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PASTORAL ESCOLAR VICENTINA 2017 

Projeto Pedagógico-pastoral AmorAÇÃO 

 

 

SUBSÍDIO TEMÁTICO 1 – Contextualização, iluminação bíblico-teológica e identidade visual 

Pastoral Escolar Vicentina – Província de Curitiba 

 

PEV 2017: “Servir não, senão, pôr em ação o amor”. 

Introdução 

O projeto educativo assumido pela Educação Vicentina (EV) agrega aos processos pedagógicos a 

dimensão de pastoralidade, oriunda da confessionalidade que caracteriza as Instituições Educativas 

Vicentinas. Essa dimensão é a via pela qual o carisma institucional é explicitado e dinamizado junto à 

comunidade educativa. De um modo mais imediato e em diálogo com todas as instâncias do ambiente 

educativo, cabe ao Setor de Pastoral Escolar Vicentina (PEV) a tarefa de traduzir a pastoralidade em 

vivências, projetos e atividades diversas; em outras palavras: a PEV é responsável pela organicidade da 

ação pastoral. 

Considerando que tais projetos e atividades não tem sentido em si mesmo, mas expressam o teor 

do compromisso da EV com seu carisma próprio, é importante e necessário que a PEV articule e 

desenvolva um contextualizado processo de planejamento. Esse movimento envolve não somente as 

realidades locais, mas apresenta elementos comuns a todas as Instituições. Em razão deste caminho 

conjunto, como PEV Provincial a cada ano apresentamos uma proposta temática que visa, além de 

subsidiar as Instituições Educativas, construir uma unidade de reflexão e ação entre elas.  

Os temas escolhidos seguem uma lógica sequencial e se sustentam nos princípios e valores do 

Carisma Vicentino. O Planejamento Participativo Pastoral é o corpo mais denso da proposta, 

comportando a síntese da reflexão feita (Marco da Realidade) e o caminho metodológico (políticas e 

estratégias) para a ação. Esse itinerário de planejamento é sempre construído com os/as pastoralistas 

em seu encontro anual. À proposta provincial soma-se uma identidade visual própria (slogan, cores, 

formas específicas), com destaque à Agenda Escolar Vicentina como um precioso subsídio pedagógico e 

pastoral. Neste sentido, em sintonia com a temática de 2016 “Fazer o Bem! Fazer Bem”, em 2017 

assumimos o projeto pedagógico-pastoral “AmorAÇÃO”, o qual traz a marca singular de contemplar a 

celebração dos 400 anos do Carisma Vicentino. 

 

1. Sobre o tema amorAÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

A origem deste slogan está em uma frase de Irmã Suzanne Guillemin (1906-1968), Filha da 

Caridade que foi Superiora Geral na época do Concílio Vaticano II e que também foi escolhida como 

Patrona da PEV. Dizia ela em uma Carta Circular dirigida às Irmãs em 02 de fevereiro de 1968, tendo como 

tema o Serviço dos Pobres: “servir não é, senão, pôr em ação o amor”. Para as Filhas da Caridade, além de 
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ser um voto específico, o Serviço dos Pobres é o sentido pelo qual elas vivem sua consagração a Deus, o 

qual assumem nas diferentes frentes de missão que realizam (educação, saúde, social, pastorais eclesiais, 

missões, entre outras) e em relação às diversas formas de pobreza (material, sociológica, espiritual). Ao 

exortar as Irmãs para não perderem de vista sua razão de ser como servas dos Pobres, ela as convida a 

considerar a necessária e permanente atualização deste carisma à luz dos sinais dos tempos. Lembra, 

igualmente, da necessária competência humana e técnica que precisa acompanhar a ação vicentina, o 

que, no dizer de Irmã Guillemin, é um “dever de justiça”, independente da atividade desempenhada: 

Todos os nossos gestos de caridade tornaram-se gestos técnicos, comandados pela ciência que 

reclamam formação prévia. As pessoas que se nos dirigem têm o direito de pensar que temos os 

conhecimentos necessários, no estado atual das coisas, para lhes prestarmos um bom serviço, 

quer se trate da assistência, de instrução ou de educação (GUILLEMIN, S. 1968. p. 199)1. 

Embora contenha particularidades voltadas às Irmãs, a reflexão de Irmã Guillemin interpela 

todos/as aqueles/as que se sintonizam com o carisma ou atuam nas frentes de ação que este assume. 

Especial atenção damos aqui à Educação, sobretudo aos/às educadores/as e educandos/as vicentinos/as, 

tendo em vista que são eles/as nossos/as interlocutores/as mais próximos/as.  

