduz, zela e guarda a vida dos seus.  Pastoral é a ação organizada da 
Igreja enquanto Povo de Deus. É o empenho da Igreja em permear 
a escola com o espírito do Evangelho, que pretende a evangeliza-
ção – no sentido amplo e extensivo – da escola, enquanto centro de 
educação cidadã e como instrumento de formação humana. É um 
modo de evangelização assumido por toda Comunidade Educativa, 
com valores humanos e cristãos.  Procura trabalhar com as crianças, 
os jovens, os educadores, os colaboradores, as famílias e com a comu-
nidade na qual a escola está inserida. 

A questão que se levanta está relacionada ao Projeto Educa-
tivo Pedagógico da escola, sua concepção e prática educacional e, 
intimamente associadas a isto, o cenário eclesial que a escola repro-
duz, ou o cristianismo que ela pretende propagar ( JUNQUEIRA 
ET AL, 2016:11-15). 

Nesta perspectiva, as atividades pastorais devem promover 
a vivência comunitária e a identidade cristã através de celebrações, 
retiros, encontros de confraternização, atendimentos espirituais, 
celebração de sacramentos, grupos de solidariedade, grupos de refle-
xão, entre tantos outros. No entanto, não pode ser reduzida a orga-
nização de eventos pontuais, às vezes desarticulados entre si. Seu 
desafio está em promover um conjunto de ações que reflitam como 
Projeto Educativo um jeito de ser Igreja na escola, ou seja, viver e 
testemunhar Jesus Cristo. 

A Pastoral Escolar, portanto, é a atuação e intervenção que 
criam condições e estratégias para contagiar cada membro da comu-
nidade escolar, cada setor da escola, para que os princípios cristãos 
sejam assumidos e testemunhados por todos. A ação dos professores, 
por exemplo, na abordagem dos conhecimentos, pode ser a portado-
res e transmissores de princípios antropológicos da fé cristã de forma 
atual, acadêmica cientifica. 

A Pastoral Escolar se coloca mediante o novo arquétipo de 
ser humano, fruto da pós-modernidade, ou segunda modernidade. 
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Um indivíduo muito informado e cada vez mais desestruturado, mais 
adulto e mais instável, mais volúvel, menos ideológico e mais tribu-
tário dos modismos. Mais aberto às novidades e mais influenciável, 
mais crítico e mais superficial, mais cético e menos profundo.

Por isso, a Pastoral Escolar deve ter um estatuto próprio para 
não ser exercido de forma pontual e não perder seu objeto de traba-
lho. O Coordenador de Pastoral passa a ser assim aquele que exerce 
um papel de mediador e animador junto aos demais coordenadores 
da escola. Este, o Coordenador de Pastoral, não pode ser um “estra-
nho no ninho” ou visitante, para que possa dar conta das mediações 
simbólicas presentes nas relações e nas linguagens pedagógicas do 
ambiente escolar. O que significa que não basta ter conhecimento do 
discurso pedagógico, mas é necessário estar inserido na sua dinâmica. 

É crível que, devido ao próprio contexto, a Pastoral Escolar é 
determinada pela dimensão pedagógica. O que isso quer dizer que a 
base na qual se apoia a Pastoral Escolar é educacional. Desconside-
rar esta situação implica em construir uma perspectiva de trabalho 
sobre uma base instável e descontextualizada. Portanto, é necessá-
rio perceber a natureza da pastoral de maneira sistêmica junto aos 
demais profissionais da equipe pedagógico-educacional. E também 
ccompreender a dinâmica dos Serviços pedagógicos que se colocam 
em estreita relação com toda e qualquer situação presente na escola 
( JUNQUEIRA, 2002:29-32).

A Pastoral Escolar pressupõe não somente disponibilidade 
para trabalho em equipe, mas forte inclinação e capacidade para tal. 
Neste aspecto, coloca-se a correlação entre a Teologia e a Pedagogia 
como duas ciências das áreas humanas que possuem cientificidades 
próprias e, ao mesmo tempo, interdependentes. Ou seja, articular, 
pedagogicamente, o projeto de Deus, visando o fortalecimento da 
integridade e da identidade do ser humano como sujeito na e da 
história, dentro de um contexto escolar aberto e inclusivo, auxiliando, 
desta forma, o corpo docente, discente e administrativo. 

Assim, à Pastoral Escolar cabe, intencionalmente, promover a 
mediação entre as pessoas e Deus, das pessoas com outras pessoas, e 
das pessoas consigo mesmas e desta forma, resgatar as esperanças e 
promover a dignidade do ser humano; por meio de três dimensões: 
ANÚNCIO, SERVIÇO e CELEBRAÇÃO.
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DIMENSÃO DO ANÚNCIO
O anúncio do Evangelho é a missão por excelência de toda 

pessoa que manifesta sua fé e sua confiança no Deus Criador do 
universo. O anúncio do Reino é compromisso de todo aquele que 
acredita na fraternidade, pois o Reino de Deus é uma realidade que 
precisa ser socializada, enriquecida, comunicada e vivida entre os 
cristãos. O grande compromisso do cristão é atender ao chamado 
de Deus para ser instrumento do bem, da paz e da solidariedade, 
promovendo a libertação e a promoção do ser humano, a fim de que 
encontre seu caminho, integrando-se na sociedade, para resgatar sua 
dignidade e sua integridade. O anúncio do Reino é missão do cristão: 
“Vai e anuncie o Reino de Deus” (Lc 9,60-b).

Evangelizar é mostrar o Reino de Deus presente no mundo. 
O Papa Francisco, em sua exortação Apostólica A Alegria do Evange-
lho, escreve: “...não pode haver verdadeira evangelização sem o anún-
cio explícito de Jesus como Senhor” e sem existir uma “primazia do 
anúncio de Jesus Cristo em qualquer trabalho de evangelização” (EG, 
n.110, 2013:93). Anunciar o Reino e agir de acordo com o que Jesus 
Cristo ensinou é criar o conceito de comunidade como vemos em 
Atos dos Apóstolos: “Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos 
dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações” 
(At. 2,42). A ação evangelizadora é a consequência da vivência fiel 
da Igreja ao projeto de Jesus Cristo, pois a missão da Igreja é dar 
continuidade à missão de Jesus Cristo.

A missão de anunciar o Evangelho tem na postura pedagógica 
de Jesus Cristo o exemplo de atuação, pois o Mestre ensinava a partir 
da realidade do grupo ao qual se dirigia. Jesus partia da realidade dos 
seus discípulos, quando estava com eles, e a partir da realidade do 
povo, quando falava para as multidões. 

As parábolas de Jesus tinham sempre algo especial, a fim de 
falar do Reino de Deus, de acordo com a situação de quem o ouvia. 
Havia sempre muito respeito com quem o escutava e maneiras dife-
renciadas de apresentar as propostas do Reino. O Mestre, com muita 
coragem, dava ênfase aos compromissos e exigências da missão. 
Escutava com reverência cada pessoa e falava de acordo com o que 
essa pessoa podia absorver naquele momento. Mostrou-se compas-
sivo e misericordioso, sem deixar de falar a verdade, pois só a verdade 
liberta. 
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Um dos ambientes privilegiados para o anúncio do Evange-
lho é a escola. E por ser este um ambiente tão diversificado, o desa-
fio permanece ainda maior e mais gratificante, principalmente, nos 
dias atuais, onde acontecem transformações em ritmo frenético e, 
então, as formas de se chegar até a juventude ficam mais exigen-
tes. Anunciar o Reino de Deus diante do mundo em transformação 
exige postura firme, pois as situações interferem até no modo de ver 
a vida, interferem nos critérios e na forma de ver e acolher o mistério 
de Deus Criador. 

A história da Igreja, a partir da pregação de Pedro na manhã do 
Pentecostes, amalgama-se e confunde-se com a história de tal 
anúncio. Em cada nova fase da história humana, a Igreja, constan-
temente estimulada pelo desejo de evangelizar, não tem senão uma 
preocupação instigadora: Quem enviar a anunciar o mistério de 
Jesus? Com que linguagem anunciar um tal mistério? Como fazer 
para que ele ressoe e chegue a todos aqueles que o hão de ouvir? 
Este anúncio, kerigma, pregação ou catequese, ocupa um tal lugar 
na evangelização que, com freqüência, tornou-se sinônimo dela. No 
entanto, ele não é senão um aspecto da evangelização (Cf. EN, 1974, 
n. 22)

O compromisso da Igreja está em encontrar a melhor forma 
de chegar até os jovens e ajudá-los a descobrirem a espiritualidade 
que estabelece a conexão entre fé e vida. “Os jovens têm o direito de 
receber da Igreja o Evangelho e de ser introduzidos na experiência 
religiosa, no encontro com Deus e no contato com as riquezas da fé 
cristã. E os pastores da Igreja têm grande desejo de lhes comunicar 
a Boa-Nova de Jesus Cristo e de acolhê-los na comunidade eclesial” 
(CNBB, 2011). 

A dimensão da pastoral na escola católica tem o grande 
compromisso de favorecer ações voltadas para a vivência dos valores 
cristãos e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, buscando cons-
cientizar o jovem estudante sobre a realidade da fé e a necessidade de 
desenvolver a dimensão religiosa. E a de desenvolver atitudes de fé, 
na relação com o Transcendente buscando subsídios para trabalhar 
na construção da sociedade justa e solidária sonhada por Deus. 

A orientação do Papa Francisco sobre a evangelização está 
sempre na linha da necessidade de ler os sinais dos tempos para 
melhor anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Na missão evange-
lizadora há a necessidade de atualização constante da linguagem de 
acordo com a realidade do destinatário. “A comunidade evangeliza-
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dora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. 
Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio.” (EG, 2013, n. 
24).

A escola católica é espaço de missão e tem especial vínculo 
com a Igreja, comprometendo-se com o anúncio do Reino de Deus, 
com a vivência dos valores cristãos, com o respeito ao pluralismo 
cultural e procurando motivar o jovem fazer a experiência de Deus 
na sua vida. O Documento do Papa Francisco, A Alegria do Evan-
gelho, ressalta que: “A evangelização é dever da Igreja.” (EG, 2013, 
n.111) O verdadeiro sentido da Igreja, como povo de Deus, realiza-
-se no anúncio da Boa Nova e na missão de ir pelo mundo plantando 
a semente do Evangelho e implantando o Reino de Deus para toda 
a humanidade.  

As dimensões da Pastoral - o Anúncio, o Serviço e a Cele-
bração em Comunidade - são elencadas no grande anúncio, daquele 
que mudou a vida de Maria de Nazaré. O anúncio da Boa Nova 
aconteceu na anunciação do Anjo: “O Anjo do Senhor anunciou a 
Maria!” (Lc 1,31). A abertura às inspirações do Espírito Santo fez 
com que Maria, após receber o anúncio do Anjo, desejasse servir 
sua prima Isabel. E, na alegria do encontro, acontece a celebração, 
quando o menino exulta em seu seio. A comunidade nasce da vivên-
cia em comum, do interesse pelo outro e da vontade de partilhar a 
vida em todas as situações que surgem.

A vivência de comunidade acontece no intercâmbio da sua 
vida, no grande diálogo de amor e na solidariedade sem limites que 
fez com que Maria fosse a primeira pessoa a receber o anúncio do 
Messias e fez com que fosse ela a primeira anunciadora do Evange-
lho, quando da visita a Isabel sua prima. “Maria pôs-se a caminho 
para a região montanhosa” (Lc 1,39). Maria, a primeira anuncia-
dora da Boa Nova, transmite a mensagem recebida do Anjo e leva a 
Boa Nova para sua prima ficando com ela, a fim de servir durante o 
tempo que Isabel mais precisava de ajuda. 

Este fato é um convite a assumir uma postura concreta 
diante das necessidades dos irmãos. A Boa Nova de Deus revela a 
sua presença nas coisas mais comuns da vida. Pessoas visitando-se, 
ajudando-se, vivenciando fatos do cotidiano, percebendo e desco-
brindo a presença do Reino nos acontecimentos da vida. A Boa 
Nova é a expressão da bondade de Deus, é a manifestação do Deus 
misericordioso!
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“Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho!” (I Cor 9,16). 
Todo cristão é desafiado a anunciar o Reino de Deus. O compro-
misso com o anúncio do Evangelho em locais de fácil comunica-
ção, como no caso da escola, ajuda o cristão a descobrir a dimen-
são missionária universal da Igreja, consequentemente dos cristãos. 
Todos são chamados, convocados e enviados ao anúncio do Evange-
lho de Jesus Cristo e o melhor modo de anunciar o Reino de Deus 
continua sendo pelo testemunho de vida. O Reino de Deus é edifi-
cado por meio das ações do cristão, pois ele acontece quando trans-
mitimos esperança e paz aos corações angustiados.  

O testemunho que o Senhor dá de si mesmo, e que São Lucas reco-
lheu no seu Evangelho, “Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de 
Deus”,tem, sem dúvida nenhuma, uma grande importância, porque 
define, numa frase apenas, toda a missão de Jesus: “Para isso é que 
fui enviado”. Estas palavras assumem o seu significado pleno se se 
confrontam com os versículos anteriores, nos quais Cristo tinha 
aplicado a si próprio as palavras do profeta Isaías: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os 
pobres” (Cf. EN, 6).

Algumas transformações que acontecem em todas as esfe-
ras da sociedade exigem ações adequadas às mudanças, principal-
mente entre os jovens. Ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, há 
a necessidade urgente da conscientização do agente da missão em 
vista das inúmeras mudanças na sociedade. A atual complexidade das 
funções conscientizadora e evangelizadora merece atenção especial e 
se expande nas diversas situações e ambientes, acentuando a contex-
tualização e atualização da mensagem. 

 A missão de anunciar tem algo muito especial a ser consi-
derado, pelo fato de que há a necessidade de analisar o comporta-
mento da juventude no seu aspecto religioso, social e cultural, a fim 
de garantir um maior acolhimento por parte desses destinatários, em 
cada local onde o anúncio irá acontecer. A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), em seus estudos sobre a cultura da 
juventude, reforça a importância de se identificar as características 
do mundo atual. “No anúncio, é importante prestar atenção às condi-
ções e expectativas dos destinatários e evitar classificações e rótulos, 
que levam a preconceitos.” (CNBB, 2015, n. 95).

Uma das prioridades da missão nos ambientes escolares é 
proporcionar experiências de vivência fraterna entre os jovens estu-
dantes auxiliando-os na valorização da razão para o amadurecimento 
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na fé. Até mesmo os seus questionamentos, próprios da faixa etária 
juvenil irão agregar valores e acrescentar aspectos importantes para 
o enriquecimento de uma fé madura e consciente. “Vai e anuncie o 
Reino de Deus” (Lc 9,60b) Esta é nossa missão: “ide pelo mundo 
inteiro e anuncie a boa nova para toda a humanidade” (Mc. 16,15).

DIMENSÃO DO SERVIÇO
A dimensão do “serviço” se coloca na ação contextualizada da 

escola católica à sociedade e se dá em colaboração com as demais 
instituições sociais que também instruem. Porém, é, especialmente, 
em parceria com as famílias que necessitam educar/formar seus 
filhos que o serviço toma forma e se constitui. 

A educação precisa de uma grande aliança entre os pais e todos os 
educadores para propor uma vida plena, boa, rica de sentido, aberta 
a Deus, aos outros e ao mundo. Esta aliança é ainda mais necessária 
porque a educação é uma relação pessoal. Ela é um percurso que 
revela o lado transcendental da fé, da família, da Igreja e da ética, 
insistindo na dimensão comunitária. (CONGREGAÇÃO PARA 
A EDUCAÇÃO CATÓLICA, III, 2014)

Sendo a ação concreta da escola católica para a sociedade, a 
atuação de serviço é impulsionada pelo “anúncio” da Boa-nova de 
Jesus aos que estão em processo de formação. E, exatamente, por esta 
razão é também onde se institui a “celebração” de uma comunidade 
com os mesmos fins, como espaço concreto de simbologias e ritos, 
que dão significação e sentido para o projeto cristão de vida.

Para a escola católica dar conta da sua função social desde 
o pressuposto antropológico, coloca-se a demanda da formação 
por uma racionalidade em favor da vida. A escola torna-se lugar de 
humanização, já que se utiliza do conhecimento e da apropriação das 
culturas e colabora com a abertura de novos horizontes, de forma 
a conduzir o individuo a fazer-se plenamente humano. Ou seja, o 
serviço da escola não implica apenas em oferecer conhecimentos 
acadêmicos ou em fazer escolhas de bons conteúdos, mas, principal-
mente, em optar por conhecimentos que se tornem referenciais e se 
transformem em valores de vida. 

A escola deve estimular o aluno ao exercício da inteligência, soli-
citando o dinamismo da elucidação e da descoberta intelectual e 
explicitando o sentido das experiências e das certezas vividas. Uma 
escola que não cumpra esta tarefa e que, pelo contrário, ofereça 
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elaborações pré-fabricadas, torna-se, por isso mesmo, obstáculo ao 
desenvolvimento da personalidade dos alunos. (GARRONE, no. 
27, 1977)

A escola constitui-se como um dos primeiros espaços de 
comunidade e onde é possível se ter acesso a diferenciadas relações 
e conhecimentos. No entanto, o conhecimento passa pela condição 
de ensinar e aprender, o quê em si carece profundamente e só se dá 
por relações  interpessoais.  Por isso que, na escola católica, a melhor 
expressão do serviço é a própria visão de mundo, que deve propor e 
desenvolver, ou seja, a de colaborar para construir com uma socie-
dade mais justa, igualitária, digna e plenamente humana.

O que também quer dizer que o serviço se encontra em ter 
clareza para assumir e vivenciar as concepções do “jeito” de ser e 
fazer do próprio Jesus de Nazaré. São as concepções do jeito de ser 
e fazer de Jesus que devem inspirar o ser e existir da escola católica, 
na busca da edificação do bem comum. Assim, tendo consciência de 
seu compromisso com a promoção do ser humano, na sua integra-
lidade, a escola católica postula o seu próprio caráter de instaurar o 
serviço do respeito ao outro e ao meio, e de promover a autonomia 
dos indivíduos. 

