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Alunos ISJ e Comunidade Educativa Pedagógica Pastoral
promovem a “Caminhada pela Paz”
Dentro dos trabalhos realizados no Ensino Religioso pelos professores do Instituto São
José (ISJ) e por anseio dos próprios alunos, nasceu a ideia de promover a “Caminhada
pela Paz”, a qual acontecerá no próximo dia 06 de abril – sexta-feira, a partir das 8h40,
com saída pela Portaria 2 do colégio Instituto São José. Convidamos toda a Comunidade
Educativa Pedagógica Pastoral, alunos, ex-alunos, pais e/ou responsáveis a fazerem
parte desta ação simbólica.
Sendo a celebração de Páscoa uma importante celebração da igreja cristã em homenagem à
ressurreição de Jesus Cristo e reforçando o tema da Campanha da Fraternidade 2018:
Fraternidade e superação da violência, tendo como lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt
23,8), o apelo em construir, contribuir e rever a paz em nosso cotidiano se faz presente.
“A Caminhada pela Paz foi pensada com muito carinho por todo o contexto simbólico e cotidiano
sobre o qual estamos trabalhando com nossos alunos, familiares e educadores neste ano:
‘Família e Escola em diálogo na construção da Paz’, salienta a Diretora ISJ, Ir. Lucia Maistro.
Segundo a Coordenadora da Pastoral, Ir. Nice Lourenço: “ ‘Amar e servir com alegria’, esse deve
ser o sentimento de todas as pessoas (alunos, ex-alunos, amigos, familiares e comunidade em
geral) que aceitam contribuir com seus dons para as mais diversas ações que promovemos
enquanto Articulação da Juventude Salesiana (AJS); atenderem a determinadas situações em
uma realidade específica, tendo como foco principal difundir os ensinamentos deixados por
Dom Bosco e Madre Mazzarello com o carisma salesiano”, afirma.
Promover a paz e o amor ao próximo são saídas para um mundo melhor e sem conflitos.
Sabemos que são tempos difíceis para a humanidade, então iniciativas como estas se mostram
importantes para gerar reflexões em nossa sociedade. Não podemos aqui nos esquecer de
algumas declarações do Papa Francisco, em momentos de violência por quais a humanidade
passa atualmente.
O Papa Francisco, em outras oportunidades que teve, não esqueceu dos pobres e
marginalizados. Ele destaca proximidade aos mais necessitados como um aspecto fundamental
da comunidade cristã. Francisco afirma que o bem se faz “sujando” as mãos, ou seja, os cristãos
devem se aproximar e estender as mãos àqueles que a sociedade tende a excluir. E o ISJ busca
esta comunhão constante em melhorias na formação humana e cristã de nossos alunos, em prol
de uma sociedade mais justa e solidária.