1.2 Sentido bíblico-vicentino 

O amor em ação por nós assumido na ação educativa é um convite a olharmos para nossa missão 

como expressão e um testemunho de serviço. É importante nos determos um pouco sobre o significado 

que estes termos possuem e sua necessária contextualização para nossos tempos. Ajuda-nos a pensar 

sobre eles a mensagem do Evangelho que tem ao centro a pessoa e o projeto de Jesus Cristo; a 

experiência de fé, vida e obra de nossos Fundadores Luísa de Marillac e Vicente de Paulo; e o ensino da 

Igreja. 

a) SERVIR:  

 

Aprendemos de Jesus de Nazaré que servir é uma atitude fundamental para aqueles/as que 

desejam segui-Lo. Ele é o Servo de Javé (Is 42,1; Mt 12,18), Aquele que vem ao mundo para fazer a 

vontade do Pai (Jo 6,38) e que ensina aqueles/as que caminham com Ele a seguir seu exemplo (cf. 

Jo 13, 15). O “servir” de Jesus se manifesta de diversas formas: na acolhida (cf. Mt 19,13-14;), na 

compaixão e no perdão (Mt 9, 36; Jo 8,11), na cura (Mt 8, 16-17; Mc 10, 46ss), nas palavras de 

consolo e no ensino (Mt 5, 3ss; 11, 28-30) na denúncia profética das injustiças (Mc 11, 15-19), na 

proclamação do Reino de Deus como boa notícia para o povo (Mt 11, 5; Lc 4, 16ss), na doação de 

si no mistério da Eucaristia (Mc 14, 22ss; 1Cor 11, 23-26) e da Cruz (Jo 19, 16ss). Inspirados na atitude 

do Cristo Servo, nossos Fundadores assumem esse serviço em relação aos mais pobres de sua 

época e o fazem em continuidade ao projeto de Jesus. No cuidado afetivo e efetivo aos/às 

empobrecidos/as de seu tempo, sejam eles/as crianças, enfermos, famílias, presos, entre 

tantos/as outros/as, Luísa e Vicente, juntamente com todos/as aqueles/as que se envolveram em 

seus projetos, contemplam o Senhor e Dele aprendem que “o maior é aquele que serve” (Lc 

22,26). De um modo particular, sua atenção e cuidado se debruçam sobre os mais empobrecidos, 

que para eles são designados como “mestres e senhores” (Coste IX, p. 636)2.  

 

No senso comum ou por uma análise superficial, a palavra “serviço” pode indicar uma situação de 

subserviência, de dependência de outrem ou de seus recursos. Comumente, é associada a dever, 

                                                             
1 Circular de 02 de fevereiro de 1968. Sobre o Voto de Serviço dos Pobres. 
2 Conferência de 22 de maio de 1657. Sobre a eleição das Irmãs do Conselho. 
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trabalho, sendo interpretada, muitas vezes, numa perspectiva negativa. Temos de concordar que, 

em uma conjuntura que valoriza a eficiência e os resultados, servir não se apresenta como uma 

proposta atrativa. 

 

Contudo, é preciso relermos esse termo na lógica do Evangelho. O serviço é expressão de 

liberdade, de ruptura com o egoísmo, o orgulho e a autossuficiência, e o reconhecimento que 

precisamos uns/umas dos/as outros/as, sendo que, nesta relação sempre temos algo para dar e 

algo para receber, algo para ensinar e algo para aprender. Servir é, igualmente, repensar as 

relações de poder e o modo como elas são estabelecidas nos diferentes espaços: na família, na 

escola, na Igreja, na sociedade. Toda autoridade e/ou liderança assumida na lógica do serviço 

parte do reconhecimento do/a outro/a pela sua dignidade enquanto ser humano, e não pelo seu 

potencial de produção capital. Assume um caráter de ministerialidade, de dom aos/às outros/as, 

tal como expresso por Paulo em 1 Cor 12, 4-6: “Há diversidade de dons da graça, mas o Espírito é o 

mesmo; diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor; diversos modos de ação, mas é o mesmo 

Deus que realiza tudo em todos”. 

 

Na Educação Vicentina, servir é uma atitude que perpassa todos os setores, espaços e propostas 

que o ambiente educativo assume e dinamiza. Implica reconhecer o quão importante é a 

contribuição de cada pessoa que nele atua, da cozinha ao portão, da sala de aula à gestão. Com 

saberes e funções diferenciados, cada um/a é membro indispensável da grande orquestra que é a 

escola. Não se trata de uma contribuição somente profissional – a qual também precisa ser 

assegurada e feita com esmero – mas de um envolvimento existencial, humano, vocacional. Um/a 

Educador/a servo/a é um outro nome para um/a Educador/a convicto, apaixonado/a por sua 

missão e ciente da importância desta. 