A Escola Católica, além disso, garantindo à sociedade pluralista 
de hoje, de modo institucional, uma presença cristã no mundo da 
cultura e do ensino, revela com a sua própria existência as riquezas 
da fé, apresentando-as como resposta aos grandes problemas que 
atormentam a humanidade. A Escola Católica está chamada sobre-
tudo a prestar um serviço humilde e generoso à Igreja assegurando 
a sua presença no campo educativo-escolar em favor da família 
humana. (GARRONE, no. 62, 1977)

No entanto, para constituir a pessoa, como sujeito de seu tempo 
e história, é necessário articular espaços e condições de relações que 
sejam atuantes e se coloquem em defesa e promoção da vida. O serviço 
que a escola católica presta faz da pessoa humana o centro do seu 
projeto e da sua atuação. E o serviço prestado em função da pessoa 
é para impulsioná-la e fazer com que transcenda a si mesmo e à sua 
realidade. É um tipo de serviço que se dá num modelo de ensino e 
aprendizado que desinstala, provoca e impele a ir ao encontro do outro 
e de toda a Vida que fizer parte dos percursos percorridos. 

A dimensão de crenças e espiritualidade é que subjaz para trans-
formar o conhecimento, muitas vezes, não tão palpável, em concretude 
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e dar significado para colocar-se e agir frente à vida. O papel, ou o 
serviço, que a escola presta é de animar, dinamizar, despertar vivências e 
experimentações, ou seja, uma forma de celebração que dará sustento às 
crenças mais profundas do ser humano. Destaca-se aqui a significativa 
importância de se estabelecer uma convivência que seja solidária entre 
os membros da comunidade escolar, pois só assim é possível levar a 
fazer a experiência de transcender e abrir a possibilidade do encontro 
com o mais intimo e profundo de si e do outro.

Portanto, o serviço que a escola católica presta se faz mediante 
uma imensa responsabilidade de envolvimento. O primeiro envol-
vimento é com a sua própria memória histórica, o que também 
dinamiza a sua identidade E o segundo envolvimento é de sempre 
estar aberta para ir ao encontro do outro. Este é, também, o projeto 
de Jesus e que precisa passar a ser, também, o eixo dinamizador do 
processo ensino e aprendizagem, tornando-se assim serviço de educar. 
É um serviço que se preocupa e compromete com um modelo de vida 
que leva à plenitude do humano, pois, cria espaço e clima favorável 
para vivenciar espaços de comunicação de uns para com os outros, e 
suscita ainda a construção de uma cultura de respeito, integridade, 
solidariedade e de vivências de paz.

Para que isso se dê é necessário que toda a comunidade escolar 
seja levada a vislumbrar, aprender e a assumir uma proposta educa-
tiva imbuída dos mais profundos valores humano-cristãos. O clima 
da escola propicia assim, em todos os tempos e espaços físicos, a 
dimensão de serviço ao enfatizar, no ambiente da escola, a vivência de 
relações justas e bondosas, tornando-se uma comunidade de apren-
dentes para uma melhor construção do ser humano.

A dimensão do serviço promove ainda um sentido de respon-
sabilidade e acompanha cada um para que desenvolva uma atitude 
que seja crítica, mas também criativa perante a sociedade em que 
vive. Entende que o “corpo” físico é o meio de comunicação e também 
o instrumento que manifesta o entendimento e a aplicabilidade do 
conhecimento e que, portanto, precisa ser orientado para experiên-
cias afetivas e de respeito também à própria sexualidade. Para isso, 
incentiva a cuidar do ambiente social por meio de uma ação pessoal 
e solidária em face da construção de situações que irão favorecer a 
realização pessoal, afetiva, profissional e espiritual.

Desenvolver e exercitar o diálogo torna-se um dos princípios 
primordiais no serviço prestado à educação na escola católica. Pois, 
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para que o diálogo aconteça são necessários elementos, como o amor 
ao próximo, que unem o ser humano. O diálogo se fará mediante 
o significado profundo do amor que une as pessoas e os seres em 
geral. Isto implica desenvolver um serviço de comprometer-se com 
o outro e com o meio, desenvolvendo o respeito e a consideração, o 
que é também condição para que se instale a abertura para o outro. 
O serviço de instaurar o diálogo faz buscar o lugar do encontro com 
o outro, para transformar e reconhecer que só é possível evangelizar 
mediante um processo de abertura e de uma participação ativa. 

Desenvolver a atitude de colocar-se na direção do outro, e 
sentir-se parte deste outro, faz com que se reinvente e recrie a própria 
cultura, contribuindo e construindo conhecimentos a partir de expe-
riências vivenciadas. Nesta perspectiva é que se dá o serviço do anún-
cio da Boa-notícia e que pode ser evangelizador. Pois, para Evange-
lizar é necessário participação, diálogo e construção de processos, ou 
seja, onde as pessoas efetivamente se envolvem, são reconhecidas e 
podem dizer sua própria palavra. 

A dimensão do serviço é então uma ação pensada e executada 
na condição e no espaço da escola, à qual denominamos de “Pasto-
ral Escolar”. Pastoral Escolar é toda a intencionalidade da escola 
católica colocada a serviço de uma educação que contribui com um 
tipo de conhecimento que questiona, e especialmente hoje os funda-
mentalismos e positivismos. Pastoral Escolar é todo o serviço pres-
tado e que leva conscientemente a fazer síntese entre as teorias e as 
ações propostas e praticadas. Ou seja, é um serviço que proporciona a 
vivência de condições educativas tão humanitárias, que estabelece o 
exercício do respeito, da dignidade e da integralidade do Outro como 
condição de ser, existir e de fazer educação da escola católica.

Pastoral Escolar torna-se o serviço que possibilita a experi-
ência da celebração da vida e estabelece compromisso em vista de 
uma sociedade sustentável. Propõe-se a promover e fomentar atitu-
des de respeito e colaboração, num clima de diálogo com o outro. 
Desperta, promove e cultiva a espiritualidade, transcende dimensões 
de religiosidades e compromete-se com o desenvolvimento integral 
do ser humano. É o serviço que marca presença na vida das pessoas 
da comunidade educativa e particularmente, nos momentos de situ-
ação-limite, como: doença, luto, dificuldades familiares, desemprego, 
dentre outros. É o serviço que desenvolve um profundo respeito pelas 
diferenças entre as diversas formas de crer e opções frente a vida. É 
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o serviço que promove uma convivência respeitosa com outras iden-
tidades religiosas presentes no espaço da escola, com o propósito de 
acolher a todos indistintamente.

O serviço coloca-se como um jeito de ser-fazer, que move todo 
o processo de ensino e aprendizagem, e compõe cada uma das ações e 
projetos da escola. É um tipo de serviço que se faz espaço de vivência 
dos valores humano-cristãos, de relações interpessoais profundas e 
verdadeiras e de compromisso com a cultura da bondade, do acolhi-
mento, do cuidado, da paz e da solidariedade de uns para com os 
outros.

DIMENSÃO DA CELEBRAÇÃO
As celebrações no ambiente confessional compõem um 

quadro ritual que, segundo Alves (2009:131), são uma “linguagem 
em gestos”, que expressam o relacionamento com Deus, espiritual 
e corporalmente. “Os ritos religiosos procuram situar o homem em 
um tempo e em um espaço sagrado que irão dar sentido às suas ativi-
dades no tempo e espaço profano” (ALVES, 2009:131), de forma 
mais simples ou elaborada, com mais uso dos gestos ou das falas, 
com tempos determinados ou mais espontaneamente, os ritos fazem 
parte do cenário das religiões, muitas vezes acompanhando o “evento 
fundante” destas.

Para a Igreja Católica, o rito responde à concretização de fide-
lidade à Aliança e a memória, entendida como manter viva, da ação 
de Deus na história, como testemunha a Sagrada Escritura em seu 
conjunto, por isso mesmo, que a estrutura básica compõe-se de pala-
vra-sacramento (Rosso in Seveso; Pacomio, 1988:25). 

Compreende a escuta da Palavra de Deus e a ação sacramental 
que traz em si eficácia, mas que também leva à adesão e vivência de 
valores éticos no tempo presente. Ganha sentido o tempo, o espaço, 
as relações, as etapas da vida, as condições sociais, enfim, abrange e 
ressignifica todo o ser e agir da pessoa.

A religiosidade e a ação ritual, de uma forma ou de outra, estão 
presentes nas sociedades e buscam expressar-se. Surge o novo perfil 
de ser humano, fruto da pós-modernidade, ou segunda moderni-
dade: um indivíduo muito informado e cada vez mais desestruturado, 
mais adulto e mais instável, mais volúvel, menos ideológico e mais 
tributário da moda; mais aberto a novidades e mais influenciável, 
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mais crítico e mais superficial; mais cético e menos profundo. Este 
tem buscado uma religião menos institucionalizada e mais utilita-
rista (LIBÂNIO, 2003:42).

A Escola Católica, participante da missão evangelizadora da 
Igreja, particularmente por meio da Pastoral Escolar ao oferecer 
momentos celebrativos que lhe são próprios, tem diante de si este 
desafio: inserir os estudantes neste universo de significantes e signifi-
cados, ao mesmo tempo favorecer o aprofundamento da experiência 
daqueles que já se sentem iniciados.

Em linhas gerais, pode-se entender que o ritual, de certa 
forma, desperta o interesse dos estudantes. Basta pensar como “brin-
cadeiras” de cunho mágico se difundem rapidamente nas escolas. Por 
outro lado, nem sempre a participação nas celebrações oferecidas, 
sejam elas litúrgicas ou devocionais, já parecem não agradar tanto. 
Muitas vezes, os adultos que acompanham as ações rituais também 
não estão tão conscientes do significado dos ritos realizados o que 
é facilmente percebido pelos estudantes. Isso requer educar para a 
melhor compreensão de gestos e significados.

A ação celebrativa, seja uma celebração eucarística, uma coro-
ação de Nossa Senhora, o terço ou mesmo um momento breve de 
oração no início do período letivo, só terá sentido e despertar o 
interesse se estivermos diante de uma comunidade de fé. Entra em 
questão em como formar na escola uma comunidade de fé autên-
tica, o que não cabe discutir aqui, mas em se tratando de liturgia, 
um indicativo é o elo com a realidade social e existencial. A própria 
liturgia traz em si a dimensão do tempo: está para além do chronos e 
justamente por isso, leva a vivê-lo na esperança teologal significando 
a vida e a história atual.

Uma ação pastoral na Escola Católica não implica em apenas 
realizar celebrações, mas em fazer com que seja compreendido o 
sentido do que está sendo celebrado. A ação celebrativa deve ser 
vivida e não apenas assistida. Uma comunidade educativa católica 
ciente de sua missão evangelizadora, além de criar um ambiente de 
vivência dos valores do Evangelho, deve também sentir-se respon-
sável pela experiência do encontro com Deus nas celebrações, 
buscando, especialmente os responsáveis pela evangelização que são 
os educadores, aprofundar-se nesta experiência e no conhecimento 
do mistério contido nas mais diversas expressões celebrativas. Mais 
do que realizar missas ou outras celebrações, trata-se de significar 
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tais momentos, mesmo os que não são vividos na escola. Seria bom 
saber que os estudantes e ex-estudantes da Escola Católica partici-
pam das celebrações dominicais, das festas litúrgicas e de práticas 
devocionais de forma consciente e madura.

Para se chegar a isso, deve-se levar em consideração a forma-
ção litúrgica dos educadores, sobretudo os agentes de pastoral. Eles 
são os primeiros a estar cônscios da riqueza de significados e da 
eficácia da ação realizada. Mas também alguns elementos práticos 
devem ser considerados.

O espaço é algo que nem sempre é levado em consideração. 
Muitas vezes, missas de formatura são realizadas em salões e anfite-
atros por falta de espaço sagrado adequado ou mesmo por questões 
de praticidade. De forma geral, um rito tem em si o poder de romper 
com o mundo profano para ser uma ponte com Deus. A comunidade 
que celebra precisa de um espaço que viabilize e indique comunhão 
entre si e também com Deus. Pequenos detalhes do espaço como 
iluminação, arte sacra, mobiliário, decoração provisória... colaboram 
para que a pessoa se dê conta do romper como tempo e o espaço. 

Outro aspecto de importância singular é a comunicação, a 
forma com que a mensagem chega, sejam por palavras, por cantos, 
por gestos, os recursos utilizados. Uma celebração em si, por mais 
que seja corriqueira merece sempre ser preparada tendo em vista os 
interlocutores. A faixa etária, o nível cultural, costumes regionais são 
elementos que indicam canais de transmissão da mensagem. Além 
disso, é importante que uma celebração, além do aspecto ritual e 
comemorativo também tenha um caráter catequético e mistagógico. 
Os textos da celebração precisam ser pensados de forma a não cansar, 
não ser de difícil compreensão, mas também relacionar a realidade 
existencial de cada grupo ao mistério celebrado.

O espaço, os gestos, as palavras, a música, tudo tem em vista a 
oração que não é senão o encontro com o Senhor. Cada celebração 
na Escola Católica pode ser momento privilegiado para indicar o 
valor da participação na liturgia, lugar privilegiado do encontro com 
Jesus, em especial, a eucaristia. É importante que em cada um destes 
momentos, os participantes percebam que na liturgia “o Senhor 
se deixa simbólica, mas realmente, ouvir, ver, tocar, comer e beber” 
(LUTZ, 2015:8).

Lugar de destaque nas celebrações é da Palavra de Deus. 
Nenhuma celebração na escola católica deve prescindir da leitura 
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da Sagrada Escritura. É essencial que toda a ação evangelizadora 
na escola seja animada pela Palavra de Deus tendo-a como “força 
motriz de todas as atividades” (LEAL, 2015:30) para “imprimir um 
jeito de ser e atuar próprio do cristão que segue o Caminho que é 
Jesus Cristo” (LEAL, 2015:31). Já em Aparecida, reconheceu-se a 
Palavra de Deus como lugar privilegiado para o encontro com Jesus 
(Cf. DAp, nn. 247-249). Toda ação pastoral tem a Palavra de Deus 
como sua fonte, logo, as celebrações devem ser o lugar privilegiado 
para a escuta da Palavra. 

A animação bíblica abre também possibilidades para a dimen-
são ecumênica presente na ação pastoral da escola católica. Ter a 
Sagrada Escritura como fundamento é uma das chaves que abre 
possibilidades de diálogo, visto que texto sagrado é elemento comum 
a várias tradições religiosas e a maioria absoluta dos cristãos segue o 
mesmo texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de evangelização no espaço da escola católica 

será assim, sempre mediado por estas três dimensões ANÚNCIO, 
SERVIÇO e CELEBRAÇÃO, que, articulando todos em todos 
os segmentos escolares, permitirá o estabelecimento de um efetivo 
projeto para a Pastoral Escolar nas unidades de educação básica a 
partir dos diferentes carismas. 

REFERÊNCIAS 
ALVES, Luiz Alberto Sousa. Cultura Religiosa. Caminhos para a constru-
ção do conhecimento. Curitiba: Ibpex, 2009.

ANJOS, M.; ITOZ, S.; JUNQUEIRA, S; Pastoral Escolar: práticas e provo-
cações. Aparecida: Santuário, 2015.

CNBB. Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. 53ª 
Assembleia Geral Aparecida – SP. 15 a 24 de abril de 2015.

CNBB. Diretrizes para a formação dos presbíteros da igreja no Brasil. São 
Paulo, SP. Paulinas. Ed. 2ª, 2011. no. 93.

CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Educar Hoje e 
Amanhã. Uma paixão que se renova, Instrumentum Laboris, 2014.



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 2/2016   59

SÉRGIO ROGÉRIO AZEVEDO JUNQUEIRA; SONIA DE ITOZ; TEREZINHA SUELI ROCHA; 
VALÉRIARIA ANDRADE LEAL

FRANCISCO. Evangelli Gaudium. Exortação Apostólica ao Episcopado, 
ao Clero, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos, sobre o anúncio do Evan-
gelho no mundo atual. Paulinas, São Paulo, 2013.

GARRONE, Card. Gabriel Maria. A escola católica, Sagrada Congregação 
para a Educação Católica, 1977.

I CORÍNTIOS, in: Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. Tradução de Storniolo, 
Ivo. Blancin, Euclides Martins. São Paulo, Paulinas, 1986.

JUNQUEIRA, S. Pastoral escolar: conquista de uma identidade. Petrópolis: 
Vozes, 2002.

JUNQUEIRA, S.; ITOZ, S.; NETO, J. Pastoral e Educação: estudo e reflexão 
sobre pastoral escolar. Curitiba: Piá, 2016.

LEAL, Valéria Andrade. Animação Bíblica da Escola. Um “pensar bíblico” 
para uma releitura da educação e da vida. São Paulo: Paulus, 2015.

LIBÂNIO, João Batista. Crer num mundo de muitas crenças e pouca libertação. 
São Paulo: Paulinas; Valência ESP: Siquém, 2003.

LUCAS. in: Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. Tradução de Storniolo, Ivo. 
Blancin, Euclides Martins. São Paulo, Paulinas, 1986.

LUTZ, Gregório. Uma leitura litúrgica global das novas diretrizes. In.: 
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB. Liturgia na ação 
evangelizadora: uma leitura litúrgica das Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil. Brasília: CNBB, 2015. pp. 7-13.

MARCOS. in: Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. Tradução de Storniolo, Ivo. 
Blancin, Euclides Martins. São Paulo, Paulinas, 1986.

PAULO VI. Evangelli Nuntiandi. Exortação Apostólica ao Episcopado, ao 
Clero aos fiéis de toda a igreja sobre a evangelização no mundo contempo-
râneo, Roma, 1974.

SEVESO, Bruno. PACOMIO, Luciano. A cura di. Enciclopedia di pastorale. 
Liturgia. Casale monferrato: Piemme, 1988. Vol. 3.

V CONFERÊNCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO-AME-
RICANO E DO CARIBE, 2007. Documento de Aparecida. São Paulo: 
Paulinas; Paulus, Brasília: CNBB, 2008, 5 ed.
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por Sérgio Ricciuto Conte, acervo pessoal de Elisangela Barbosa

Ensaios

“Cuidai da criação. Mas, sobretudo, cuidai das pessoas que não 
têm o necessário para viver.” 

(Papa Francisco, 14/11/13, Twitter)



Humberto Silvano Herrera Contreras – Faculdade Bagozzi1 

Assim, como Deus teve José e Maria como os seus agentes 
de pastoral para cuidar e educar Jesus, assim a Igreja, nos convida a 
sermos os seus agentes de pastoral nas diversas comunidades educa-
tivas das nossas escolas católicas. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 Tácito ou explícito, o “agente” obra, opera, atua. Agente 

vem do latim agens, de agere, que nos remete, na sua profundidade 
etimológica, a “realizar, fazer, conduzir, colocar em movimento”2. O 
adjunto nominal “de pastoral”, constitui seu complemento, sua ação 
vital no mundo, e nesse genitivo está inscrita a identidade eclesial. 

1 Mestre em Educação (UTP-PR), Coordenador do Núcleo de Inovação, Pesquisa e Extensão 
da Faculdade Padre João Bagozzi. Professor Consultor do Setor Universidades/CNBB.
2 Cf. Origem da palavra – Site de Etimologia. Disponível em: <http://www.origemdapalavra.
com.br>. Acesso em: 20/02/2017.

O AGENTE DE 
PASTORAL E A DEFESA 
DA VIDA E DOS BIOMAS 

BRASILEIROS NA ESCOLA 
CATÓLICA

Foto: Reprodução a óleo em tela de Sonho de São José, Rembrandt Van Rijn (adaptação 
própria) - Fonte:  http://museudasartes.com.br
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 O agente de pastoral, sujeito e predicado na escola católica, 
possui a responsabilidade de liderar o cultivar. Cultivar uma iden-
tidade que tem raízes de tipo carismáticas, diocesanas, eclesiais, 
entre outras, mas que convergem (e deveriam sempre convergir) na 
profundidade de Jesus Cristo, vivido e assumido em corresponsabili-
dade por todos os membros da comunidade educativa.

 Existem agentes de pastoral que assumem esta função na 
condição de agentes especialistas (coordenadores, assistentes e 
agentes de pastoral), e outros, na condição de agentes “generalistas” 
(técnicos administrativo-pedagógicos e professores). Os primeiros 
possuem a missão específica de liderar o cultivar, de entusiasmar e 
acompanhar os agentes “generalistas”, além de promover ações que os 
aproximem dos educandos e compartilhem encontros de fé (pensar, 
sentir e agir). Já os agentes “generalistas” têm funções específicas na 
ação de educar (desde a recepção da escola até a direção escolar), 
contudo, o seu testemunho também é (ou pode ser) uma autêntica 
ação pastoral. 

 Além dessa divisão, mais didática que real, todos são educa-
dores, são agentes de pastoral.

O AGENTE DE PASTORAL: DISCÍPULO MISSIONÁRIO
Os agentes de pastoral precisam encarar o compromisso da 

educação como um compromisso evangélico. São interlocutores 
comprometidos com uma autêntica formação humana que combina 
um currículo de humanização, socialização e evangelização. Para isso, 
é necessário que a educação seja iluminada pelos princípios evangé-
licos. Os agentes de pastoral são (precisam ser) “discípulos missio-
nários”!

O desafio da escola católica é fazer presente a tarefa evangeli-
zadora no mais próprio dos seus afazeres, isto é, na experiência curri-
cular. O currículo evangelizador precisa estar de forma orgânica e 
sistemática na escola. E se tal desafio estiver distante ou incipiente as 
nossas escolas precisam revisar seus projetos educacionais (DA, 370). 

A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de 
uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente 
missionária. (DA, 370) (grifo nosso)

Para anunciar a “conversão das escolas”, a pastoral precisa 
“participar” (tomar parte) e contribuir na incorporação das inovações 
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educativas à luz dos princípios da pedagogia cristã: encontro, discer-
nimento, acompanhamento e testemunho. Esse desafio, constitui o 
que denominamos como “escola em pastoral” (DA, 338).

Esta escola desenvolve a educação na fé de maneira integral e trans-
versal em todo o currículo, levando em consideração o processo de 
formação para reencontrar a Cristo e para viver como discípulos 
missionários e inserindo nela verdadeiros processos de iniciação 
cristã. (DA, 338)

 A escola e a universidade têm a missão permanente de apro-
fundar e enriquecer todas as razões e motivações humanas para o 
Bem Viver. Precisam ser “centros de irradiação da vida em Cristo” 
(DA, 362), e não centros da acomodação e indiferença que, assen-
tados em um reducionismo antropológico e na sobrevalorização da 
subjetividade individual, negam o Bem Comum. Daí a necessidade 
da prece (e também da ação): Alegria e esperança para nossas escolas 
e universidades!

 A emergência educativa concentra dificuldade em estabe-
lecer relações educativas, e o agente de pastoral precisa assumir a 
educação numa perspectiva de fé, isto é, uma fé pensada, sentida 
e operosa. A profecia do cultivar denota a dimensão profética da 
educação e seu potencial dignificante, seu compromisso de educabi-
lidade, de justiça social.

 A escola e a universidade são “lugares de educação”, terrenos 
dispostos para experiências de aprendizagem que integrem pesquisa, 
vida e pensamento. Daí a relação necessária para o cultivar: a ambi-
ência. Poder-se-ia compreender como a ação de “criar ambientes” 
acolhedores para que se desenvolvam as relações, os relacionamentos, 
os testemunhos e, principalmente, a sensibilidade social. Percebemos 
a ambiência quando a pesquisa revela sentido ético e do transcen-
dente, e/ou quando a aprendizagem acontece de forma participa-
tiva e motivadora (trabalho colaborativo/cooperativo), e se concen-
tra significativa e personalista no sujeito aprendente. Contudo, criar 
ambientes é mais fácil de que cultivá-los, e nesse desafio é que, talvez, 
a missão e o protagonismo do agente de pastoral encontrem resposta 
e justificativa.

 A ação de cultivar ambiência constitui um processo de auto-
-educação, de abrir o coração e a mente, de socialização da paixão 
pelo que se aprende, isto é, da motivação significante do educar. É 
por isso, que os educadores (agentes de pastoral) precisam (re)afir-
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mar a dimensão educativa do acolhimento, possibilitar ambientes de 
aprendizagem ricos de oportunidades que respeitem as diversida-
des das inteligências. A aprendizagem precisa ser uma experiência 
significativa e profunda, fruto do acompanhamento dos educandos. 
É nesse aspecto que a memória de Emaús renova a nossa paixão pelo 
educar!

O AGENTE DE PASTORAL PRECISA SER CUIDADO PARA 
CULTIVAR

A preocupação pastoral reafirma e se baseia na circularidade 
das relações. Desejamos apresentar uma proposta amável de fé, com 
abertura missionária, ao voluntariado, ao Transcendente como fonte 
de humanização.  Daí que, para acompanhar e cultivar esses frutos, 
precisamos fortalecer o acompanhamento da fé dos cuidadores. A 
estima social para com estes representa uma preocupação pastoral e 
um desafio educativo de superação do empobrecimento da razão e 
do pensamento criativo, aspectos cruciais para o Bem Cultivar. 

E assim, não esquecer que “a educação vive a metáfora do bom 
semeador que se preocupa em semear nem sempre com a possibili-
dade de ver os resultados da sua ação.” (CONGREGAÇÃO PARA 
A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 2014).

O Bem Cultivar é fruto da esperança e confiança, novamente, 
de uma fé pensada, sentida e operosa.

O AGENTE DE PASTORAL E A DEFESA DA VIDA E DOS 
BIOMAS BRASILEIROS

 A voz da Igreja nos tem comunicado uma mensagem 
de Cuidar da Casa Comum (Laudato Si’) com alegria (Evangelii 
Gaudium) e misericórdia (Misericordiae vultus). Cuidar no sentido 
profundo do Viver Bem. Na Igreja do Brasil, essa mensagem ainda 
motiva a Campanha da Fraternidade de 2017, com o tema: Frater-
nidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema: “cultivar e 
guardar a criação” (Gn 2, 15). Os ecos dessa mensagem ressoam 
na escola e universidade, e desafiam aos seus atores para uma educa-
ção para Bem Comum. Os educadores (agentes de pastoral) são 
convidados a
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[...] reordenar os itinerários pedagógicos duma ética ecológica, de 
modo que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, respon-
sabilidade e no cuidado apoiado na compaixão (LS, 210).

 Esse convite também suscita um reordenamento dos itine-
rários pastorais, e renova/afirma a necessidade de um “currículo 
evangelizador”. Este horizonte de cidadania planetária/global (Cf. 
UNESCO, 2015) aponta a necessidade de abordar princípios, valo-
res, atitudes e comportamentos enraizados em uma percepção de que 
a Terra é uma Comunidade de Vida. Esta compreensão educativa se 
aproxima do saber de uma ecopedagogia que promove a aprendiza-
gem significativa, atribuindo sentido e sustentabilidade às ações coti-
dianas. Sugere a promoção da vida na convergência harmônica do 
elemento ecológico ao desenvolvimento econômico, e na racionali-
dade de que as diferenças culturais dos povos e a apropriação de suas 
relações ecológicas são a base da sustentabilidade (Cf. GUTIER-
REZ; PRADO, 2013).

Nessa perspectiva, é possível falar de um itinerário “ecopas-
toral” para a escola católica. Os ecos ecológicos precisam ressoar no 
currículo:

• Uma educação que crie ambientes para a “abertura ao bem” 
(LS, nº 205), e que nos ajude a avaliar as nossas motivações 
pelo Bem Viver (espiritualidade), bem como qualifique o 
nosso “fazer o bem”;

• Uma educação que desenvolva a nossa “capacidade de olhar”, 
e que colabore com a “conversão do olhar”, isto é, superar a 
visão estática do olhar (antropocentrismo) para uma experi-
ência de auto-transcender o olhar para novos hábitos e atitu-
des: “sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de 
sair de si mesmo rumo ao outro” (LS, 208);

• Uma educação que “com base em motivações profundas” 
(LS, 211) provoque para a alegria da “disponibilidade social”. 
Daí que a escola precisa ser está experiência primária de 
alegre colaboração. Os nossos educandos são sementes de 
cidadania (LS, 213); 

• Uma educação que transgrediu as fronteiras da educação 
ambiental para uma educação socioambiental, isto é, que 
não ignora o aspecto “social” nas atividades ambientais, ao 
contrário, agrega “a dimensão do social no currículo e práti-
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cas escolares” (LS, 139). Entende que a injustiça social é um 
problema socioambiental, e que as desigualdades sociais 
incidem muito nas desigualdades escolares. Daí o desafio da 
educabilidade como uma questão de justiça social escolar;

• Uma educação que orienta e defende a opção preferencial 
pelos mais pobres (LS, 158). Que se aproxima da ecologia 
humana dos pobres (LS, 148) e busque aprender com eles, 
nessa relação de proximidade e, principalmente, convivência. 
E, no contexto hodierno, reafirma essa opção solidária na 
defesa da vida da sociodiversidade brasileira e da sua cultura, 
principalmente das comunidades locais e tradicionais (LS, 
146);

• Uma educação que engloba as futuras gerações, que entende 
que “ensinar aos alunos a cuidar e guardar” e adverti-los 
sobre o “consumo necessário” (LS, 162) é uma questão de 
solidariedade e de responsabilidade intergeracional;

• Uma educação que aposta que é preciso salvaguardar a saúde 
das nossas instituições (LS, 142) e do nosso próprio corpo 
(LS, 155), porque disso depende, primordialmente, a saúde 
das relações sociais, em todos os âmbitos e em todas as 
dimensões que a alteridade nos ilumina;

• Uma educação que se renova, que repensa seu currículo (Cf. 
UNESCO, 2016). Os especialistas têm a missão de poten-
cializar a transposição cotidiana do currículo, de fortalecer 
a proposta curricular em termos de contextualização, perti-
nência e coerência com a realidade social dos educandos.  E 
isso não é uma questão unicamente formal do intelecto e 
sim de criatividade, inovação, e, preferencialmente, sensibili-
dade. O currículo significativo “faz sentido” (possui impactos 
sociais de significação), sensibiliza (os educandos se sentem 
bem) e propicia a conscientização (os educandos querem 
agir assim);

• Uma educação dos/pelos exemplos de vida atualiza a mensa-
gem da tradição da pedagogia cristã, da experiência de Jesus 
professor dos discípulos. A técnica metodológica são os 
testemunhos como registros concretos de um saber prático, 
que pode ser imitado com criatividade. O diálogo e a socia-
lização dos exemplos de vida fortalecem e transformam a 
identidade dos educandos. E inspiram a abertura ao Bem.
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Poder-se-ia continuar a apontar outras questões que são 
cruciais ao itinerário ecopastoral, e que poderão ser enunciadas pelos 
leitores a partir das suas experiências de vida e do cotidiano esco-
lar. Contudo, ao que parece, o que se torna central é indagar: que 
ambientes são as nossas escolas? O que exprimem delas os nossos 
educandos? Que vida social lhes ensinamos?

A partir dessas indagações é que a responsabilidade social 
das nossas escolas se manifesta, e de alguma forma, deixa transpa-
recer a realização do seu compromisso evangelizador. Quem dizem 
os homens que eu sou?[...] E, vós, quem dizeis que eu sou? (Mc 8, 
27b.29a).

Se os agentes de pastoral tivessem que responder, hoje, a essas 
questões, quais seriam as suas respostas? E se a escola católica tivesse 
a possibilidade de fazer as mesmas questões, quais respostas recebe-
ria?

SOBRE OS BIOMAS BRASILEIROS
O eco de “cuidar e guardar a criação” (Gn 2,15), dos Biomas 

Brasileiros, precisa nos inspirar a proposições concretas. Apresenta-
mos, a seguir, a proposição de um itinerário pedagógico que pode 
orientar na elaboração de atividades didáticas. A proposição meto-
dológica se dá em três etapas. Vejamos.

1. Admirar: O que são os biomas? Os Biomas são bens sagrados!

A ideia desta etapa é causar admiração no educando, isto é, aproximá-lo no tempo e espaço, 
direcioná-lo para uma experiência de encanto pelos Biomas. Não queremos restringir o olhar 
do educando unicamente ao sentido da visão, mas também para uma observação cuidadosa.

2. Descobrir: As características dos biomas. Nos biomas vivem pessoas!

Esta etapa é um convite ao educando a conhecer os Biomas, a envolver-se com as suas histó-
rias, riquezas, culturas, personagens e curiosidades. Também, é uma oportunidade de perceber 
os perigos das suas devastações, as causas e os efeitos decorrentes, bem como os desafios pelas 
suas defesas.

3. Integrar: Cuidar e guardar (d)os biomas. Nós somos biomas!

Esta última etapa tem como objetivo suscitar atitudes, principalmente, de cuidado dos Biomas 
e de defesa da vida. É a etapa que busca mostrar/sensibilizar ao educando a perceber que ele 
faz parte da vida dos Biomas, fazê-lo sentir-se integrado a comunidade da vida.
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Cada etapa integra as dimensões do pensar, sentir e agir 
do educando, que são exploradas a partir das atividades que serão 
propostas. Acreditamos que as atitudes em defesa da vida dos Biomas 
constituem mudanças a nível do pensamento, da moral e dos hábitos 
cotidianos. Precisamos educar a mente, o coração e os sentidos. A 
educação precisa ser para a Vida!

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além dessa preocupação didático-metodológica, socializo 

algumas orientações que considero chaves na abordagem da temática 
dos Biomas Brasileiros:

• Superar a abordagem e compreensão romanticista do tema. 
Evitar apresentá-lo como um mero slogan midiático da 
contemporaneidade que precisamos reproduzir para estar 
à moda social. A denúncia da Laudato Si (da CF 2017) é 
de uma conversão profunda que demanda atitudes no coti-
diano. As atividades a serem propostas precisam considerar 
esses elementos!

• Evitar abordagens das questões ambientais, restritas a visões 
naturalistas/biologicistas que omitem/negam o aspecto 
social. É preciso abordar essas questões na perspectiva da 
ecologia integral!

• É preciso comunicar as ações/atividades a partir das diferen-
tes linguagens (cinema, literatura, teatro, música, etc.). Para 
isso, é recomendável aproximar-se e fortalecer redes entre os 
agentes da escola e as organizações públicas, privadas e/ou 
do terceiro setor, para proposição das ações, a fim de envol-
ver, desde os processos de ensino, quanto as suas possibilida-
des de extensão na comunidade.

• É preciso cuidar dos comunicadores e/ou lideranças, sobre as 
suas perspectivas de compreensão ecológica/ambiental e dos 
territórios de contestação, desde o qual falam/expressam-se. 

• É preciso superar o discurso desenraizado, carente de ações 
contextualizadas com a realidade da escola, dos alunos... 
O saber ambiental não se limita ao saber-saber, precisa ser 
ampliado para o saber-fazer, saber-ser, saber-estar, saber-
-conviver...
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• E, atrelado a tudo isso, uma atenção especial de acompa-
nhamento e avaliação, a fim de zelar do antes, do durante 
e da continuidade das ações propostas. É preciso discerni-
mento para fazer ressoar os ecos da Laudato Si’ (CF 2017)!

 Que Maria Santíssima, nas suas expressões de Nossa 
Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Amazônia, Nossa Senhora 
do Pantanal, Nossa Senhora do Cerrado, Nossa Senhora do Sertão, 
Nossa Senhora Gaúcha del Mate, entre tantas outras, seja interces-
sora nesse desejo sincero de “Cuidar e Guardar dos Biomas Brasilei-
ros”.

Para concluir, uma oração por todos os agentes de pastoral, 
especialmente, pelos professores...

