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Pastoral da Educação
A Pastoral da Educação é ação
evangelizadora da Igreja dentro da escola,
humanizando e personalizando cada pessoa
humana em toda sua trajetória de vida.
Desenvolvendo assim todas as dimensões da
pessoa humana na relação consigo, com os
outros, com a natureza e com Deus, colocandoas a serviço do bem comum e do
desenvolvimento integral de todos: cidadania
em sentido amplo.
A Igreja, que recebeu de Jesus Cristo,
Mestre do Amor e da Verdade, a missão de
educar, sente o dever de contribuir para a
superação dos desafios e a melhoria do sistema
educativo de nosso país. Nesse contexto, a
Pastoral da Educação é a presença
evangelizadora da Igreja no mundo da
educação, possibilitando, por meio de processos
pedagógicos, dinâmicos e criativos, o encontro
das pessoas com os valores do Reino de Deus.
Portanto, é uma reflexão e ação conjunta,
que questiona criticamente, à luz dos valores
evangélicos, a Educação em si, os processos
educativos, as estruturas das instituições e
movimentos de Educação, bem como, a vida e
ação dos educadores: pais, professores,
comunicadores, formadores de opinião, pessoas
que influenciam direta e, indiretamente, a
formação humana, entre outros.
A Pastoral da Educação deve trabalhar em
parceria com o sistema educacional, para
contribuir, efetivamente, na formação inicial e
continuada dos profissionais, que atuam e/ou
atuarão em nosso colégio.

OBJETIVOS
A Igreja, através da Pastoral da Educação, deu e dará
prioridade à família, à infância e à juventude, à
formação de comunidades e de lideranças. A Pastoral da
Educação deve manter um diálogo constante. Ser cristão
e construir o Reino de Deus requer um processo
educativo para que as pessoas livremente assimilem,
reconstruam e assumam a proposta de Deus no
caminho para a felicidade. É por isso que a Igreja
sempre deu grande importância à educação.








SEU VALOR
A Pastoral da Educação caminha guiada pela palavra
do grande Educador e pedagogo Jesus Cristo,
respeitando as individualidades, onde cada um tem o
direito de ser o que é e, desse modo, contribuir para o
melhoramento de nossa sociedade. Agindo como filhos
de Deus, nós temos o dever de cultivar a vida, fazendo-a
florescer através de uma educação mais voltada para a
formação do cidadão, e sempre iluminada pela luz que é
a Palavra de Deus, além de encorajar os que assumem a
vocação de educar, para que levem adiante seu árduo
trabalho e se empenhem em oferecer os valores do
Evangelho, na vasta rede de ensino oficial e particular.
A Pastoral da Educação conta com a participação de
professores, pais, profissionais da educação,
administradores de estabelecimentos de ensino,
lideranças estudantis e comunitárias, agentes de pastoral
e lideranças religiosas.

AS ATIVIDADES DA PASTORAL DA
EDUCAÇÃO


M o me n t o s de E sp ir i t ua l i da de c o m
Educandos, Pais e Professores: formação
continuada de educadores, encontros
pedagógicos, reunião de pais.

Momentos Comemorativos: Dia do
Estudante, Dia do Professor, Ação de
Graças, etc.;
Missa do Dia do Professor:
homenagem aos educadores;
Momentos Culturais: do colégio,
feiras, etc.
Catequese: iniciação aos sacramentos
Primeira Eucaristia e Crisma;
Projetos de Solidariedades.

Para que o trabalho da Pastoral da Educação
seja permanente, frutífero e cumpra sua missão
evangelizadora, é necessário estar focado em
seus objetivos, propostas, programas e diretrizes.
Que sejamos humildes dando exemplo de vida.
Haja dentro da ética, respeite e valorizem a dignidade, a liberdade e os anseios humanos de
suas ovelhas. Não esquecer que a Pastoral não é
a direção ou corpo pedagógico da escola, nem a
chefia ou equipe pedagógica. A missão da pastoral da educação não é organizar o sistema educacional, mas evangelizar docentes, discentes, familiares e comunidade escolar.
Supliquemos, pois, à Santíssima Virgem Maria e a Nosso Pai São João Gualberto, os quais
tão bem vivenciaram os desígnios do Senhor,
que nos inspire os sentimentos de fidelidade às
questões do Reino de Deus.
Nosso cordial abraço e votos de próspero
trabalho.
Ir. Rafael, OSB

