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ESCOLA EM PASTORAL
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021 COM ESPERANÇA
Editorial
PE. GERALDO BONIATTI

Diretor do Colégio Murialdo Ana Rech
Fico muito feliz pela iniciativa da
Equipe de Pastoral do Colégio Murialdo
pela elaboração deste informativo:
Escola em Pastoral. É uma ótima ideia
para a divulgação de verdadeiros valores
que

ajudam

à

formação

da

personalidade de cada um de nossos
estudantes com suas famílias e também
dos educadores. O bem precisa ser bem
feito e fazê-lo juntos. Escola em Pastoral
pode tornar-se o elo de união entre
todos, formando a bem unida família tão
desejada por Murialdo. Parabéns pela
iniciativa e meu desejo que possa

Momento do intervalo tem devolvido aos alunos o convívio social, tanto lamentado por não

continuar para o bem de todos.

ocorrer em 2020.

.

BRINCAR, APRENDER & REZAR
Se os corredores da escola estavam sendo
pouco utilizados nas férias, o espaço externo
da instituição ganhou vida em diversas
áreas. Uma delas foi a entrada do nosso
colégio e o parquinho infantil. A ex-aluna
Luiza Danelus, a monitora Gabriela de Jesus
e a professora Maria Ângela Zanol
reformaram os espaços e deram uma cara
nova para o início do ano letivo de 2021.

A felicidade do retorno à escola
LUCAS NUNES PEREIRA
Professor de Língua Portuguesa
Na última quarta-feira do mês de fevereiro, dia
25, as turmas de Educação Infantil, 1° e 2° anos
do Ensino Fundamental I voltaram às aulas
presenciais após quase um ano de suspensão, em
virtude da pandemia de coronavírus que assola o
mundo. Seguindo os protocolos do mapa
definitivo do Programa de Distanciamento
Controlado do Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, os alunos puderam voltar a ter uma
socialização importante para a área educativa e
pedagógica.

Ainda que por uma semana, resultado de uma nova
suspensão devido a situação sanitária que o Estado
enfrenta, as crianças socializaram com professores
e colegas. A confraternização, mesmo que à
distância, simboliza uma importante característica
que as escolas da Rede Murialdo de Educação
adotam em sua prática pedagógica e que busca a
união e o companheirismo como forma de
aprendizado entre os alunos. Para a Professora
Jéssica Visoná, turma 11, o retorno seguro para a
sala de aula é de “extrema necessidade para a
alfabetização”, tendo em vista os desafios que esse
nível de ensino proporciona na vida de pais e
alunos.

NESTA EDIÇÃO

MURIALDO:
UM JEITO DE VIVER

ELE É NOSSA PAZ
Um compromisso de amor

JOSÉ: UMA
PATERNIDADE NOVA
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CAMAPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2021

OITO DE MARÇO

APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA O CÓDIDO E
ACESSE NOSSO
SITE!

ELE É A NOSSA PAZ
Um compromisso de amor

CRISTINA SANTINI

FR. OSVALDO PEREIRA FILHO

Coordenadora Educação Infantil e Fundamental I

Professor de Ensino Religioso e Auxiliar Pedagógico

A Campanha da Fraternidade tem sua origem na
década de 60, na cidade de Natal, estado do Rio
Grande do Norte. Esta campanha foi idealizada
por três padres, com o objetivo de arrecadar
fundos em prol da Cáritas Brasileiras, órgão da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), responsável pela ação social da
instituição. O movimento ganhou notoriedade
em todo o território nacional com a adesão das
comunidades, paróquias e dioceses. A cada ano,
sempre no período da Quaresma, a Igreja
Católica, através da CNBB, lança a Campanha
da Fraternidade com temática voltada para os
problemas

e

dramas

sociais

vividos

Dia Internacional da
Mulher

na

atualidade. Ela nos convoca e provoca a uma
conversão pastoral pautada no evangelho de
Jesus Cristo, a denunciar as injustiças sociais e
anunciar a libertação aos cativos, aos pobres,
marginalizados e escravizados que ainda vivem
à margem de uma sociedade capitalista. Neste
ano de 2021, em meio a tantas crises ambientais,
políticas, saúde pública, entre elas a crise de
informações, a Campanha da Fraternidade
convida a todos, independentemente de credo ou
religiões, a romper com as divisões, promover a
paz e a assumir o diálogo como compromisso de

Cartaz da Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2021 retrata a união de
diferentes vertentes da sociedade,
bem como a solidariedade com
profissionais de diversas áreas sociais
e também profissionais da linha de
frente do combate ao coronavírus.