Pai nosso do professor
que está na escola,

santificado seja o teu ensinamento,
venha a nós a qualidade na educação.

Faça-se investimento no ensino-aprendizagem,
assim na escola, como nos professores e alunos.

Dai-nos hoje a motivação docente para cada dia,
“perdoa” as nossas dificuldades do cotidiano escolar,

assim como nós “perdoamos”
a falta de condições que o governo nos dá, 

não nós deixes cair no desânimo.
Livrai-nos da educação capitalista.

Amém.  
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Cada cristão é missionário na medida em que testemunha o amor de 
Deus. Sede missionários da ternura de Deus!” 

(Papa Francisco, 05/05/2013, Twitter)

Foto: Acervo do Centro Educacional Menino Jesus, Florianópolis/SC, 2016

  RELATO DE 
EXPERIÊNCIA



CUIDANDO DA NOSSA 
CASA COMUM:

UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
CONTEXTUALIZADA 

Fernanda Layse RamosAroucha  - SCM11

Ingred de Paiva Liberino  - SCM2
 Maria Elisabete da SilvaSzervinsk  - SCM 3

Ciene Passos Soares  - SCM4
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Ao fazermos uma análise sobre a atual realidade em que se 

encontra o nosso planeta, percebemos o quanto o temos maltratado. 
Precisamos de um cuidado permanente com a Terra. Para isso, torna-
-se necessária uma nova etapa: deixar para trás todos os hábitos que 
levem à autodestruição do meio ambiente.

É preciso haver uma mobilização social, visando incentivar 
comportamentos que tenham influência direta no cuidado com o 
meio ambiente de maneira sustentável, assim como criar uma cons-
ciência de que todos devem compartilhar da mesma ideia: cuidar da 
nossa casa comum, que é a nossa responsabilidade (Cf. Laudato Si’, 
2015).

Ao pensarmos sobre casa comum, remetemo-nos a algo 
compartilhável, de igual acesso a todos, lembrando-nos imediata-
mente de nosso Planeta Terra. 

A urgência é, então, de se colocar como agente principal de 
canalização da mudança que se quer ver. Padre Gailhac5, há muito 
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2  Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Neuropedagogia, Psicanálise Infantil e Orien-
tação Educacional. Professora. E-mail: ingredliberino@gmail.com  
3 Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia, Gestão Escolar e Orientação 
Educacional. Professora. E-mail: bete0981@hotmail.com 
4 Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia. Professora. E-mail: cienepas-
sossoares@gmail.com 
5 Padre Gailhac-  Antonio Pierre Jean Gailhac, Padre fundador do Instituto das Religiosas do 
Sagrado Coração de Maria.
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tempo, orientou-nos que devemos ser a mudança que queremos no 
mundo e, agora, o planeta clama por isso, por essa prática sustentá-
vel e consciente. O cuidar faz parte da essência do ser humano. Ao 
receber cuidados, ele aprende a ser cuidado e a cuidar. 

O cuidado é introduzido na natureza a partir de um ato 
essencial humano. Nós precisamos concentrar a nossa preocupação 
no planeta, dando a ele o zelo necessário. Boff afirma que “para 
cuidar do planeta, precisamos passar por uma alfabetização ecoló-
gica e rever nossos hábitos de consumo. Importa desenvolver uma 
ética do cuidado” (Boff, 2008. Pág. 134).  

A palavra sustentabilidade possui um significado abran-
gente. Sustentabilidade é a capacidade de um indivíduo ou de uma 
empresa de estar em um ambiente sem causar impacto sobre ele, 
ou seja, é a possibilidade de utilizarmos os recursos naturais de 
maneira inteligente, pensando no desenvolvimento e na continui-
dade da vida humana (Cf. Ecologia urbana-2016).

Boff complementa que
sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente para 
si e para os seres dos ecossistemas, onde ela se situa, que toma da 
natureza somente o que ela pode repor. Não se trata simplesmente 
de não consumir, mas de consumir responsavelmente (Boff, 2008. 
Pág. 137).

A escola sempre exerceu o papel chave na formação do 
pensamento da criança, levando em consideração o seu desenvol-
vimento biopsicossocial. Neste momento, em que o mundo inteiro 
discute sobre sustentabilidade, algumas escolas têm se empenhado 
em acompanhar estas discussões, focando suas ações e seus deba-
tes no protagonismo e no papel de ensinar ao ser em desenvolvi-
mento a investigar para compreender mais a respeito do cuidado e 
da preservação ambiental, para ser colocada em prática mediante 
atitudes simples.

AÇÕES SUSTENTÁVEIS 
Segundo o dicionário Michaelis, “ação” significa ato, obra, 

modo de proceder. Com esse pensamento de ação, envolvimento, 
protagonismo e, principalmente, norteadas pela necessidade de se 
ensinar a criança a investigar e agir sobre o objeto de conhecimento, 
o projeto do 2º Ano do Ensino Fundamental foi idealizado. 
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O tema escolhido para se colocar em discussão foi a Campa-
nha da Fraternidade 2016, que nos trouxe um urgente desafio: o de 
se pensar e criar iniciativas que visam cuidar e proteger a vida da 
nossa casa comum, o nosso Planeta Terra.  

Orientadas pelo Programa de Ensino Religioso (PER) da 
Rede Sagrado, iniciamos as pesquisas sobre o que é sustentabilidade, 
seguindo o documento oficial da Campanha da Fraternidade 2016 
—“Casa comum, nossa responsabilidade” —, a Encíclica do Papa 
Francisco - Laudato Si’, e tendo como base o livro Saber cuidar, de 
Leonardo Boff. 

O projeto tem o objetivo de planejar e colocar em prática 
ações sustentáveis que os alunos pudessem praticar no ambiente em 
que estão inseridos. 

As orientações do PER foram de suma relevância, pois o 
documento traz como um dos desdobramentos das ações solidárias 
o Projeto JPIC  que “são momentos de reflexão e ação em torno 
da necessidade de se construir uma sociedade baseada na justiça, na 
paz e na integridade da criação”. E foi com este ideal em mente que 
demos início aos trabalhos pedagógicos. 

Crianças do 2º Ano D na abertura do Projeto Sustentabilidade
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O Projeto JPIC-2016 tem como objetivo central acolher o 
planeta e ser sustentável. Para que acolham com consciência, é preciso 
se conhecer e se perceber responsável por seus atos e suas atitudes, 
agindo de um jeito “Sagrado” em relação à casa comum, assim como à 
sua casa, à sua escola e aos locais que frequentam. O projeto pretende 
que crianças, pais e comunidade escolar compreendam que temos 
apenas este planeta para viver e que, por isso, devemos cuidar dele.

As abordagens foram se aproximando da realidade vivenciada 
pela criança: o descarte do lixo, o uso da água, o uso exagerado da 
energia elétrica e o desmatamento, tudo isso fazendo uma ligação com 
todas as disciplinas do 2º Ano, assim como o que é visto por elas nos 
meios de comunicação. 

Expandindo a ideia sobre o ambiente onde estão inseridas, foi 
realizada uma pesquisa sobre os rios e os riachos da região Centro-
-Oeste, para que pudessem observar e compreender a importância 
da água para manutenção da vida no planeta, observando o que está 
próximo aos alunos. Com base nessa observação, as crianças puderam 
refletir e identificar os lugares onde ocorriam o desperdício de água 
e, após essa reflexão, desenvolveram cartazes falando sobre a correta 
utilização da água nos lugares que frequentam.

Com todas essas vivências realizadas por nossos alunos, intro-
duzimos, então, o conceito de sustentabilidade. Em sala de aula, 

Momento de integração e brincadeiras das crianças da escola e do Projeto Vida 
Padre Gailhac, no Convivendo.
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Unidos para conscientizar a comunidade escolar a respeito do cuidado com a 
casa comum.

conversamos sobre a crise ecológica por que o nosso planeta atravessa 
e, em conjunto, pensamos em ideias para melhorá-la.

Durante as aulas sobre sustentabilidade, foi apresentada uma 
sacola e o mascote do nosso projeto, ambos feitos de materiais reci-
clados, que foram enviados diariamente para uma família diferente, 
com a finalidade de pensarem, juntos, em ações sustentáveis que 
pudessem ser colocadas em prática por eles. A partir da vivência 
proporcionada pela sacola sustentável, foram feitos, pelas crian-
ças, cartazes com dicas de como as pessoas poderiam utilizar de 
forma mais consciente os recursos naturais que o nosso planeta nos 
oferece.

Continuamos nosso projeto realizando um mural com o 
desenho das mãos das crianças, nas quais foram escritas as atitudes 
sustentáveis propostas por elas. Essa atividade teve o objetivo de 
mostrar às crianças que, juntos, somos capazes de fazer muita coisa 
pelo próximo, pela escola e pelo planeta.

O projeto ainda não terminou, desdobrar-se-á em mais algu-
mas atividades, uma delas será na Festa da Família, em que faremos 
receitas de bolo utilizando restos de alimentos que seriam jogados 
no lixo, além de termos feito um trabalho de conscientização de 
que essa campanha não acaba com o ano que se finda, mas deve 
permanecer viva e atuante na vida das crianças e de suas famílias, 
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pois o cuidado com a nossa casa comum deve perpassar os muros 
da escola. Esse é o grande objetivo do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Levando em consideração todos os aspectos mencionados 

no projeto, faz-se necessária uma conscientização do cuidado com a 
casa comum e do respeito por ela.

 Por meio de ações concretas, percebemos que as crianças 
se envolvem de maneira prazerosa e comprometida com a causa 
ambiental.

É necessário sermos agentes permanentes da mudança que 
queremos no mundo, assim como defensores de uma proposta polí-
tica e social que modifique o atual panorama de como estamos cons-
truindo o futuro do Planeta Terra.
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CONVESCOTE  
E CAFÉ LITERÁRIO: 

TRAZENDO A LITERATURA 
PARA MAIS PERTO

Bruna Gaio Nardi Pinheiro - Colégio Sagrado Coração de Maria/RJ1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este relato tem como objetivo expor a bem-sucedida expe-

riência do Café literário na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 
do Convescote literário no Ensino Médio regular. Trata-se de uma 
ideia simples: fazer com que os alunos, ao também serem agentes da 
literatura, se sintam mais próximos e mais dispostos para a disciplina, 
que, tradicionalmente, é ensinada somente através dos clássicos e 
sem conexão alguma com a realidade atual, tanto dos adolescen-
tes, público do Ensino Médio, quanto da classe trabalhadora, perfil 
predominante na EJA. Uma iniciativa simples, mas que tornou, em 
ambos os segmentos, a apreciação de textos literários mais prazerosa 
e intensa.

CAFÉ LITERÁRIO - A LEITURA A SERVIÇO DA AUTOESTIMA
O Café Literário é um projeto iniciado no ano de 2014, cujos 

foco e alvo principais são os alunos do Ensino Médio da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). O trabalho consiste em duas etapas: a 
preparação e sua realização efetiva.

Primeiramente, todos os alunos devem elaborar seus textos, 
de forma absolutamente livre. Política, amor, cotidiano... quaisquer 
temas são aceitos e bem-vindos. O mesmo pode-se dizer a respeito 
da forma, os conteúdos podem estar em prosa ou verso. Tal liberdade 
é fundamental para que os alunos se sintam não só à vontade, mas 
também entusiasmados para escrever. Após esse processo de realiza-
ção inicial, todos mostram seus trabalhos ao professor, a fim de que 
possam ser vistos e corrigidos antes da leitura.
1 Graduação em Letras Português/Latim e respectivas Literaturas – UERJ. Mestrado em 
Teoria da Literatura/Literatura Comparada – UERJ. Professora de Língua Portuguesa e Lite-
ratura – Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. E-mail: brunagaio@hotmail.com
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Após a revisão das produções, cada um retorna com seu traba-
lho para casa e o passa a limpo, só que, desta vez, o texto deve ser 
digitado. Todos devem estar sem o nome do autor, para que assim 
possam ser lidos no dia da realização do Café Literário.

No dia da apresentação, cada um entrega o texto nas mãos do 
professor, antes mesmo de a aula começar. Todos trazem também 
guloseimas, que vão constituir a parte do “café” propriamente dito. 

Inicialmente, os alunos relaxam e confraternizam. Alguns 
minutos depois realizam-se as leituras. As carteiras são postas em 
círculo, a fim de que todos possam se ver e se ouvir melhor, os textos 
distribuídos aleatoriamente, mas com cuidado para que ninguém 
fique com sua própria produção. Entre os conteúdos também estão 
presentes obras de autores consagrados igualmente sem identifica-
ção.

Cada aluno lê o texto em voz alta, todos ficam atentos à leitura. 
Encerrada a leitura, os alunos tentam adivinhar de quem é o texto, 
se é de algum autor famoso, ou se é de alguém da própria turma – e, 
se for, quem seria essa pessoa. Além de boas risadas e um clima de 
maior companheirismo entre os alunos, acaba-se por inseri-los no 
mundo da leitura.

A princípio, a atividade em si pode parecer um pouco infantil, 
porém ela tem um valor imenso para o público da EJA. No trabalho 
com jovens e adultos, a maior parte dos estudantes voltou à escola 
depois de muitos anos longe, e praticamente todos têm uma rotina 
dura, de trabalho intenso durante o dia e estudo à noite.

Tais fatores juntos colaboram para a falta de prática da leitura. 
Muitos alunos desse segmento dizem não ler por “não terem tempo” 
ou “acharem muito chato”. Mas a verdade é que muitas vezes há uma 
questão bem mais profunda por trás de tal aversão à leitura: muitos 
desses educandos simplesmente não se acham capazes. A falta de 
autoestima e a crença de que são incapazes fazem com que muitos 
criem resistência à Literatura e a disfarcem como “falta de preferên-
cia”.

Durante a atividade, uns ouvem os textos dos outros, e acabam 
por se surpreender ao saber como os colegas são criativos e capazes 
de escrever conteúdos realmente interessantes. Muitos acham que 
textos escritos por seus próprios colegas de sala são, na verdade, de 
autores consagrados, o que, obviamente, é um maravilhoso estímulo 
para o autor do texto em questão.
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A comida envolvida na atividade também é parte imprescin-
dível à realização satisfatória do trabalho. Ao confraternizarem os 
alunos acabam relaxando, o que os torna mais preparados e calmos 
para a leitura. Muitos nunca leram em público e têm receio, acreditam 
que, por não terem a instrução dada pela escola em boa parte de suas 
vidas, vão errar, fazer vergonha. Criar um ambiente agradável e que 
não pareça hostil para esse público tão especial é parte crucial e deter-
minante para o sucesso do Café Literário.

A inserção de textos de escritores profissionais também é feita 
de forma pensada, com o objetivo não somente de levantar a autoes-
tima daquele que tiver seu texto classificado pelos colegas como de 
“autor famoso”, mas também como forma de apresentá-los a textos e 
autores desconhecidos até então para eles. 

Ao ler de forma despretensiosa, como em uma brincadeira de 
adivinhação, o aluno, sem perceber, baixa sua guarda e acaba enxer-
gando que não é tão difícil assim, que ler pode ser uma atividade muito 
prazerosa. Todos escreveram e não há o nome do autor na folha, o que 
significa que todos estão em igualdade, todos são escritores.

É muito comum alunos começarem a procurar mais sobre 
algum autor que teve seu texto exposto na atividade. No entanto, o que 
é unânime, sem dúvida, é a perda do bloqueio em relação à leitura e 
à escrita. Não há mais motivos para temor: todos leram o trabalho de 
todos, todos sabem que são capazes.

Alunos da 3ª fase do Ensino Médio da EJA no momento da realização do Café 
Literário.
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A brincadeira do Café Literário acaba constituindo uma 
porta mágica de acesso a um mundo tão vasto e rico, mas que 
antes parecia tão distante. Os alunos da EJA entram, brincando, no 
maravilhoso mundo da Literatura.

CONVESCOTE LITERÁRIO: LITERATURA FORA DE SALA 
DE AULA

O Convescote Literário é um projeto cujo foco são os alunos 
do Ensino Médio. A própria palavra convescote já foi uma escolha 
para intrigar os adolescentes que, por só conhecerem o sinônimo de 
origem estrangeira do termo (piquenique), já mais atentos à expli-
cação inicial da proposta. 

Tal trabalho tem função crucial na formação do adolescente 
enquanto público leitor e crítico. Eles não deixam de ler por medo 
ou por falta de tempo, mas sim por acharem a leitura desinteres-
sante. Aliás, muitos leem muito, praticamente de tudo, leem muitas 
vezes obras com quinhentas, seiscentas ou até mais páginas. Leem 
quase de tudo, menos, é claro, o que é proposto em sala de aula.

E se a maioria é leitora, por que eles não se interessam pelos 
clássicos propostos na escola? São muitas as respostas. Primeiro, o 
adolescente tem por premissa básica tentar combater o que lhe é 
imposto, e a leitura dos clássicos no período escolar é compulsória. 
Segundo, e talvez mais importante, o ambiente de sala de aula não 
é convidativo à leitura. O jovem não se sente nem um pouco atra-
ído por um livro que é comentado dentro de sala e que depois, na 
maioria das vezes, será cobrado em um questionário. 

São muitos os fatores contra o professor de Literatura que 
trabalha com adolescentes. A internet, que faz com que eles sejam 
dispersos e não consigam se concentrar em um livro, o ritmo frené-
tico das informações na atualidade, que faz com que achem os clás-
sicos lentos e desinteressantes e, talvez, até o fato de os clássicos 
não serem adaptados para o cinema em grandes sucessos de bilhe-
teria. Mas nenhum desses fatores isenta-nos da missão de fazer 
com que os alunos leiam e se interessem por um eterno Machado 
de Assis. Como fazer isso se tudo parece conspirar contra? Tirar 
um pouco a Literatura do ambiente do claustro de sala de aula já é 
um bom começo.

Ambiente agradável e descontração proporcionam o 
momento ideal para incentivar a leitura através de textos de autores 
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cânones estrategicamente escolhidos para agradar a tão exigente 
audiência.

