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ESCOLA EM PASTORAL 
SEMANA DE MURIALDO INCENTIVA DOAÇÕES DE 

ALIMENTOS ENTRE COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Editorial 

PROFESSORA MARIA ANGELA ZANOL 

Bibliotecária do Colégio Murialdo de Ana Rech 

Nesse tempo de pandemia, onde somos orientados a 

não compartilhar aquilo que tocamos, a biblioteca do 

Colégio Murialdo está implementando o projeto de 

leitura “Livro Surpresa”. Os estudantes têm 

sugeridos assuntos ou títulos de livros e recebem um 

livro que atende ao que foi pedido na medida do 

possível ou propõe outro livro quando não for 

possível. Quando a biblioteca oferece um livro, se 

pensa na idade do leitor, naquilo que pode interessar, 

na mensagem que está por trás das palavras, etc. E 

também na qualidade do texto. A leitura de uma 

história ou de textos poéticos pode também dar 

prazer, além de melhorar o poder de expressão dos 

estudantes. Em anos anteriores, a Hora do Conto teve 

a preocupação de apresentar livros de autores 

renomados e os que estão surgindo no panorama 

literário. O objetivo disso era fazer com que os 

estudantes reconhecessem os autores que volta e 

meia aparecem nas apostilas e que se destacam na 

Literatura Infantil. Isso acontece quando as apostilas 

trazem Ana Maria Machado, Ziraldo, Ruth Rocha, 

Fernanda Lopes de Almeida, Eva Furnari e muitos 

outros.  Outra tarefa do ensino é variar o tipo de 

texto: contos, poesias, histórias com final inesperado, 

lendas e aqueles que educam nossos sentimentos. Há 

também livros que resgatam os contos populares, tão 

importantes para que eles se reconheçam como 

brasileiros em seus costumes e saberes. Espera-se 

também que os estudantes tenham conhecimento do 

folclore nas diferentes manifestações apresentadas 

nos livros. O principal objetivo, tanto dos professores 

quanto dos pais, é a formação de leitores que 

busquem nos livros o prazer da leitura. Com a era 

tecnológica a que estamos sujeitos, até quando as 

crianças terão interesse pelos livros?  Ou então: as 

bibliotecas correm o risco de desaparecerem? As 

respostas para estas questões virão com o tempo. À 

medida que estamos oferecendo e valorizando os 

livros, estamos fazendo nosso movimento de 

resistência. 

 

Pastoral Josefina Escolar montou cerca de oitenta cestas básicas com as doações de toda 
comunidades escolar durante a Semana de Murialdo.  

Arrecadação e solidariedade! 

EQUIPE DE PASTORAL 

Colégio Murialdo de Ana Rech 

      A tradicional Semana de Murialdo, 

que ocorre nas instituições da Rede 

Murialdo de Educação durante o mês de 

maio, foi transformada em duas semanas 

neste ano de 2021. Isso para atender as 

turmas escalonadas do colégio que 

frequentam às aulas durante esse período 

de pandemia. De modo muito especial, 

toda a comunidade escolar foi convidada a 

participar de uma arrecadação de 

alimentos que movimentou alunos, 

professores e colaboradores de maneira 

geral para ajudar àqueles que mais 

precisam. Cerca de oitenta cestas básicas, 

mais produtos de higiene pessoal, foram 

arrecadados na campanha. Entre os 

principais itens: arroz, feijão, massa, café, 

biscoito e óleo de soja.  

         Entre outras atividades, a Semana de 

Murialdo contou uma integração entre as turmas no 

teatro da instituição. Ainda não inaugurado 

oficialmente, o espaço foi palco para uma 

explanação da obra e vida de São Leonardo 

Murialdo, motivado pelos religiosos Padre Geraldo 

Boniatti, diretor da instituição, Padre Vitor Abreu, 

vice-diretor e Fr. Osvaldo Filho, professor e 

auxiliar pedagógico da nossa escola. Todos os 

protocolos contra a proliferação da Covid-19 foram 

observados e respeitados pela Equipe de Pastoral 

Josefina, que promoveu o evento.  
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Qual o Sentido da Vida? 

Para muitos, o que os levam a reclamar de 

que a vida não tem sentido são as 

variedades particulares de infelicidade 

Nosso Agradecimento! 

FR. OSVALDO DA SILVA PEREIRA FILHO 

Professor & Auxiliar Pedagógico 

Doar é um gesto de amor. Em nome da Equipe de 

Escola em Pastoral do Colégio Murialdo de Ana 

Rech, quero expressar o meu sincero e humilde 

agradecimento aos nossos alunos, professores, 

colaboradores, comunidade escolar, meus 

confrades religiosos Josefinos, Fênix Academia, 

Supermercados Andreazza, Super Onze, Multi 

Safra e a todas as pessoas de bem e de boa 

vontade, inclusive as que preferiram ficar no 

anonimato, que abraçaram conosco essa causa de 

solidariedade à as famílias carentes e aos mais 

necessitados. O gesto de doação de cada um (a) é 

o resultado de “um coração educado” e 

convertido para as ações sociais ao povo simples 

desde o centro à as periferias de nossa cidade. 