Representação

Neste mês que lembramos o Dia Internacional da
Mulher, não poderia deixar de lembrar de
mulheres tão importantes no enfrentamento desta
pandemia que nos assola: nossas professoras.
Estendo o carinho aos nossos professores
também, mas conciliar o papel de editora de
vídeos, youtuber, apresentadora, com o de dona
de casa e mãe não foi tarefa fácil para muitas de
nossa equipe. Sempre preocupadas em manter a
informação em dia com as família, avaliar da
maneira mais eficiente, criar canais de
comunicação
inusitados
e
transmitir
conhecimentos da melhor maneira possível,
também não deixaram de lado a educação do
coração e, para que nossos pequenos não se
sentissem sozinhos, participaram de drive-thrus e
até visitaram seus alunos em suas casas levando
todo carinho da escola a cada lar. OBRIGADA!
Uma palavra simples perto da grandeza do que
vocês fizeram e continuam fazendo a cada dia,
mas saibam que honram o ser de cada mulher na
grandeza dos seus gestos. Abençoados são nossos
alunos por receberem tão linda lição em suas
vidas e que o bom Deus proteja suas famílias e
permita que todas essas lindas sementes que
plantam diariamente no terreno fértil do coração,
possam se transformar em frutos de um tempo
melhor que ajudaram a construir com seu amor.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica
representa uma das experiências mais

FÉ

valiosas de missão evangelizadora em

Pastoral Escolar
anima celebração, em
Fazenda Souza

amor. O tema nos faz refletir sobre como estão

nosso país. Sua realização, mais do que

as nossas relações pessoais com o outro, na

identificar temas e lemas para serem

família, na escola, no trabalho e nas diferenças

refletidos nas comunidades, nas escolas e

culturais. O tempo quaresmal é um período

nos movimentos, é um sinal de esperança

oportuno de contemplar as realidades e

almejado por pessoas que nos antecederam

acontecimentos

do

na caminhada ecumênica. Desde os anos

No dia 07 de janeiro de 2021, a Pastoral Escolar

itinerário quaresmal, queremos seguir os passos

de 1980, o projeto de uma campanha

Josefina animou a Missa com o Rito de profissão

ecumênica de evangelização e missão era

dos votos temporários dos noviços, sendo dois da

sonhado.

ambicioso

Província Brasileira Gean de Jesus Santigo

concretizou-se no ano 2000, na aurora de

Barbosa, natural de Érico Cardoso – BA e Ricardo

um novo milênio. Depois de um milênio

Silva de Carvalho Júnior, natural de Horizonte -

e por um mundo mais humano, justo, fraterno e

marcado por guerras, intolerâncias, crises

CE), e um da Província Argentino-Chilena

irmanado. Temos um longo caminho a

econômicas, havia um clamor por mais

(Emanuel Gusman). A celebração ocorreu às 10

percorrer! Boa Quaresma e vivência da

“Dignidade humana e paz e por um novo

horas, na Capela do Beato João Schiavo, em

Campanha da Fraternidade a todos!

milênio sem exclusões”, tema e lema da

Fazenda Souza (Caxias do Sul – RS) e foi presidida

primeira CFE. Após a realização dessa

pelo provincial, Pe. Marcelino Modelski e

Campanha da Fraternidade Ecumênica

concelebrada

2000, foram realizadas outras quatro.

josefinos presentes.

presentes.

Ao

longo

de Jesus, carregar as nossas cruzes, rezar e rever
a nossa própria história. Ele é a nossa paz! E nós
somos o seu povo, um só povo! Não permitamos
que as adversidades do mundo cessem as
profecias e calem os gritos de clamor pela vida

“O tema nos faz refletir
sobre como estão as
nossas relações pessoais”

Esse

projeto

pelos

sacerdotes

e

religiosos
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MURIALDO: UM JEITO DE VIVER
Neste mês, recordamos 121 anos de sua morte
Leonardo voltou-se para as classes mais Cada ser que nasce é único e a ele cabe viver uma

ADRIANA ANDREAZZA
Professora de Língua Portuguesa

desprezadas, dos trabalhos simples. Até criou vida única. Temos que lutar para que essa vida

São Leonardo Murialdo foi um homem de

um jornal chamado “A voz dos operários”. De seja plena e bela. E em cada um palpita um

Deus. Viveu com convicção a realidade do

fato, uma fé solidária. Ele foi sinal de coração que projeta, que sonha, que deseja, que

amor de Dele. Amigo-educador dos jovens,

esperança para a Igreja e a sociedade. O traz em si a semente do divino. Esse coração faz

dedicou toda sua vida aos pobres, aos

santo de hoje foi a ponte para que muitos se uma vida desabrochar em outra e essa em outra e

abandonados,

Leonardo

encontrassem com Cristo no mistério da Cruz assim infinitamente. A educação não é uma coisa

Murialdo nasceu em Turim (Itália) no dia 26

e do sofrimento. Hoje, aos 121 anos de sua separada da vida. Ela é uma eterna busca. Ela

de outubro de 1828. Lá viveu praticamente

morte, ele continua vivo no coração de cada

ajuda a diminuir dúvidas, clarear caminhos,

toda sua vida e faleceu em 31 de março de

educador e educadora que tem em suas ações

apontar saídas. Enfim, ela ajuda a pessoa humana

1900. Caçula de uma grande família, perdeu o

esse jeito de viver de Murialdo. Um jeito a fazer de si mesma uma obra de amor.