O fato de os alunos escreverem também é muito interes-
sante. Adolescentes querem voz, vez e, desde sempre, questionam 
e reivindicam maior participação nos sistemas tradicionais do 
mundo – a escola é um desses ambientes e alvo da maior parte das 
críticas dos jovens. Dar a palavra a eles, fazer com que escutem uns 
aos outros, tirá-los de entre quatro paredes, deixar que se sentem no 
chão e comam são todos fatores que atuam juntos para criar uma 
atmosfera em que a Literatura não soe tão hostil.

Além do ambiente externo, há outro diferencial na realiza-
ção deste trabalho com os adolescentes. Como é importante que 
eles se sintam parte do processo, que se sintam escritores, leitores, 
agentes de seu desenvolvimento intelectual, os alunos elegem os 
melhores textos por meio de pontuação. Engana-se quem pensa 
que eles escolhem as produções de seus amigos ou que não levam a 
sério a votação. Normalmente, os textos selecionados por eles como 
os melhores são justamente os que têm maior riqueza literária, mas 
faz toda a diferença eles terem escolhido. É uma valorização do 
próprio trabalho dos estudantes, um reconhecimento de um colega 
que, muitas vezes, ninguém sequer sonhava que escrevesse tão bem. 

Os alunos percebem que muito do que autores clássicos – os 
quais eles nunca tinham lido, mas já odiavam – escreviam soa fami-

Alunos do 1º ano do Ensino Médio no Convescote Literário
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liar, faz sentido, dialoga como seus próprios pensamentos.
Diversos estudantes, após lerem um pequeno texto no Conves-

cote, passam a pesquisar sobre o autor em questão, ler mais, escrever 
mais. No entanto, a principal conquista desse trabalho é fazer com 
que esses jovens não vejam mais a Literatura como um bicho de sete 
cabeças, não tenham mais restrição ou bloqueios com a disciplina.

Assim, sem nem perceberem, os adolescentes acabam tendo a 
semente da Literatura plantada em si, e colheremos, cada vez mais, 
maravilhosos e incontáveis frutos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tanto na EJA quanto no Ensino Médio regular, este trabalho 

acaba por trazer a literatura como um organismo vivo para os alunos, 
e não mais como apenas escolas literárias das quais temos de deco-
rar datas e características, e que, na maior parte das vezes, soam tão 
distantes e sem conexão com a atualidade.

Fazer dos alunos agentes da literatura pode não ser a solu-
ção completa, mas é, sem sombra de dúvida, uma forma de fazê-los 
enxergar a literatura como parte de um contexto maior, o contexto 
da vida.



VIRADÃO DE ORAÇÃO1

Simone Aquino Barbosa de Azevedo 2 
Maria de Fátima Fernandes Coelho 3

 Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora – CENSA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Na nossa vida adulta, o que nos faz recordar dos bons momen-

tos de intimidade com Deus? Com a vida dos jovens adolescentes 
de hoje, como levar o grupo a ter “recordação especial” de momen-
tos importantes de intimidade com Deus? Foi tentando responder a 
essas duas interrogações que a Equipe de Evangelização do Centro 
Educacional Nossa Senhora Auxiliadora – Campos dos Goytacazes 
/ RJ propôs uma “noite especial de oração” aos alunos entre 13 e 17 
anos que já vinham caminhando na construção da fé.

Diante de tantos desafios que a juventude hoje se depara na 
sociedade em que vive, e os novos paradigmas culturais em que estão 
envolvidos, se faz necessário um olhar diferenciado da pastoral esco-
lar que possibilite a abertura dos horizontes e esperanças de tempos 
melhores na busca do sentido da vida.

A ação pastoral do CENSA desperta os jovens ao protago-
nismo diante da realidade de mundo em que está inserido e estimula 
de forma mais eficaz o anúncio e a vivência dos valores do Evangelho 
e princípios do Sistema Preventivo, assim colaborando na formação 
de bons cristãos e honestos cidadãos. Segundo o Dicastério para a 
Pastoral Juvenil Salesiana, 

[...] quem quer evangelizar e educar os jovens: não é possível permi-
tir a perda de tempo, não se pode desviar do caminho e contem-
plar o passado, a olhar muito para trás, mas também não se podem 
ver logo os frutos. Em vez disso, é preciso esperar, olhar adiante e 
saber cultivar no coração a certeza de que aquilo que se está a fazer 
produzirá muito fruto, frutos de santidade, frutos de bons cristãos e 
honestos cidadãos. (Pastoral Juvenil Salesiana, Quadro Referencial 
p.24)

1 Créditos das fotos: Juliana Carneiro Paiva.

2 Pedagoga – Atua na Equipe e Evangelização do CENSA. sabarbosa2@yahoo.com.br.

3 Mestre em Gestão em Educação - Atua Equipe de Evangelização do CENSA. m.fcoelho@
hotmail.com
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A Equipe de Evangelização do Centro Educacional Nossa 
Senhora Auxiliadora, entre as diferentes atividades realizadas em 
2016, organizou um momento de vivência cristã, por meio do “Vira-
dão” da Juventude Salesiana, com o tema: JUVENTUDE, SAL E 
LUZ NO MUNDO, que aconteceu no dia 21 de outubro de 2016, 
para os adolescentes do 8º ano do Ensino Fundamental ao Ensino 
Médio, que se prepararam durante o ano com encontro de espiritu-
alidade e reuniões. 

Por que uma noite toda? A Equipe desejou atender aos anseios 
dos alunos que se encontravam ávidos por “novidades” que fogem 
à rotina diária que lhes é peculiar. O passar a noite acordado em 
oração foi a “pitada” de entusiasmo geradora de uma grande curiosi-
dade entre os alunos. “Virar” uma noite sem dormir! Sim, passar uma 
noite com jovens alunos em clima de alegria, oração e reflexão exigiu 
da equipe muito dinamismo e criatividade. O número de adesão e 
o compromisso dos alunos surpreenderam a expectativa da equipe 
organizadora.

Todo o encontro, com as diferentes atividades, foi realizado 
no espaço da própria escola, iniciando às 23 horas e terminando às 6 
horas da manhã seguinte. Uma novidade para os jovens adolescentes 
que ainda não estão frequentando as “noites”, participando de shows 
ou “baladas”, que muitas preocupações trazem aos educadores e às 
famílias.  
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Os participantes chegaram para o “Viradão” com uma alegria 
contagiante, aguardando com expectativa por esse momento de 
oração. É importante ressaltar que a escola contou com o apoio das 
famílias dos alunos, tanto no estimulo, no acompanhamento como 
na preparação dos alimentos que compuseram o lanche. O roteiro 
da noite de oração foi elaborado com as mais diversas atividades. A 
equipe de organização teve a preocupação de preparar atividades / 
dinâmicas curtas e variadas para que o grupo se mantivesse “partici-
pativo” durante todo o período.   O encontro iniciou com acolhida. 
Ao chegar ao pátio (foi utilizada uma quadra coberta.), o jovem rece-
bia o crachá e aguardava para o momento de Acolhida tendo a opor-
tunidade de conversar com quem não era da mesma turma e/ou com 
os quais não tinha a menor convivência. A dinâmica escolhida foi a 
Apresentação com gesto4.  Cantos e danças intercalaram o momento 
com a descontração necessária ao convívio para toda a noite de 
jornada. Nessa ocasião os alunos se reuniram em pequenos grupos 
para preparar o “Grito de Paz” O próximo passo foi o Momento da 
Palavra (Mateus 5, 13-16), reflexão e partilha no grupão. É oportuno 
ressaltar, que a presença dos ex-alunos palestrantes, do capelão da 
Escola, Pe. Murialdo Gasparet, foi de grande valor para a animação 
do grupo. Durante a madrugada, momentos de interação, palestra, 

4 Para maiores detalhes da dinâmica utilizada consultar evagenlizacao@censanet.com.br.
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louvor, oração, partilha da palavra e lanche. Contamos também com 
a presença da equipe de Educação Física que ficou responsável pela 
recreação com a prática de Slackline, queimado, vôlei e ping-pong. 
Após o lanche e o período de lazer, o grupo retornou ao auditório, 
recebendo instruções para a nova etapa, uma caminhada luminosa 
até a capela da instituição preparando para adoração ao Santíssimo. 
Ao chegar à capela, os alunos foram motivados para um momento de 
oração e contrição. Vivenciaram este momento no silêncio e medi-
tação.

As atividades continuaram com um momento de louvor, 
escuta da palavra, vivência, recolhimento, perdão e preparação para a 
missa. Após a missa, bênção e celebração do envio, a escola ofereceu 
ao grupo um saboroso café da manhã.

No encerramento da 28ª Jornada Mundial da Juventude, o 
Papa Francisco convocou os jovens a espalharem a mensagem de fé 
em suas comunidades. Disse o Papa Francisco: “a fé é uma chama 
que se faz tanto mais viva quanto mais é partilhada.” O Papa Fran-
cisco destacou também a importância dos jovens na Evangelização 
quando disse: “A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criati-
vidade e da alegria que os caracterizam(...) Sabem qual é o melhor 
instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem! Este é o 
caminho a ser percorrido!” Este é um desafio assumido com muita 
determinação pelo Auxiliadora. Uma vida dedicada a educar evange-
lizando, evangelizar educando os jovens. Através do dia a dia o jovem 
aluno se descobre como pessoa, situado e datado em seu lugar e 
tempo, repleto de valores cristãos, consciente de seus direitos e deve-
res e da liberdade. A juventude é chamada a descobrir o mundo que 
está ao seu redor, com seus defeitos e sua beleza. E, na descoberta do 
mundo, encontrar o próximo e com ele conviver, ajudando-o e nele 
se apoiando. E, nessa caminhada, encontrar Jesus e, através d’Ele, ver 
e alcançar a Deus. Nesse processo de partilhar o caminho acontece 
o verdadeiro encontro dos jovens adolescentes com a Fé e a Igreja.

Ao raiar do dia, no término do “Viradão de Oração”, os 
jovens, com seus corações recarregados pela energia de Jesus Cristo, 
já perguntavam: “Quando será o próximo? ”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência repercutiu de uma forma muito positiva entre 

os alunos e suas famílias. A alegria do momento vivido era perce-
bida no olhar cheio de brilho de cada aluno ao se encontrar com a 
família no final do encontro. O primeiro dia de aula após o “Viradão 
de Oração” foi rico no partilhar a experiência com os alunos que 
não participaram da noite de oração. O entusiasmo estava no ar. A 
certeza de que a proposta “deu certo” foi a resposta que a equipe de 
Pastoral precisava para se imbuir de força e coragem para prepa-
rar outros momentos diferentes de oração. A semente foi lançada 
e, certamente bons frutos serão colhidos! Cuidar do “plantio” com 
olhar atento às necessidades dos jovens será o grande desafio para a 
escola no ano letivo 2017. De tudo ficou a alegria de proporcionar 
aos alunos mais uma oportunidade de criar intimidade com Deus, de 
sentir no outro a presença Dele, de estreitar os laços de amizade com 
Jesus e Maria, de perceber como é bom crescer na oração. 

REFERÊNCIAS
Dicastério para a Pastoral Juvenil, SDB, 3ª edição, 2014.

FRANCISCO. Homilia do Papa Francisco na Santa Missa pela XXVIII 
Jornada Mundial da Juventude (Rio de Janeiro/ Brasil), em 28 de julho de 
2013. Disponível em:<https://www.rs21.com.br/documentos-da-igreja/
documentos-da-igreja-homilias/28-de-julho-de-2013-santa-missa-pe-
la-xxviii-jornada-mundial-da-juventude-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 
16/03/2017.



LABORATÓRIO  
DIALOGAL: FÉ E RAZÃO1

Prof. Msc. Pe. Murialdo Gasparet - ISECENSA2

Prof. Msc. Patrick Wagner de Azevedo - ISECENSA3 
Paula Márcia Seabra de Sousa - ISECENSA4 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Pastoral Universitária, dos Institutos Superiores de CENSA, 

tem o compromisso de se estender em todas as áreas universitárias 
onde o ser humano se encontre. Por isso, os ISECENSA, por meio 
de uma equipe de professores e alunos de iniciação científica, cria-
ram o Laboratório Dialogal Fé e Razão, que sempre vai estar em 
movimento, se construindo, em razão da própria natureza inacabada 
do ser humano, tendo o compromisso com a ética cristã. “Uma ética 
do amor (...) a humanidade tem mais necessidade que nunca para 
construir seu novo amanhã” (FORTE, 2006: 142).

O secularismo é um sentimento ou atitude de estabelecer uma 
separação entre o campo humano e o campo religioso e, muitas vezes, 
induz o pensamento de que só se pode afirmar algo como humano se 
ocorrer a ruptura com o divino. 

O Papa João Paulo II promulgou a carta encíclica Fides et 
Ratio, que tem como um de seus objetivos levar a proposta de reflexão 
e ação aos formadores de opinião (professores, cientistas, filósofos, 
teólogos etc.) para que se voltem para uma Filosofia que harmonize 
fé e razão, dando ao ser humano condições de responder aos apelos 
mais profundos de sua existência. (Cf. JOÃO PAULO II, 1998).

O Laboratório Dialogal Fé e Razão foi criado em março 
de 2016, com o objetivo geral de fomentar o diálogo intercultural 
1 Experiência Pastoral dos Institutos Superiores de Ensino do Centro Educacional Nossa 
Senhora Auxiliadora–Campos dos Goytacazes.

2 Mestre em Teologia pela PUC-RJ. Capelão do CENSA e Coordenador Diocesano da Pasto-
ral Universitária de Campos dos Goytacazes. E-mail: murialdogasparet@yahoo.com.br.

3 Mestre em Cognição e Linguagem pela UENF. Professor de Psicologia e Filosofia no 
ISECENSA. E-mail: patrickazevedo35@yahoo.com.br

4 Especialista em Direito Civil pela UVA. Aluna de Pós-Graduação em Saúde Coletiva no 
ISECENSA. paulamseabra@yahoo.com.br



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 2/2016   91

PROF. MSC. PE. MURIALDO GASPARET; PROF. MSC. PATRICK WAGNER DE AZEVEDO; 
PAULA MÁRCIA SEABRA DE SOUSA

entre fé e razão, preparando alunos e professores não somente para 
o conhecimento de uma profissão, mas também para a busca de uma 
visão ampla da vida humana, juntamente com suas inquietudes a 
caminho de uma sociedade mais livre, solidária e cidadã. 

A DINÂMICA DO LABORATÓRIO
É sempre bom começarmos uma conversa por algumas defi-

nições: o que é fé? O que é razão? De modo muito simples, fé é 
crer no que não pode ser visto ou, mais amplamente, é crer no que 
não pode ser percebido, naquilo que está fora do alcance de nossos 
sentidos, que não pode ser encontrado por meio de qualquer instru-
mento tecnológico e que está fora dos cálculos matemáticos. Pode-
mos simplesmente dizer que fé é essencialmente ter crença em Deus. 

O que é Deus? Ou melhor, quem é Deus? Segundo o mestre 
Eckhart, Deus é Ser. O que há está em Deus. Mas, temos que ter 
certo cuidado, pois na frase: o que há está em Deus, não significa 
que tudo que existe é essencialmente Deus, significa que Deus está 
em tudo que há, mas é além de tudo que há, é transcendente, isto 
é, ultrapassa tudo que possamos pensar ou perceber. Assim, Deus é 
presença e mistério, incomensurável e incompreensível. 

No entanto, talvez seja interessante retornarmos ao nosso 
começo e definirmos, de algum modo, o que seja razão. Razão tem a 
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ver com a palavra reação, que dará origem também a palavra racio-
namento, raciocínio. Razão, então, tem a ver com partição, divisão, 
análise, separação. Racionalizar significa dividir, separar para plane-
jar, para conhecer. Novamente, temos mais uma questão: seria possí-
vel conciliar fé e razão? São dimensões tão distintas. É cabível um 
diálogo entre aspectos humanos tão diferentes? É difícil responder 
a tal questionamento, mas como dizia Nietzsche, as coisas que real-
mente valem a pena na vida são raras e difíceis.

Mencionamos dois filósofos muito importantes nesse debate: 
Heidegger e Buber. Vamos falar deste último, judeu, o qual apresen-
tava como proposta fundamental do seu pensamento a ideia de que 
nós podemos estabelecer, em nossos caminhos e encontros, dois tipos 
básicos de atitude: a relação Eu-Tu e a relação eu-isso (Cf. BUBER, 
2001). Na primeira, “Vemos” o outro, “Encontramos” o outro e, a partir 
de então, podemos conhecer, aprender, construir, dialogar, promover 
mudanças e, essencialmente, amar, pois, o outro é um Tu tão impor-
tante quanto nós mesmos e não instrumentalizável. O outro, o Tu, 
não é um objeto que eu possa manipular e usar, é alguém que, por ser 
criatura de Deus, é fundamental para minha própria existência. No 
segundo tipo de atitude, eu-isso, o que temos é objetificação, mani-
pulação, domínio, controle e uso. O outro é algo, uma coisa que posso 
usar e que posso extrair o que me interessa, como: prazer, lucro, pura 
força de trabalho, mão de obra barata ou mesmo energia da natureza. 
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O outro filósofo, o alemão, Martin Heidegger, afirmava que 
podemos assumir duas formas fundamentais de pensamento, o 
pensamento calculante e o pensamento meditante (Cf. HEIDEG-
GER, 1959). No primeiro, aproximamo-nos do controle, do domí-
nio do que nos cerca, buscamos sempre explicações racionais. O 
princípio da razão é exigido e exigente. Tudo que nos cerca pode 
ser compreendido, controlado e das coisas podemos extrair energia. 
Heidegger dizia que o domínio do pensamento calculante trans-
formou a natureza em fundo de reserva energético. Ao contrário, o 
pensamento meditante está direcionado para o ser, direcionado para 
os envios do ser, para os sentidos que podem surgir, que podem ser 
desvelados, pois o que somos é, essencialmente, abertura e possibi-
lidade de desvelamento de diferentes sentidos. Afinal, uma simples 
árvore pode ser casa para passarinhos, símbolo do amor romântico 
de um casal apaixonado e quantidade específica de madeira para um 
lenhador. O pensamento meditante sustenta a abertura desveladora 
de sentidos. Talvez, seja isso que tentemos fazer em nosso laboratório, 
sustentar os encontros, o diálogo e tornar possível o desvelamento de 
sentidos, tentando corresponder ao apelo do Papa Francisco (2016) 
que nos pede que cultivemos uma “cultura do encontro”.