Permita-me agradecer também em nome de cada 

família e da Ação Social Murialdo Santa Fé que 

foram beneficiados pelas mais de 100 cestas 

básicas, graças a generosidade de cada doador (a). 

Juntos somos mais! Nosso Muito Obrigado. Que 

a cada dia sejamos todos nós capazes de colocar 

em prática o verdadeiro sentido evangélico vivido 

por São Leonardo Murialdo: “Fazer o bem e fazê-

lo bem”. Assim como ele, que viveu uma vida 

inteira numa entrega ablativa a Jesus e ao seu 

seguimento por amor aos mais pobres, sejamos 

nós “agentes do bem” para que a nossa sociedade, 

marcada pela pobreza e miséria de muitos, tenha 

pessoas com mais vida e vida em abundância. 

CHARGE 

Hipocrisia Humana 

LUIS FELIPE FORESTI 

Aluno do 8° ano do Ensino Fundamental II 

 

ISABELLE RECH SGUAISSER 

Aluna do 9° ano do Ensino Fundamental II 

Desde a existência do ser humano, sempre 

houve essa dúvida que despertava a 

curiosidade de todos. Ao longo da história 

havia muitos filósofos que tentavam 

explicar a vida por meio do que chamamos 

de alegorias, que são histórias, mitos ou 

lendas que se valem de imagens e símbolos 

para representar algo a fim de explicar sua 

existência. Cada um de nós tem uma 

percepção diferente para essa pergunta, pois 

não há resposta certa ou errada, e para 

alguns é algo que não preferiríamos 

perguntar por medo ou falta da resposta.  Há 

religiões que acreditam que nós, seres 

humanos, somos a criação de uma entidade 

sobrenatural chamada Deus, e que ele teve 

um propósito inteligente ao nos criar e que 

esse propósito seria o sentido da vida, mas 

ninguém sabe o que realmente pode ser, 

deixando ainda mais significativo. A 

segunda causa da atual crise é a ciência 

moderna, na qual os cientistas dizem que a 

existência surgiu com uma interação 

aleatória de produtos químicos e gases. Para 

muitos, o que os levam a reclamar de que a 

vida não tem sentido são as variedades 

particulares de infelicidade. Dessa maneira, 

precisamos acreditar em algo, seja religião, 

cultura ou crenças que nos conduzam à 

compreensão de nós mesmos e do mundo, 

tendo isso em mente, nós deveríamos criar 

nossos próprios propósitos de vida a partir 

do que julgamos ser a nossa felicidade invés 

de esperar uma por uma resposta que talvez 

não exista. Pois, no geral, quando estamos 

felizes, dificilmente questionamos o sentido 

da vida, e quando ela costuma ser 

questionada são em momentos ruins de 

nossas vidas e a existência não parece ter 

sentido.   

 

 

A famosa escultura em bronze O Pensador, 

localizada em Paris e esculpida por Auguste 

Rodin, nos convida a pensar sobre o sentindo 

não somente da vida, mas de tudo que cerca o 

ser humano e suas certezas.  

Aristóteles foi um importante filósofo para esse 

tipo de tema, ele afirmava que todas nossas 

escolhas, ações e conhecimentos têm por 

finalidade nos proporcionar a conquista de 

algum bem, como riquezas, honra sabedoria, 

etc. Pois todos esses bens são desejados por 

trazerem alguma felicidade. Considerava 

também que para achar a verdadeira felicidade 

basta viver bem. Em minha concepção, é 

importante vivermos bem e termos felicidade ao 

invés de nos colocarmos em posições com 

pensamentos negativos de nossa própria 

existência a fim de esperarmos achar a resposta 

para tudo. Apesar de não sabermos o verdadeiro 

significado de nossa existência não significa que 

devemos viver sempre nos questionando, afim 

de tentar encontrar uma solução para as coisas 

ruins que acontecem ao nosso redor. 

A preservação da natureza se torna necessária 

para que possamos deixar para as próximas 

gerações um mundo melhor. Um mundo íntegro 

e que preserve os recursos naturais.    

(...)Cada um de nós tem uma 

percepção diferente para essa 

pergunta, pois não há resposta (...) 

certa ou errada 
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Quando Deus criou as mães! 
 

TEXTO COLETIVO DOS ALUNOS (AS) DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Orientação Professora Adriana Andreazza, disciplina de Língua Portuguesa.  