pai ainda criança. O amor da mãe e de Deus

singular de ser e viver a Pedagogia do Amor,

marcaram sua vida. Desde muito jovem,

através da Educação do Coração que abre

demonstrou um coração sensível para com os

caminhos para a aprendizagem intelectual, e

meninos abandonados e para os jovens

exige a postura da firmeza com o exercício da

operários. Conheceu cedo a riqueza que a vida

doçura. O jeito de viver de Murialdo está nas

de

pode

nossas ações diárias de educar mais pelo

proporcionar para o amadurecimento humano

exemplo do que pelas palavras. É quando

e também o discernimento em todas as coisas.

vemos o nosso aluno como protagonista do

Foi uma pessoa muito atenta aos sinais dos

seu processo de aprendizagem. É quando o

tempos, sensível à opressão sofrida pelos

educador guia-se pela proposta cristã de vida,

pobres. E foi assim que ele discerniu e quis ser

em direção a um mundo novo, justo e humano.

um padre para se dedicar aos jovens pobres,

Esse jeito de viver nos aproxima de Deus, do

tornando-se amigo, irmão e pai deles.

outro e de nós mesmo

oração,

aos

operários.

sacrifício

e

caridade

CELEBRAÇÃO

19 de março, dia de São José – Esposo de Maria.
Patrono da Igreja Católica e da Congregação de
São José – Josefinos de Murialdo

A PRIMEIRA EDIÇÃO
Projeto-piloto de comunicação
entre a insituição e a comunidade
escolar é lançado
Estabelecer um diálogo entre a comunidade escolar e a Pastoral Josefina da
instituição: esse é o grande objetivo do Informativo Escola em Pastoral.
Ainda como projeto-piloto, a primeira edição do informativo nos conduz
aos principais acontecimentos, bem como conteúdos de relevância para o
momento que estamos vivendo. Com circulação mensal, nosso jornal será
veiculado em meios virtuais (site da escola, redes sociais e até mesmo
grupos de whatsapp) com o intuito de manter vivo o hábito da leitura dos
principais fatos da nossa comunidade. Escrito e formatado pela equipe de
pastoral, todo e qualquer colaborador poderá contribuir com a produção de
conteúdo, sendo dessa forma, um agente que complementará o elo entre
alunos, professores, colaboradores, e amigos do Colégio Murialdo de Ana
Rech. Boa Lietura.
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José: uma paternidade nova
PE. VICTOR ABREU
Vice-Diretor do Colégio Murialdo Ana Rech

E José não viveu essa experiência sem

A partir das poucas notícias disponíveis nos

entender muito bem o que aconteceu com sua

Evangelhos, sabemos que José teve a

futura esposa, foi somente o início dessa

coragem de assumir a paternidade legal do

aventura. Mesmo sem compreender, José

Filho de Maria, a quem deu um nome a pedido

decidiu ser o pai da primeira Igreja doméstica,

do anjo: Jesus, nosso Salvador.

onde Jesus e Maria encontraram proteção e

dificuldades. A primeira crise, aquela de não

outras

repouso. O pão trazido por José é sinal que

José

com nosso trabalho podemos ainda hoje

inaugura uma paternidade completamente

alimentar o corpo de Jesus, podemos entrar

nova: ele passa a ser pai adotivo de Jesus, mas

nos planos de Deus, mesmo quando estamos

não como nós podemos imaginar hoje. José é

diante de algo que não entendemos. José nos

pai segundo os planos de Deus, uma

mostrou que às vezes na vida não serve

experiência maravilhosa, pai do Filho de Deus.

explicar bem as coisas, mas seguir um

José decidiu não ficar na mediocridade dos

caminho que seja capaz de acolhê-las. A

próprios planos e projetos pessoais, ele foi

paternidade nova de José nos ensinou que a

LUCAS PEREIRA/DIVULGAÇÃO

capaz de entrar na lógica de Deus. E esse é o

partir do arte do acolhida é possível intuir

seu ponto fundamental: ele foi um pai em uma

também um significado mais profundo das

forma toda especial, foi chamado a viver na

nossas dificuldades.

Imagem de São José está na recepção
da nossa escola, local que usualmente
está repleto de vida e alegria com a
circulação de toda comunidade
escolar.

O

que

isso

interpretações,

significa?
podemos

Entre
dizer

que

fronteira entre o divino e o humano: a família
terrena de Jesus é sinal da capacidade de

São José, rogai a Deus por nossas famílias.

acolhida de José.

José não viveu essa experiência sem dificuldades.

Professores alinham as últimas orientações para o
primeiro trimestre de 2021
Na última quarta-feira, dia 10, a equipe de professores do turno da manhã alinhou as
últimas demandas para as aulas síncronas do primeiro trimestre deste ano. Os
profissionais receberam informações sobre as novas atualizações das plataformas
Google Classroom e Google Meet, utilizadas pela nossa instituição para a
aprendizagem dos nossos jovens. Nas próximas semanas, os profissionais receberão
as novidades do novo Portal Positivo ON.
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