
Campinas, 23 de novembro de 2021 

SERVIÇO DE PASTORAL – nossa casa, nossa identidade! 

Sensibilizado ao atual momento social que desafia os rumos da educação, impostos pela realidade 

da pandemia do Covid-19, refletindo em toda a Comunidade Educativa e familiar, bem como na sociedade 

em suas múltiplas correlações, o Colégio Franciscano Ave Maria atentamente reorganiza seu Serviço de 

Pastoral com a proposta de ser um canal facilitador ao processo educativo pedagógico, no enfrentamento 

dos desafios eminentes do ato de educar.  

Atento a este propósito, busca-se motivar educadores e educandos ao protagonismo, respeitando 

seus processos de amadurecimento, individualidade, despertando-lhes o desejo de educar-se para a vida 

feliz, para a paz interior e para a liberdade de suas expressões vivenciais, religiosas e de fé.  

Optando por uma abordagem evangelizadora que respeite a diversidade de credos e religiões, o 

serviço de Pastoral acolhe a todos e promove ações, que visem a aprofundar sua opção de fé cristã e ao 

desenvolvimento da sua espiritualidade. Tais ações se pautarão em momentos celebrativos, ao longo do 

período letivo em eventos como Campanha da Fraternidade, Páscoa da Ressurreição, Mês Mariano, Mês 

Franciscano e Natal de Jesus Cristo. 

Inspirados na espiritualidade Franciscana dos cuidados pela paz interior, pela dignidade própria e 

do outro, e pela natureza, em cada um destes projetos, e com encaminhamentos específicos, se efetivarão 

propostas que envolvam o atendimento a todos os seguimentos da Comunidade Educativa.  O Projeto 

Pastoral contempla propostas pontuais para os alunos como celebrações, reflexões temáticas, elaborações 

de Projeto de Vida e PJE (Pastoral da Juvenil Estudantil)... Para formação dos educadores e professores, 

seguirão temáticas de reflexões pedagógicas, institucionais (carisma da educação franciscana), momentos 

celebrativos  e motivacionais.  As ações para as famílias se promoverão, dentre outras, com mensagens 

específicas, via canais de comunicações oficiais do colégio, momentos formativos e pedagógicos.  

O Colégio Franciscano Ave Maria conta com o Agente de Pastoral Profº  Antônio de Jesus Santana, 

que com, larga experiência, iniciou o trabalho efetivo a partir de setembro do ano corrente, e já vem 

articulando e favorecendo a participação e o envolvimento de todos neste 

processo em preparação ao ano 2022. Ousamos crer que a soma de nossas forças 

e desejos de educar bem nossos filhos e alunos nos possibilitarão sucesso e bons 

resultados nesses novos tempos.  

Atenciosamente,  

Antônio de Jesus Santana, Agente de Pastoral do Colégio Franciscano Ave Maria. 