Nesse âmbito, ainda há um pensador, um teólogo e filósofo 
ainda mais antigo e influente que Buber e Heidegger: Santo Agos-
tinho. O maior ou um dos maiores pensadores do cristianismo. Ele 
também considerava duas formas ou dois modos de nos relacionar-
mos com o mundo: o primeiro era o que ele denominava fruição, 
onde nós amamos e buscamos o Encontro com aquilo que tem 
sentido em si mesmo, que não demanda nenhum outro objeto para 
ser fruído. Ele se referia, essencialmente, ao Encontro místico com 
Deus. O segundo modo era o modo de uso, em que necessitamos de 
um objeto intermediário para conseguirmos alcançar o objeto real-
mente desejado (Cf. CABRAL, 2016).

Sustentamos a posição de que o modo de relação Eu-Tu, o 
modo de pensamento referido como meditante e o modo de amar 
assumido como fruitivo são condições de possibilidade para um mais 
denso e rico exercício da fé cristã. Assim, fica nítido que os rela-
cionamentos com os outros, com o mundo necessitam de reciproci-
dade, troca, criação e aprendizagem. A fé pode inspirar a razão a ser 
instrumento, sim instrumento, mas de promoção de diálogos e de 
experiências vitalizantes e não despotencializantes. De modo seme-
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lhante, a razão inspira a fé a não ser dogma cego que preza mais pela 
letra morta de qualquer lei teológica do que pela vida e dignidade 
das pessoas.

Dessa forma, o Laboratório Dialogal: Fé e Razão, após alguns 
estudos e debates realizados entre seus participantes, apresen-
tou um Pôster sobre Religião, Ciência e Ética no XII Congresso 
Latino Americano de Humanidades; expôs um Banner Fé e Razão, 
no I Seminário de Pesquisa e Desenvolvimento, realizado no 
ISECENSA; e organizou uma Mesa Redonda Fé e Razão, aberta 
a comunidade de Campos dos Goytacazes, também no I Seminário 
de Pesquisa e Desenvolvimento do ISECENSA, em 2016, contando 
com a participação da Vice-Diretora, Drª. Elizabeth Landim, dos 
professores Pe. Murialdo e Patrick.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A academia precisa enfrentar o pensamento moderno da 

racionalidade pura, do secularismo, que pode levar o ser humano 
a perder o olhar humanizador, proporcionando o encontro com o 
outro, com o diferente, com o transcendente e, até mesmo, com a 
sua própria pessoa, na busca pela solidariedade, ética, justiça e paz, 
superando fundamentalismos e intolerâncias.

O nosso laboratório quer, sim, ingressar num campo difícil 
e espinhoso e promover diálogos, encontros, debates e até mesmo 
conflitos. Sim, conflitos, mas um antigo filósofo, chamado Heráclito, 
afirmava que o conflito é extremamente positivo, pois é a partir dele 
que conhecemos e que nos aproximamos de novos caminhos e aber-
turas que nos levam a outras descobertas. 

Mas, onde chegaremos? Temos a impressão que não chega-
remos, sim, não chegaremos, pois pode ser que um dia amaremos 
tanto o próprio caminho que a chegada não será mais uma meta, 
um objetivo. Mas, por que será que amaremos mais o caminho que a 
chegada? Talvez seja porque sempre caminhamos juntos, caminha-
mos com outros e para pessoas como nós, que tem e precisam de 
fé, caminhamos com Deus. O Senhor Javé sempre gostou muito de 
longas caminhadas, 40 anos não são meros 40 anos, são um tempo 
de Deus para que estejamos juntos e nos encontremos. Ele está no 
meio de nós, não é uma frase vazia ou meramente ritualesca. Ele 
está conosco enquanto vivemos e cumprimos nosso caminho, nosso 
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caminho com os outros. Nosso laboratório é um pequeno trecho 
desse caminho comunitário, que tenta promover encontros, diálogos 
e até mesmo angústias.

Dessa forma, mais do que possível um diálogo entre fé e razão, 
é nosso dever ético promover tal diálogo, não só com os outros, mas, 
essencialmente, em nós mesmos. Pois, como seres humanos somos fé 
e razão, somos cálculo e meditação, somos Tu para alguns e, também, 
somos força de trabalho para a realização de algum projeto impor-
tante. A fé e a razão são duas asas que nos levam a Deus, sem uma 
delas poderemos nos perder numa terrível e devastadora gana de 
controle racional e domínio egoísta sobre todos e o mundo, ou, ao 
contrário, podemos nos perder em dogmas ou mesmo em exercícios 
espirituais que nos desresponsabilizam de agirmos efetivamente e 
racionalmente em defesa da vida, da paz e da casa comum.

Assim, temos como resultados iniciais desse laboratório, refle-
xões de cunho acadêmico, trabalhos publicados em congressos, jovens 
participando dos debates, levantando questionamentos, estudando e 
pesquisando as razões de sua fé, questionando suas ações pessoais 
e sociais, enfim, estamos desenvolvendo um trabalho acadêmico de 
cunho científico, mas, principalmente, de formação cristã e de valo-
rização e respeito a toda vida humana. 
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ESCOLAS NOS 
CAMINHOS DA FÉ: 
CAMINHADA ECOLÓGICA 
E PENITENCIAL EM 
PREPARAÇÃO À PÁSCOA

Joel Spcart 1

Rafael Rodrigo de Melo 2

Centro Educacional Menino Jesus (CEMJ/SC)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Centro Educacional Menino Jesus de Florianópolis, 

mantido pela Associação das Irmãs Franciscanas de São José, em 
parceria com a Associação Nacional de Educação Católica, realiza 
desde 2013, na véspera do Domingo de Ramos uma Caminhada 
Penitencial (ecológica e espiritual), da qual participam colaborado-
res, pais, amigos, benfeitores e alunos a partir do 7º ano do Ensino 
Fundamental. O convite é extensivo a outras Escolas Católicas 
da Grande Florianópolis. A ideia surgiu para preparar a Jornada 
Mundial da Juventude. 

Poucas manifestações religiosas na espiritualidade cristã têm 
tanto significado como uma caminhada. Uma caminhada peniten-
cial. O caminhante silencia e acalma o seu coração e ao mesmo tempo 
coloca os pés no chão. Seus pés tocam a realidade. A caminhada 
renova, refaz, reconstrói os sonhos e reafirma os valores à medida que 
o ser caminha e silencia. 

1 Integrantes do Setor Religioso (Pastoral e Catequese) do Centro Educacional “Menino 
Jesus”, de Florianópolis, SC. Joel Spcart (História pela Universidade do Estado de Santa Cata-
rina – UDESC e Ciências Religiosas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC).

2 Rafael Rodrigo de Melo (Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina 
– UDESC e Especialização em Juventude, Religião e Cidadania pelo Instituto Teológico de 
Santa Catarina – ITESC/SC).



REVISTA DE PASTORAL DA ANEC, Ano I, Nº 2/2016   97

JOEL SPCART; RAFAEL RODRIGO DE MELO

A CAMINHADA
Jesus percorreu grande parte dos seus caminhos a pé (Cf. Mt 

4,18). Caminhar nos faz encontrar as pessoas, admirar a natureza, 
ouvir o canto dos pássaros e os passos de outros irmãos que vão e 
vem. Profundamente significativas são as caminhadas pelo mundo 
afora, como o “Caminho de Santiago de Compostela” (Cf. REIS, 
2012), na Europa, que se tornou famoso por transformar as vidas de 
quem caminha e de quem observa e dá assistências aos peregrinos.

Em cada caminhada, trazemos o tema forte do ano para refle-
xão. Assim, foram temáticas da caminhada penitencial a Jornada 
Mundial da Juventude, o tráfico humano, o cuidado com nossa casa 
comum, o Ano Santo da Misericórdia e, no ano de 2017, os biomas 
brasileiros, a defesa da vida e o Ano Mariano. A caminhada é sempre 
uma excelente maneira de nos prepararmos bem para a Semana 
Santa e a Páscoa. 

Pensando na logística e segurança de jovens e adultos, conta-
mos com a participação especial de membros da 14ª Brigada da 
Infantaria Motorizada3, que garantem a segurança da caminhada. 
No trajeto, contamos ainda com o apoio do Exército e sua ambu-

3 A 14ª Brigada de Infantaria Motorizada (14ª Bda.. Inf. Mtz.), também conhecida como 
Brigada Silva Paes, é uma das Brigadas do Exército Brasileiro. Sua sede localiza-se em Floria-
nópolis (SC).
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lância, corpo de bombeiros e professores de Educação Física, pois, a 
caminhada é também ecológica e de reflexão sobre os cuidados com 
a saúde por meio da atividade física.

O trajeto conhecido como “Caminhos da Fé” (são alguns 
caminhos de peregrinação na Arquidiocese de Florianópolis), no 
trecho do município de São Pedro de Alcântara ao município de 
Angelina, possui uma extensão de 27 km. Nós realizamos a metade 
deste percurso.

Em uma estreita e centenária estrada de terra, margeada em 
grande parte pelo Rio Maruim, desfruta-se de belezas naturais, 
encontrando casarões históricos, capelas rurais e símbolos religio-
sos. Em passos lentos, em uma caminhada de pouco mais de três 
horas, chega-se ao Santuário de Nossa Senhora de Angelina4 com a 
Igreja Imaculada Conceição, a Via Sacra e a Gruta Nossa Senhora 
de Lourdes. No mesmo local, finalizamos a caminhada com a Santa 
Missa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cada ano a quantidade de pessoas tem aumentado, chegando 

a quase duzentas pessoas na última edição. O retorno e a avaliação 
4 Com o Decreto Episcopal de Dom Afonso Niehues, datado de 06 de fevereiro de 1988 foi 
criado o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Angelina, instalado na Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e na Gruta anexa em Angelina, SC
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das famílias nos mostram o quanto vale a pena dinamizarmos com 
empenho e dedicação esta atividade. A caminhada tem feito a dife-
rença na vida de muitos jovens que mesmo após a saída da Escola 
continuam trazendo amigos e conhecidos para participar. 

Fica o desafio, como Escolas Católicas, para que desenvol-
vamos mais e melhores ações comuns, a exemplo da Caminhada 
Ecológica e Penitencial. Que nossa incessante busca seja por tornar 
Jesus Cristo mais conhecido e amado e fortaleçamos parcerias que 
nos aproximam da fraternidade, da vida e da esperança.

REFERÊNCIAS
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Prot. 753/2016
Roma, 15 de Novembro de 2016

Estimado Ir. Paulo Fossatti1,

Tivemos conhecimento da realização do I Fórum Nacional 
de Agentes de Pastoral promovido pela Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil (ANEC), sob o tema: Laudato si’ e 
Educação: a contribuição das Instituições de Ensino para a cultura 
do Bem Viver, que se realiza em Brasília de 21 a 22 de Novembro 
de 2016. É pois com imensa alegria que enviamos em nome da 
Congregação para a Educação Católica uma mensagem inaugural.

Em primeiro lugar, gostaríamos de saudar com muita estima 
a todos e a cada de um de vós que preparastes e participais neste 
encontro e, através do vosso serviço, tornais possível a missão educa-
tiva da Igreja no mundo actual. Estamos certos que este I Fórum 
Nacional, promovido pela ANEC, é uma feliz ideia por reunir os 
vários agentes pastorais, os gestores das escolas e das universida-
des, os agentes ligados ao mundo da cultura e da educação, para 
juntos retlectir sobre a acção evangelizadora à luz da Caita encí-
clica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. De facto, 
a Laudato si’ é um verdadeiro apelo educativo feito a todos.
1 Diretor Presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC)

CARTA DA 
CONGREGAÇÃO PARA 

A EDUCAÇÃO CATÓLICA 
POR OCASIÃO DO 

I FÓRUM NACIONAL DE 
AGENTES DE PASTORAL 

DA ANEC 
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A provocação do Papa para educar a um novo estilo de vida 
respeitador da ecologia integral realiza-se nos vários âmbitos educa-
tivos, desde a família até à escola e à universidade, bem como nos 
vários contextos sociais. Permitimo-nos sublinhar, entre os vários 
desafios que a Encíclica apresenta, três aspectos que consideramos 
imprescindíveis afrontar na actual missão educativa da Igreja que 
se torna visível em cada um de vós.

O primeiro é a importância de educar a ser. A preocupação 
educativa é muito clara no número 209 da Encíclica: «A consciência 
da gravidade da crise cultural e ecológica precisa de traduzir-se em 
novos hábitos. Muitos estão cientes de que não basta o progresso 
actual e a mera acumulação de objectos ou prazeres para dar sentido 
e alegria ao coração humano, mas não se sentem capazes de renun-
ciar àquilo que o mercado lhes oferece. Nos países que deveriam 
realizar as maiores mudanças nos hábitos de consumo, os jovens 
têm uma nova sensibilidade ecológica e um espírito generoso, e 
alguns deles lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente, 
mas cresceram num contexto de altíssimo consumo e bem-estar 
que torna difícil a maturação doutros hábitos. Por isso, estamos 
perante um desafio educativo». O Papa Francisco está consciente 
da causa desta crise cultural  e económica que condiciona a vida e o 
conhecimento  dos mais jovens: «quanto mais vazio está o coração 
da pessoa, tanto mais necessita de objectos para comprar, possuir 
e consumir» (Laudato si’, n. 203). Portanto, uma cultura de avidez 
e posse esvazia o coração da pessoa, leva à sua aridez. Daí que se 
acumulam objectos e se pensa que a felicidade  está no possuir e não 
no ser. Os outros, a natureza, tudo o que nos rodeia é considerado  
então como objecto e é usado e abusado a bel-prazer. A poluição, a 
cultura do descarte, a deterioração  da qualidade de vida, a degra-
dação social, o relativismo prático, a ciência e a técnica como fins a  
si mesmos, as guerras, etc... tem tudo a mesma origem: o coração 
vazio da pessoa. É por isso que continuam ainda muito actuais as 
palavras de São João Paulo II quando se referiu à finalidade da 
educação: «Esta consiste, de facto, em que o homem se torne, cada 
vez mais, homem, que ele possa “ser” mais e não unicamente que ele 
possa “ter” mais, e que por consequência, através de tudo o que ele 
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“tem”, tudo o que ele “possui”, ele saiba cada vez mais plenamente 
“ser” homem. Para isto é preciso que o homem saiba “ser mais” 
não só “com os outros” mas também “pelos outros”» (Discurso à 
UNESCO, 2 de Junho de 1980, n. 11). Se fosse possível alcançar 
o coração dos mais jovens, então conseguiríamos que crescessem 
com alegria e satisfação para o bem comum, corrigindo os passos 
errados e preparando um futuro melhor para todos.

Um segundo desafio é educar à cultura da relação. Vive-
mos actualmente numa cultura dividida e sectorial. É impor-
tante por isso, educar os jovens a considerar a realidade como um 
conjunto de relações, necessárias para a sua realização como pessoa. 
O homem, a sociedade, o ambiente não podem ser considerados  
individualmente mas constituem  um todo em relação. Daí o apelo 
do Papa Francisco a uma «ecologia integral». Deve-se chegar  ao  
conhecimento  que supera as reduções e abre à riqueza  e à beleza  
da complexidade  do  mistério do homem.  Daí que «a educação 
ambiental deveria predispor-nos para dar este salto para o  Mistério,  
do qual  uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo» e 
os itinerários pedagógicos deveriam efectivamente ajudar «a cres-
cer na solidariedade, na responsabilidade e no cuidado assente na 
compaixão» (Laudato si’, n. 210).

Outro desafio da Encíclica é o de educar à esperança, no 
sentido que olha  para  a realidade dos factos, até os mais dramá-
ticos, sem cair nunca no desânimo ou desespero. Descreve clara-
mente os problemas mas, ao mesmo tempo, alimenta uma  racio-
nal  confiança  na humanidade, nos seus recursos e no seu sentido 
de responsabilidade, na sua capacidade  de enfrentar os problemas 
e resolvê-los. «Nem tudo está perdido, porque os seres humanos, 
capazes de tocar o fundo da degradação,  podem  também  supe-
rar-se,  voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qual-
quer condicionalismo psicológico e social que lhes seja  imposto.  
São capazes de se olhar a si mesmos com honestidade, externar o 
próprio pesar e encetar caminhos novos rumo à verdadeira liber-
dade. Não há sistemas que anulem , por comp let o, a abertura ao 
bem, à verdade e à beleza, nem a capacidade de reagir que Deus 
continua a animar no mais fundo dos nossos corações » (Laudato 
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si’, n. 205). Podemos dizer que o Papa Francisco olha para o futuro 
e para as novas gerações com um olhar positivo e de fé.

A Encíclica Laudato si’ representa, portanto , para todo o 
mundo educativo um grande desafio! Encorajamos-vos e rezamos 
para que o vosso encontro possa ser frutuoso. A missão, ainda que 
árdua e de enorme responsabilidade, é bela e apaixonante! E «Deus, 
que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, 
também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosse-
guir. No coração deste mundo , permanece presente o Senhor da 
vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, 
porque Se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre 
nos leva a encontrar novos caminh os» (Laudato si’ , n. 245).

Desejando as maiores felicidades para o bom sucesso deste 
Fórum , aproveitamos  a ocasião para enviar a nossa bênção e nos 
despedirmos com uma cordial saudação.