 

Diz a lenda que quando Deus criou as mães dos alunos do 5º ano do 

Colégio Murialdo de Ana Rech, Ele mandou chamar o anjo protetor das 

famílias, Izael, e o anjo aprendiz, Hélio, para uma conversa. 

Assim que os anjos entraram no céu, o bondoso e paciente Pai de todos nós 

perguntou-lhes: 

- Trouxeram a minha encomenda? 

O anjo protetor das famílias respondeu com um belo sorriso: 

- Sim, meu Senhor! 

O anjo aprendiz sem cerimônia foi falando: 

- Está aqui o relatório completo das famílias. Tem tudo: nome... 

sobrenome... identidade... endereço... 

- Muito bem, meus amigos anjos. – interrompeu Deus, levantando-se 

do trono e dirigindo-se ao belíssimo jardim florido com muitas borboletas. 

E foi ali mesmo, no jardim, que os anjos foram lendo o relatório e deixando o 

Papai do céu a par de tudo o que estava acontecendo nas famílias. 

- Meu Bom Deus! – falou o anjo aprendiz – As famílias são cheias 

de amor e carinho e possuem bons ensinamentos. 

- São famílias felizes que praticam o bem. – acrescentou o anjo Izael. 

Deus, então, explicou aos anjos: 

- Em cada família, nascerá uma linda menina, que se tornará uma 

mulher... uma mãe. 

- Uma mãe! – exclamou o anjo aprendiz. 

- Sim! Uma mãe cheia de amor e carinho, que possa ensinar aos seus 

filhos a praticar o bem.  

- Creio que será uma tarefa fácil, meu bom Deus. – falou o anjo 

protetor das famílias. - pois essas futuras mamães nascerão no seio de 

famílias que acreditam e praticam os ensinamentos do seu filho Jesus. 

A alegria estava estampada no rosto do anjo aprendiz, que não parou mais de 

falar: 

- Sem dúvida, essas mães deverão ter um beijo que cure todas as 

dores da alma... Mãos bem macias para fazer cafuné em dias frios... Um 

abraço bem fofinho para quando o filho chagar em casa da escola... Ouvidos 

bem atentos para ouvir o que a filha tem a dizer... Uma voz bem suave para 

cantar as canções de ninar para os bebês... Um par de olhos para contemplar 

a beleza dos filhos e da natureza... Inteligência emocional para ajudar a filha 

a superar as adversidades da vida... Conhecimentos matemáticos para 

auxiliar os filhos nas atividades escolares... Ter uma boa leitura para ler 

muitas histórias para seus filhos antes de dormir... Saber rezar para ensinar 

aos seus filhos o poder da gratidão... do amor ao próximo...  

- Nossa, Hélio! – gritou o anjo Izael batendo palmas. – Você foi 

brilhante! 

Deus olhou para o anjo aprendiz e disse: 

- A partir de hoje, tu serás o anjo protetor de todas as mães dos 

alunos do 5º ano! 

O céu se encheu de alegria... os anjos entoaram cantos de amor... as 

borboletas dançavam formando um lindo arco-íris de luz. 

E foi assim... bem assim... que o nosso amado e bondoso Deus criou as 

dedicadas e carinhosas mães desses alunos do 5º ano. 

Os Ensinamentos de Murialdo 
TEXTO COLETIVO DOS ALUNOS (AS) DO 5º ANO  EF 

Orientação Professora Adriana Andreazza, disciplina de Ensino Religioso  

 

Os ensinamentos de São Leonardo Murialdo foram 

relembrados na Semana Murialdina. O nosso diretor, padre Geraldo, 

nos disse que esse Santo foi um homem simples, que amava a família 

e que ensinava crianças e adolescentes a praticar o bem. 

No colégio, nós somos uma bem unida família, porque somos 

a grande família de Murialdo que convive diariamente em harmonia 

com os colegas, com os professores e com os monitores... 

Murialdo dizia que o mais importante é a educação do coração. Um 

coração educado é um coração sensível e amoroso na fala e nas 

atitudes. Como é bom saber que Deus nos ama com amor infinito, 

pessoal. Que se estamos nas mãos de Deus, estamos em boas mãos.  

A pedagogia do amor está presente nas salas de aula, nos momento da 

oração, nos corredores, nas atividades online, no momento do recreio, 

na conversa com a professora, na explicação do conteúdo. 

Sentimos que todos os profissionais que trabalham colégio Murialdo 

são um pouco amigo-irmão-pai de cada um de nós. Os monitores se 

preocupam com o nosso bem estar. Os professores com muita 

dedicação e paciência nos ensinam os conteúdos. A coordenação e a 

direção do colégio nos acolhem todos os dias com aquele sorriso. Os 

funcionários nos atendem com muito carinho. 

Momento de animação também foi proporcionado pela 

Equipe de Pastoral Josefina durante as Semanas de 

Murialdo.  
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