Card. Giuseppe Versaldi
Prefeito

Dom Angelo Vincenzo Zani
Secretário



PROJETO SION SOLIDÁRIO 
EM PAUTA

Assessoria de Comunicação do Colégio Sion - RJ

O Projeto Sion Solidário, implantado sob a supervisão da 
coordenadora de Pastoral e diretora-geral do Colégio Sion do Rio 
de Janeiro, Ir. Vaneide Chagas, tem como proposta desenvolver os 
sentimentos da partilha, caridade e cooperação nos alunos da insti-
tuição. Concomitantemente, tem o objetivo de ajudar instituições 
beneficentes e pessoas mais necessitadas. O planejamento de ações 
do projeto engloba diferentes atividades e eventos. Ente eles, o Show 
da Solidariedade; Bazar Beneficente; Arraiá Solidário em prol da 
Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST); 
a Semana Sion Solidário; e ações voltadas às crianças da Obra 
Social - Creche Sant’Anna e Comunidade Cerro Corá. De acordo 
com Ir. Vaneide, durante os eventos promovidos pelo Sion Solidá-
rio, os jovens desenvolvem valores humanos muito preciosos, como 
aprender a doar o próprio tempo. “A doação de si mesmo é um dos 
dons mais inestimáveis. Acreditamos que a vida ganha mais sentido 
quando é compartilhada com outros. Desejamos construir uma 
sociedade melhor. Nesse sentido, proporcionamos aos nossos alunos 
uma formação completa”, explicou a diretora. 

O Arraiá Solidário CACCST, que integra o quadro de even-
tos do projeto Sion Solidário, é realizado há 3 anos na escola. Não se 
trata da festa junina do Colégio Sion, acontece especificamente em 
prol da Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa. Além 
de ceder gratuitamente o espaço, a escola colabora com as atrações e 
organiza as barracas das brincadeiras. Os alunos de Sion são convida-
dos a ajudar e as famílias a engrandecer o evento, marcando presença. 
A festa beneficente conta também com o apoio de muitos famosos, 
que prestigiam o evento e ajudam a arrecadar ainda mais fundos. 
Toda a renda é revertida para a CACCST. A finalidade é colaborar 
com o projeto que assiste 82 crianças, há exatos 15 anos. Segundo Ir. 
Vaneide, em 2015, o valor total arrecadado no evento ultrapassou R$ 
12.000,00. No ano seguinte, o valor foi de R$ 18.000,00. “A comu-
nidade educativa inteira é convidada a participar. Além de ajudarmos 
a instituição, incentivamos o exercício da solidariedade para com os 
mais sofridos. Em momentos como este, é possível confirmar a força 
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da solidariedade e a alegria da partilha que há em todos nós, Sionen-
ses.” – disse a Irmã. 

A Semana Sion Solidário também faz parte do projeto Sion 
Solidário. Trata-se de uma ação muito especial para todos da comu-
nidade educativa de Sion, visto que a escola abre suas portas para 
receber as crianças da Obra Social – Creche Sant’Anna e com elas 
compartilha o que tem de mais precioso: a atenção e a alegria de viver 
dos seus alunos. Durante a realização, acontece o “Lanche Solidário”, 
feito com as doações de alimentos dos alunos da Educação Infantil. 
Já os estudantes do Ensino Fundamental II e Médio ficam respon-
sáveis pela organização destes donativos e das atividades recreativas. 

A Semana Sion Solidário propicia a partilha das diferentes 
atividades recreativas e do mesmo alimento, a todos os envolvidos no 
projeto. Este momento traz grande significado, visto que as crianças 
da creche vivem em circunstâncias socioeconômicas tão desiguais. 
“Em um mundo de oportunidades tão diferentes, todos têm a chance 
de vivenciar esse momento de alegria, juntos. A real pergunta a se 
fazer é: quem, na verdade, está ajudando quem? A partilha, o apoio e 
a caridade, requisitos de valores imprescindíveis à formação humana, 
tomam os ambientes do colégio. É um momento muito rico, de 
aprendizagem e confraternização.”, afirmou a diretora do Sion. 

O Bazar Beneficente do Colégio Sion é mais uma realização 
do Sion Solidário. Trata-se de uma das ações solidárias mais expres-
sivas do projeto. A finalidade é colaborar com melhorias na infraes-
trutura da Creche Sant’Anna. O evento é composto por diferentes 
etapas. Primeiramente, acontece a divulgação, quando inicia o perí-
odo de arrecadação de roupas, sapatos, brinquedos, bolsas, utensílios 
para a casa e bijuterias. Depois, ocorre a organização dos donativos 
e a realização do Bazar. A última fase acontece no final de cada ano 
letivo, com a compra e a entrega da doação na instituição benefi-
cente. Sob a coordenação da Pastoral da escola, os estudantes da 2ª 
série do Ensino Médio são os responsáveis diretos pela organização 
do evento. No entanto, toda a comunidade educativa é envolvida em 
todas as fases.

Em 2014, o Bazar Beneficente arrecadou R$ 3.000,00, quando 
foram comprados novos colchonetes para as crianças. Elas usavam 
os mesmos há 29 anos. No ano seguinte, alcançou o valor de R$ 
4.221,05, destinados à compra de novas mesas e cadeiras para a insti-
tuição. Os móveis antigos eram usados há cerca de 30 anos. Diferen-
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temente dos anos anteriores, em 2016, o evento aconteceu em dois 
dias, ao invés de um. Como foram muitas as doações, a organização 
do Bazar estendeu o período de realização. O valor total arrecadado 
foi de R$ 7.915,15, designados à reparação do telhado da entidade 
que atende a crianças carentes das comunidades Cerro Corá, Pereira 
da Silva, Coroado e Santa Marta. Ir. Vaneide explicou que, por 
meio da arrecadação de fundos para ajudar a Obra Social, é possível 
demonstrar o significado da partilha do tempo, de alimentos, objetos, 
espaços e da própria vida. “A solidariedade é uma via de mão dupla: 
damos e recebemos. É muito gratificante perceber o envolvimento 
de tantas pessoas para melhorar a vida de quem precisa de ajuda. 
A solidariedade se constrói com o que cada um pode dar e essa é 
uma de nossas marcas! O Sion levanta essa bandeira!”, expressou Ir. 
Vaneide, orgulhosamente.

A diretora da Creche assistida, Maria Helena, confessou que, 
a cada ano, o Bazar Beneficente do Colégio Sion supera as expec-
tativas dela. “A primeira edição foi refrescante. Na ocasião, o Sion 
colocou toldos em nossas janelas. A segunda foi fantástica! Na época, 
o colégio trocou o tipo do piso do pátio por um antiderrapante. Além 
de acabar com a poeira, aumentou a segurança para as crianças e para 
todos em geral. E, a terceira? Que maravilha foi ver a alegria das 
crianças dormindo nos colchonetes macios. Além disso, as roupas 
que sobram são-nos doadas para fazermos outro bazar na creche. 
Com esse dinheiro, compramos material escolar. É ou não é multi-
plicação dos pães? Nós da Creche Sant’Anna queremos parabenizar 
os alunos de Sion que não medem esforços, os pais que doam roupas 
e alimentos, e toda a equipe de funcionários pelo apoio. Somos muito 
gratos por tamanha dedicação. É bom saber que podemos contar 
com pessoas que tratam o outro com amor, respeito e generosidade”, 
contou Maria Helena muito emocionada. 

Em 2016, a creche passou por um difícil momento finan-
ceiro, inclusive, com possibilidade de encerrar suas atividades. Por 
causa deste cenário, a escola resgatou o Show da Solidariedade, a 
última edição tinha acontecido em 2013. No dia 12 de maio do ano 
passado, no Salão Nobre do colégio, o evento contou com atrações 
musicais, teatrais e artísticas, apresentadas pelos próprios alunos. 
Todos os educadores do colégio participaram da ação. O ingresso 
foi 1 kg de alimento não perecível e a Cantina Solidária, montada 
com os mantimentos ofertados pelas famílias rendeu R$ 2.792,30. 
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Na entrega oficial dos alimentos e da verba arrecadada durante o 
evento, um aluno de cada turma da escola foi convidado a participar, 
como representante dos colegas de classe. Pais e mães da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I também foram, representando os 
demais responsáveis. 

O projeto Sion Solidário envolve toda a comunidade educativa 
em ações de solidariedade. Com ele, são internalizadas concepções 
sobre a importância da doação do que sobra e de elementos que estão 
em falta na sociedade atual, como o tempo e a atenção. É importante 
que os jovens de hoje percebam que ser solidário é, sobretudo, parti-
lhar a vida e colaborar para a felicidade do outro. Para Ir. Vaneide, o 
sucesso do Projeto Sion Solidário é fruto da força da solidariedade 
que a comunidade educativa Sionense apresenta. “Nossos objetivos 
foram alcançados. Conseguimos envolver toda a comunidade escolar 
em atividades solidárias. Com as generosas doações e envolvimento 
de todos, percebemos que nossa escola dá um verdadeiro Show de 
Solidariedade constantemente! Estamos, de fato, vivendo segundo 
os ensinamentos do nosso fundador, Padre Teodoro Ratisbonne, que 
disse: “Tenha o coração grande como o mundo”.



COLÓQUIO PASTORAL COM 
PASTOR WERNER FUCHS1

A equipe editorial da Revista de Pastoral da ANEC, ao conhe-
cer o pastor Werner Fuchs e por saber de sua atuação histórica 
na Comissão de Pastoral da Terra (CPT), no Paraná, em um de 
seus colóquios, pediu-lhe que partilhasse seu pensamento sobre 
duas palavras: missão e serviço. O mesmo colocou-se à disposição 
para refletir conosco, a partir de sua experiência pastoral, inserida 
na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em diálogo 
também com a Igreja Católica.

“ENTRE VÓS NÃO SERÁ ASSIM”
Servir
Diante da realidade política de mandos e desmandos, Jesus diz: 

“Quem quer ser grande, o seja no servir. Quem quer ser o primeiro, 
seja escravo” (Mc 10.43s). Inversão de todas as hierarquias. Apesar, 
ou por causa, dessa radicalidade, não se evitou que o “servir” fosse 
paroquializado e verticalizado em “serviços”, pastorais, ministérios. 
Ficou esquecido o próprio sentido original do latim minister, que 
significa servo, subordinado, escravo, embora já no Império Romano 
passasse a ser usado para “servidor” público. Plínio, o Jovem, relata: 
“Julguei tanto mais necessário extrair a verdade de duas escravas 
(ministrae), chamadas diáconas (na igreja), e isso sob tortura” (Cartas 
X, 96.8). Ou seja, mulheres pertencentes ao segmento mais humilde 
da sociedade, são líderes na igreja do séc.II. O servir somente é legí-
timo quando feito em amor desinteressado e sacrificial, segundo o 
“novo” mandamento dado por Jesus depois do lava-pés ( João 13.34). 
Servir é desprender-se do poder formal e transferir poder aos sem 
poder, tanto em termos religiosos quanto sociais, de gênero, culturais 
e políticos (cf. Jo 3.30; 2Co 4.10-12).

1 “Gaúcho de nascimento, o pastor WERNER FUCHS participou ainda nos anos 1950 do 
movimento estudantil e do movimento das igrejas luteranas, no Rio Grande do Sul. Após um 
tempo passado na Índia, mudou-se para o Paraná em meados dos anos 1970, assentando-se 
no oeste do estado onde passou a atender comunidades de pessoas atingidas por barragens. 
Foi uma atuação ecumênica junto à Comissão Pastoral da Terra (CPT) para “salvar população 
angustiada”. Sua própria paróquia foi ameaçada de inundação e Fuchs se tornaria uma impor-
tante liderança nessas questões, inclusive assumindo o escritório da CPT de Curitiba.” Fonte: 
< http://www.dhpaz.org/dhpaz/depoimentos/detalhe/187/depoimento-para-a-historia-a-re-
sistencia-a-ditadura-militar-no-parana>
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Diversidade e dinamismo
Embora o servir cristão no mundo e na igreja seja um mandato 

único, ele se desdobra em uma variedade de ministérios ou “pasto-
rais”. Variam de forma dinâmica conforme as situações e necessi-
dades e também mudam ao longo da vida, porque respondemos a 
desafios diferentes. Formas reconhecidas como dádiva de Deus em 
determinado momento podem deixar de ser atuais em outro. Um 
dos diáconos de Atos 6 se tornou pregador e mártir em Atos 7; outro 
virou evangelista em Atos 8. Barnabé e Paulo “ensinavam” em Antio-
quia (At 11.26), mas passaram a “evangelizar” após serem enviados 
mundo a fora (At 13.5).

Em outro momento, fala-se em “ministério quíntuplo”: “Ele 
concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evan-
gelistas, e outros para pastores e mestres” (Ef 4.11). Pode-se fazer a 
comparação com os dedos da mão. Segundo Gerald Coates, o após-
tolo é o polegar. Propicia estabilidade, mantém o equilíbrio e pode 
estar literalmente em contato com todos os outros dedos. O profeta é 
o dedo indicador. Ele aponta para alguém e anuncia: “Você é o cara!” 
O evangelista é o dedo médio, que alcança mais longe para dentro 
do mundo. O dedo anelar simboliza o pastor e vigia de ovelhas, que 
cuida dos relacionamentos internos. Por fim, o dedo mínimo simbo-
liza o mestre. É capaz de se introduzir em qualquer ouvido, transmi-
tindo ali as verdades do evangelho.

Nessa sistematização falta o diácono, encarregado das causas 
sociais, talvez porque, nas pequenas igrejas locais de então, os neces-
sitados fossem vistos e, naturalmente, socorridos por todos. Ainda 
hoje, surgem ministérios diferenciados de acordo com novas necessi-
dades, a exemplo da visitação a enlutados ou das diversas capelanias 
ou da participação em políticas públicas.

Equipes ministeriais
Muitas vezes, também, fica de lado a noção de que as funções 

ministeriais são exercidas em conjunto. Os apóstolos e profetas, sobre 
cujo fundamento é edificada a igreja, tendo Jesus como pedra angular 
(Ef 2.20), não eram chefes solitários. Quem vendia terras ou casas 
para socorrer necessitados, trazia o dinheiro aos pés dos apóstolos 
(At 4.35). Plural! Muito diálogo (At 15.7ss) e transparência! O após-
tolo, “estrategista” do reino de Deus, não age sozinho. Paulo sempre 
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realizou suas andanças evangelizadoras pelo Império Romano em 
equipe, em parceria com outros, cujos dons soube valorizar.

Evita-se aqui a expressão “viagens missionárias”, porque Paulo 
não tinha endereço fixo para onde retornar depois de um itinerário 
de vários anos, e porque “missão” não é termo usado na Bíblia nem 
em quinze séculos de história da igreja. Foi introduzido por Inácio 
de Loyola no séc. XVI. Existia, sim, como termo militar, designando 
a expedição de guerra, uma má notícia para esposas e mães que veem 
maridos e filhos partir, enquanto a volta vitoriosa era “evangelho”, 
boa notícia. Será que, inconfessadamente, missionários se veem 
como generais?

Em contraste, a autoridade de Paulo não decorre de seu 
“cargo”, mas da defesa que faz da verdade e justiça do evangelho. O 
Novo Testamento nunca fala de que o “partir do pão de casa em casa” 
(At 2.46) tenha sido presidido por alguém. Talvez até tenha sido. 
Mas não é isso que importa. O que não pode haver é confusão (1Co 
14.30,33). Paulo responsabiliza a comunidade toda, não um minis-
tro, pelas distorções e injustiças na celebração da eucaristia existen-
tes em Corinto (1Co 11.17ss). Mas Paulo tem essa autoridade para 
responsabilizá-la. Não é uma autoridade formal, mas apostólica e 
profética, de um “escravo de Jesus Cristo” (Rm 1.1).

Evita-se também a superficial “unidade na pluralidade”. Ao 
invés, cabe buscar e manter a “unidade do Espírito” no vínculo da paz 
(Ef 4.3) e a “comunhão do Espírito” (Fp 2.1), o qual sopra onde quer 
e que justamente por isso gera a diversidade na igreja.

Ensino
Os maiores corruptos gozaram de excelente educação. E vinte 

e cinco vezes maior que a corrupção nos países em desenvolvimento 
é a transferência ilícita de seus capitais e sua ocultação em paraí-
sos fiscais, de modo que os países mais corruptos são, pela ordem: 
Reino Unido, Suíça, Luxemburgo, Hong Kong, Singapura, Estados 
Unidos, Líbano, Alemanha, Japão (Carta Maior, 24-2-2014). Então, 
para que serve a educação? Reconhece-se que a crise é de valores, 
mas anuncia-se como remédio errado a educação. Porque valores 
não se ensinam, mas se cultivam. Vale mais o exemplo prático que 
a formação teórica. Por isso, a escola jamais substituirá a família e 
a boa vizinhança. A aula sobre amizade jamais tomará o lugar do 
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amigo. E o ensino sobre oração precisa ceder espaço para a própria 
oração.

É verdade, educação é um direito assegurado pela Constitui-
ção. As igrejas sempre mantiveram boas instituições de ensino em 
que o conhecimento não é mercadoria, mas bem comum partilhado. 
Estudar faz parte da emancipação do ser humano. Mas a educação 
não deixa de ser atividade de mediação. Não pode substituir a ativi-
dade fim, a ação direta, sob pena de distorcer o que pretende ensinar. 
Por exemplo, educação ambiental sem ação ambiental não é educa-
ção ambiental, mas conversa fiada e sentimentalista.

Valores de verdade, tais como o próprio reino de Deus, levam 
a mudanças de atitude. A pessoa empenha tudo por eles, como fez o 
comerciante de pérolas (Mt 13.45s). E atitudes afetam os relaciona-
mentos, influem sobre a sociedade, criam realidades novas. Por isso, 
mais uma vez a questão não é quem tem razão, mas quem faz o bem.
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Traduções

Fonte: Acervo da Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA), Santa 
Tereza/SE, 2017.



Tradução do original em italiano: Pe. Alberto Antonio Santiago, osj
Revisão: Pe. Hilton Carlos Soares, osj

1. Um livro responde à nossa carência de verdade
Venerandos Irmãos e Filhos em Cristo muito amados: Deus 

nos colocou nesta terra como em um lugar de passagem e de prova-
ção, a fim de que pudéssemos merecer o ingresso na nossa morada 
definitiva que é o céu. Mas, para adquirirmos o direito à coroa de 
glória na pátria bem-aventurada, devemos aproximar-nos de Deus 
com a mente e com o coração; devemos reconhecê-lo e glorificá-lo 
como nosso soberano Senhor; devemos amá-lo acima de todas as 
coisas como nosso sumo e eterno Bem. Para isso, precisamos de um 
conjunto de verdades teóricas que dirijam nossa mente, e de verda-
des práticas que governem o nosso coração e suas tendências atra-
vés de regras; precisamos não só das verdades naturais, diante das 
quais amiúde nos sentimos muito confusos por causa da obscuridade 
que o pecado original produziu em nós, mas precisamos também 
das verdades sobrenaturais (já que o nosso destino é sobrenatural), 
as quais não podem ser conhecidas pelo homem senão por meio da 
revelação divina. Deus misericordioso dignou- se vir em nosso auxí-
lio e revelar-nos tudo o que devemos crer e fazer para chegar à salva-
ção; e essa sua revelação nós a encontramos resumida no Catecismo.

2. O catecismo ensina a respeito de Deus, dos anjos, do 
homem e do mundo as verdades que são úteis à salvação eterna

Realmente, o catecismo é o livro no qual todos, grandes e 
pequenos, podem encontrar aquela doutrina celeste que deve guiar 

PARA TRANSMITIR AOS 
JOVENS A VERDADE DO 

EVANGELHO:
Carta Pastoral de São José 

Marello - Àcqüi/Itália,1894
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os homens à salvação eterna. Esse livro, pequeno e de aparên-
cia modesta, abarca o conhecimento em torno a Deus, os anjos, o 
homem e o mundo; o conhecimento do primeiro princípio e do fim 
último, da criação, da queda, da redenção, da graça e dos sacramen-
tos, do tempo e da eternidade. Nesse livro encontramos o Símbolo 
dos Apóstolos, ou seja, a regra infalivelmente segura da nossa fé; 
e o Decálogo, ou seja, os Mandamentos divinos que são a norma 
ditada por Deus para regular as nossas ações. O catecismo nos fala 
também de todos os tesouros de dons altíssimos e de graças que 
devem manter em nós viva a fé e operosa a caridade. Com fórmulas 
breves, claras e harmoniosamente ordenadas, o catecismo nos explica 
as verdades necessárias e oportunas, centralizadas num Deus Uno na 
essência e Trino nas pessoas, e nas obras de redenção, santificação e 
glorificação. Explica-nos todos os deveres que devemos cumprir e 
que se reduzem substancialmente ao amor a Deus e ao próximo; e 
indica todos os meios para conseguirmos as graças de Deus: a oração 
e os sacramentos, que recorrem sempre ao único mediador entre 
Deus e os homens, o homem-Deus Jesus Cristo [cf. Tm 2,5]. Na 
escola do catecismo todos, mesmo as crianças e as pessoas de menor 
inteligência, adquirem aquele conhecimento verdadeiro, incontestá-
vel, universal, que os sábios do mundo procuraram por tantos séculos 
e ainda estão procurando, mas sempre inutilmente [cf. Mt 13,17; Lc 
10,24], enganados por sistemas que variam com seus autores e que 
no fim das contas não produziram senão dúvida e incredulidade.

3. Só instrução não basta …
Foi escrito que para civilizar as populações, melhorar os costu-

mes, fazê-las progredir nas virtudes bastaria difundir a cultura inte-
lectual; e, que cada escola que se abre é uma prisão que se fecha. Mas, 
já há muitos anos a instrução vem sendo sempre mais largamente 
difundida, escolas são abertas por toda parte, multiplicam-se os 
professores, livros e jornais correm nas mãos de todos e, no entanto, 
quem poderia dizer que os fatos correspondem às tão exaltadas espe-
ranças? As estatísticas criminais provam o contrário: a evidência 
dos números mostra que a corrupção cresce, aumentam os delitos 
de todo tipo e – é doloroso dizer – cresce a cada dia o número dos 
delinquentes juvenis. 
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4. Precisa educar também o coração. O catecismo revela ao 
homem a sua fraqueza, a sua força e o ideal da vida

Ao aperfeiçoamento moral do homem não basta a cultura da 
mente sem educação do coração: ou melhor dizendo, a instrução 
separada da religião não pode dar verdadeira luz ao intelecto e mover 
eficazmente a vontade ao bem. Isso porque, para haver progresso 
moral, é necessário que o homem conheça o seu ponto de partida, a 
meta onde quer chegar, o exemplo que deve servir-lhe de norma, a 
força que deve prestar-lhe o auxílio necessário e oportuno. Ora, só 
o catecismo, revelando-nos o mistério do pecado original, informa 
que o homem no estado atual nasce fraco e deformado; e daí que a 
primeira lei do progresso moral não é contentar os instintos da natu-
reza deformada, mas refreá-los; não é satisfazer todos os gostos, mas 
domar, mortificar, renegar-se a si mesmo. Quem crê na vida eterna, 
conhece a meta da sua peregrinação sobre a terra, sabe que o seu 
fim é o céu e não a terra, é o Criador e não a criatura. Sabe também 
que não sobe mas cai no precipício a alma que aspira a qualquer 
coisa diversa da Verdade eterna, da Beleza eterna, do Bem infinito e 
eterno. O fiel a Jesus Cristo pode ouvir a voz da fé que grita: “eis o 
ideal da tua vida, conforma teus pensamentos aos Seus, teus afetos 
aos Seus, tuas ações às Suas; transfigura-te à Sua imagem de esplen-
dor em esplendor”. Crendo enfim na eficácia da oração, dos sacra-
mentos e do sacrifício de Deus, o cristão diz com São Paulo: “tudo 
posso naquele que me dá força” [Fl 4,13]; e gloriando-se mesmo de 
sua fraqueza [cf. 2Cor 12,9], sem temer dificuldades, sem medo dos 
inimigos [cf. Lc 1,74], progride na via empenhativa, mas luminosa, 
das santas virtudes, aspira a ser perfeito como é perfeito o Pai celeste 
[cf. Mt 5,48].

5. É virtuoso aquele que está radicado na religião e no 
Evangelho

O mesmo Jean-Jacque Rousseau, que tanto escreveu para 
promover uma instrução separada de qualquer princípio religioso 
e cujos livros tão dolorosamente influíram no pervertimento moral 
de um povo nosso vizinho, assustado com as funestas consequências 
da sua própria doutrina ímpia, escreveu depois estas palavras: “eu 
não entendo como possa existir um homem virtuoso sem religião. 
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É verdade que também eu tive um dia essa falsa ideia, mas agora 
libertei-me completamente desse engano”. E ficaram memoráveis 
as palavras pronunciadas há não muito tempo pelo Presidente da 
República Francesa, Adolphe Thiers, diante da Assembleia Nacional: 
“precisamos voltar ao catecismo”. Palavras que, na boca daquele céle-
bre homem de Estado, também ele por muitos anos propagador das 
teorias revolucionárias, exprimiam a convicção de que a sociedade 
não poderia preservar-se de maiores e mais terríveis desordens, senão 
referindo-se em tudo e por tudo às doutrinas do evangelho.

6. A doutrina do catecismo é voz de Deus e salva a sociedade
É assim mesmo: a sociedade é seduzida pelos ensinamentos 

de uma moral vaga, truncada, incoerente, mutável e sem uma sanção 
eficaz. Difundidos pela imprensa, princípios e regras que favore-
cem as más inclinações tornam-se populares e penetram sob todas 
as formas até nos barracos dos pobres e nas oficinas dos operários; 
corrompem a mente e o coração, abalam as bases da família, fazem 
aumentar os adeptos e a força de seitas subversoras da ordem social, 
que ousam chamar-se abertamente de Revolução, Anarquia, Nihi-
lismo. Com essas premissas a sociedade não poderá salvar-se senão 
aproximando-se daquele tesouro de sabedoria e de vida contido na 
doutrina do catecismo que é voz de Jesus Cristo, Aquele que ensina 
com poder e autoridade soberana, o único que tem palavras de vida 
eterna.

7. A doutrina do catecismo fundamenta a convivência 
humana em Deus e estabelece as bases da justa e verdadeira 
liberdade e igualdade e do verdadeiro amor fraterno

Harmoniosamente proporcionada a todas as necessidades, rica 
em conforto, em esperança, em consolação para todos, só a doutrina 
do catecismo pode tornar: os pobres capazes de adequar-se virtuosa-
mente à própria condição, os ricos capazes de fazer o bem através da 
ordenada e perseverante caridade, os casais capazes de combinar um 
com o outro e de esmerar-se pelo bem da prole, os filhos respeitosos 
e obedientes aos pais, os patrões razoáveis e bondosos com os subal-
ternos considerando-os como irmãos diante de Deus, e os funcio-
nários, por sua vez, ativos e fiéis no serviço, não por medo mas por 
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consciência; só ela pode tornar: integro e justo quem exerce a auto-
ridade levando-o a considerar que deverá prestar contas a Deus que 
lhe confiou o cargo; e pacificamente servidor o cidadão, ciente de que 
todo poder vem de Deus e quem resiste ao poder resiste à vontade 
de Deus. Somente essa doutrina religiosa revelada por Deus pode 
estabelecer as bases da verdadeira e justa liberdade, da verdadeira e 
justa igualdade, dando o reto e invariável sentido a essas palavras tão 
deturpadas: uma liberdade que não degenere em libertinagem, não 
viole o direito do outro, não se oponha ao bem comum; aquela igual-
dade possível entre os homens e conciliável com a verdade, com a 
justiça, com as necessárias harmonias da convivência humana. Dessa 
verdadeira liberdade e desta santa igualdade a Revelação é guardiã 
vigilante ao recordar a todos a paridade de origem quando fala de 
Deus Criador; a paridade de natureza e de sangue, quando indica 
em Adão o pai comum do gênero humano; a paridade no estado de 
culpa quando nos revela o mistério do pecado original; a paridade de 
resgate, quando nos chama a crer na encarnação, paixão e morte do 
Filho de Deus; a paridade de fim quando nos diz que fomos criados 
para possuir a Deus; a paridade de meios que conduzem a esse fim, 
quando nos assegura que o único caminho para ir ao céu é dado pela 
virtude, ou seja, pelo bom uso da nossa liberdade, sob o influxo celeste 
da graça, e pelo freio posto ao nosso tríplice egoísmo que tende a 
degradá-la e a transviá-la, isto é: ao orgulho, à cobiça e à injusta febre 
dos sentidos. E ao lembrar-nos a unicidade de origem, de espécie, de 
meios, de fim, só essa doutrina celeste, reformando e criando nova-
mente os nossos corações, pode fazer germinar neles o verdadeiro 
amor fraterno, elevando-os àquela caridade santa e íntima, capaz de 
formar filhos de Adão de um só coração e uma só alma [cf. At 4,32].

8. Transmitir aos jovens o conhecimento sobre Deus é um 
dever

De tudo isso vocês estão bem convictos, caríssimos Fiéis, e já 
conservam como um precioso tesouro, na mente e no coração, aquele 
conhecimento sobre Deus que, assim como é indispensável para a vida 
futura, também é necessário e útil para a vida presente. Mas vocês não 
devem guardar só para si tal inestimável tesouro: é seu dever levar a 
nova geração, os jovens, a tomar parte nele e fazer todo o possível para 
que também eles cresçam educados na escola da religião.
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9. São vocês pais os primeiros mestres: cabe a vocês dar realce 
à imagem de Deus presente em seus filhos, fazê-los conhecer Jesus 
e educá-los na lei de Deus

 E eu me dirijo em primeiro lugar a vocês, pais e chefes de 
família. São vocês os primeiros mestres, e seus lábios, como escreveu 
um grande Doutor da Igreja, são os primeiros livros nos quais tem 
início esta escola para a salvação: os lábios dos pais são como livros. 
Seus filhos trazem impressa na alma a imagem de Deus. A vocês 
cabe dar realce, por assim dizer, aos traços dessa imagem, formar 
neles a reta consciência, ensinar-lhes o nome santo de Deus, daquele 
Ser infinito que do nada tirou todas as coisas, que é o nosso primeiro 
princípio e último fim. Cabe a vocês fazê-los conhecer Jesus Cristo, o 
amor imenso que teve e ainda tem por nós, as suas doutrinas, os seus 
exemplos, os seus benefícios. Cabe a vocês educar suas crianças desde 
os primeiros anos a observar a lei de Deus, a reconhecer em vocês e 
nos outros superiores a autoridade mesma de Deus, a serem justos 
e caridosos com todos. Que espetáculo comovente! Uma mãe cristã 
que dirige para o alto os olhos e as mãos do seu filhinho, ensinando-
-lhe a invocar o Pai comum que está nos céus, o Salvador Divino e 
Nosso Senhor Jesus, a Mãe do céu Maria: uma mãe que faz crescer 
naquele coraçãozinho incontaminado as virtudes da fé, da esperança 
e da caridade infusas nele por Deus no santo Batismo.

10. As mães são as primeiras educadoras
Já houve quem dissesse que o destino futuro de um homem 

está nos joelhos de sua mãe. E é verdade, porque a boa semente 
lançada na hora certa por uma mãe virtuosa no coração de seus filhos, 
não deixará de dar o seu bom fruto; poderá talvez ficar infecunda por 
algum tempo, se estiver como que sufocada pelas más inclinações, 
sobretudo na idade em que os instintos despertam tempestuosos e 
ferventes, mas será ao menos destinado a desenvolver-se mais tarde, 
quando as circunstâncias mais favoráveis e os anos mais maduros 
farão com que possa render em profusão os preciosos frutos espe-
rados. Acaso a história não registra exemplos deveras consoladores 
de homens que, entregues aos erros e fortemente habituados a todo 
tipo de vício, recordando depois oportunamente os belos anos de sua 
inocência, reentraram finalmente em si, deploraram os erros passa-
dos e voltaram com generoso propósito ao caminho do bem?
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11. Mães e pais, vocês são catequistas na família e promotores 
da catequese na paróquia, para que dê frutos em seus filhos

Portanto, vocês pais devem ser para seus filhos os primei-
ros mestres na doutrina cristã; mas mesmo cumprindo esse grande 
ofício, vocês não estão dispensados da outra obrigação que lhes cabe: 
enviar seus pequenos à paróquia para que ali, prossigam e comple-
tem a instrução necessária a torná-los idôneos aos Sacramentos e a 
ensinar-lhes os deveres da vida cristã; e vocês não têm somente o 
dever de mandá-los, mas também de assegurar-se de que participem 
com atenção e assiduidade, e de examinar se eles fazem progresso 
nos ensinamentos recebidos. Entenderiam muito mal o interesse de 
suas famílias aqueles pais e mães que considerassem tempo perdido, 
ou menos utilmente empregado, aquele que os filhos passam nessa 
escola de ciência religiosa que, se de sua parte pode suprir muitas 
outras, não pode, por aquilo que ensina, ser substituída por nenhuma 
outra. Pensem, ó pais, que para suas crianças, fora dessa escola não 
existe outra onde os filhos aprendam melhor a obedecer-lhes com 
respeito e amor, a ajudá-los em toda necessidade, a cuidar de vocês 
nas enfermidades e a consolá-los na velhice. Pensem, sobretudo que 
não só na vida futura, mas também na vida presente vocês haverão 
de expiar todo descuido e falta de atenção com deveres tão graves de 
seu estado.

12. Párocos e sacerdotes, vocês são os ministros da 
doutrina evangélica. Chamem os pais, os professores e as pessoas 
religiosamente empenhadas para que colaborem com vocês

E agora dirijo-me a vocês, meus caríssimos cooperadores, e 
com vocês me dirijo a todos os sacerdotes que os ajudam; e expri-
mindo meu vivo reconhecimento pela dedicação com que provêm 
à instrução religiosa dos fiéis a vocês confiados, exorto-os calorosa-
mente a perseverar com generosa constância no cumprimento desse 
fatigoso ministério, infelizmente amiúde considerado de pouca 
conta por aqueles que deveriam maiormente beneficiá-lo, mas que 
ao mesmo tempo é uma fonte abundante de consolações e de méri-
tos na presença de Deus. Portanto, espalhem entre a população com 
ímpeto sempre crescente a boa semente da doutrina evangélica e seja 
de conforto a vocês o pensamento de vê-la fecunda de abundantes 
colheitas, em cada mente, em cada coração e especialmente naquele 
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terreno incontaminado que são as crianças. Claro, pois assim como 
por causa dessa porção do rebanho, tão amável e inocente, mais doces 
lhes sorriem as esperanças do porvir, assim também mais vivos e 
incansáveis sejam hoje os cuidados de vocês. E queira o Senhor que 
unindo a vocês na mesma obra o zelo dos pais, dos mestres e das 
pessoas religiosamente empenhadas, a nova geração cresça educada 
na escola do catecismo para o bem futuro da família e da sociedade.

13. Convite a orar pelo Papa
A esses votos pelo triunfo da Doutrina Católica acrescenta-

mos, ó Venerandos Irmãos e Filhos Diletíssimos, as nossas orações 
por Aquele que dela é o Mestre supremo e infalível, o Sumo Pontí-
fice Leão XIII. Oremos ao Senhor para que após ter concedido ao 
Pai Comum celebrar em meio à exultação de todo o mundo o seu 
Jubileu Episcopal, queira conservá-lo ainda por muitos anos em vida 
e saúde, e dar-lhe a graça e a consolação de colher do seu ministério 
apostólico frutos sempre mais viçosos.

14. Oração pelo rei e recíproca
Oremos ainda pelo nosso augusto soberano, pela família real e 

pelos poderes do Estado. Oremos uns pelos outros a fim de que Deus 
faça descer sobre todos nós a abundância dos seus favores celestes.  A 
graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.

José Marello, bispo da Diocese de Àcqüi
20 de janeiro de 1894
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