 

Obviamente, pela função social que desempenha, em virtude dos vínculos legais que são 

estabelecidos e pelo justo reconhecimento de seu trabalho, o/a Educador/a Vicentino/a tem uma 

relação diferenciada com a Instituição comparando, por exemplo, com uma comunidade religiosa, 

onde as relações acontecem muito mais pelo princípio de adesão voluntária. Salvaguardando sua 

liberdade de consciência e de crença, ele/a é, entretanto, convidado/a a assumir estes valores do 

espaço onde atua, e que são valores de cunho religioso e humanístico. Continuando na metáfora 

musical, ele diz respeito à afinação em que a vida da Instituição vibra, de modo que, instrumentos 

desafinados ou em outra afinação, comprometem a harmonia da peça a ser executada. Ao mesmo 

tempo, como toda obra musical comporta novas interpretações e arranjos harmônicos, cada 

educador/a agrega seus dons profissionais e humanos para ampliar, qualificar e potencializar o 

que de melhor o projeto educativo tem. 

 

Considerando a realidade da educação e de seus muitos “senhorios”, particularmente visíveis no 

âmbito de interesses políticos e do capital financeiro, podemos nos indagar sobre quais são as 

condições (realidade, desafios, possibilidades) de nosso serviço educativo hoje. O que implica 

para nós hoje o compromisso com uma proposta educativa na perspectiva do serviço? 

 

b) AMAR:  

 

A palavra “amor” comporta uma interpretação polissêmica; sua compreensão está interligada 

com os contextos e valores daqueles/as que a interpretam. Quantas maravilhas e quantos 

equívocos vemos acontecendo em nome do amor. Por isso, é importante discernirmos juntos/as 
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como este conceito se apresenta para nós e para nossa missão educativa. Ajuda-nos neste 

processo resgatar a memória histórica de nosso carisma e identificarmos a intuição fundamental 

que está na base da vida e obra de nossos Fundadores. Temos consciência que esta interpretação 

não esgota o significado do “amor”, nem o torna normativo para outrem, mas dá a conhecer seu 

sentido e implicâncias para nós. 

 

O amor também traduzido como caridade (do latim charitas = amor) é um dos atributos 

fundamentais de Deus. Lemos nas Escrituras que “Deus é amor. Quem permanece no amor, 

permanece em Deus e Deus nele” (1 Jo 4,16). É, igualmente, o principal mandamento: (Mt 22, 

37ss). É pela vivência deste imperativo que são reconhecidos/as os/as discípulos/as de Jesus (Jo 

13,35). 

 

O amor é, igualmente, uma das virtudes fundamentais do espírito vicentino, juntamente com a 

humildade e a simplicidade, espírito este que consiste em um dom singular dado por Deus à 

Comunidade e que anima sua vida e missão (cf. Coste IX, p. 381ss; 392-395) 3. Falando às Filhas da 

Caridade, nosso Fundador sintetiza esse conceito na seguinte definição: “[...] o espírito da 

Companhia [...] consiste no amor de Nosso Senhor, no amor dos pobres, no amor entre vós, na 

humildade e na simplicidade” (Coste IX, p. 391)4. Segundo Vicente de Paulo, o amor-caridade “é a 

rainha de todas as virtudes” (citação) e se demonstra de modo afetivo – a “ternura do amor” – e 

efetivo: “devemos passar do amor afetivo ao amor efetivo, que é o exercício das obras de caridade, 

o serviço dos pobres empreendido com alegria, coragem, constância e amor” (Coste IX, p. 389)5. 

 

Essa ótica nos sugere a superação de uma compreensão de amor que se sustente unicamente na 

dimensão sentimental e emocional, como também a exacerbação do conceito de caridade 

atrelado a práticas de assistência ou solidariedade. Estas seriam compreensões muito rasas e 

pouco evangélicas: mais do que um sentimento, doação de algo ou prática de atos em prol do/a 

outro/a, a caridade é a disposição livre e consciente de doar-se, que traduz a abertura da pessoa 

para ser, não unicamente do fazer. O amor é o berço da confiança, do respeito, da gratuidade, da 

tolerância.  

 

Isso no permite indagar sobre o sentido destas afirmações em nossa missão educativa. O que é 

uma educação baseada no amor-caridade? Parece-nos oportuno, mais uma vez, evocarmos o 

sentido pelo qual realizamos nossa missão.  

 

c) AGIR: 

A vida e obra de nossos Fundadores nos testemunham que o amor não é sinônimo de passividade 

e ingenuidade. É a força motriz que impele para o serviço ao/à outro/a, sobretudo aos pobres. 

Diante dos desafios e urgências de seu tempo, conhecemos o zelo de Vicente de Paulo pelo 

trabalho, o qual envolve a inteligência, a vontade e o corpo (Cf. Coste IX. p. 317ss)6 e que faz 

participar da ação que Deus realiza no mundo, Ele que “trabalha incessantemente, e 

incessantemente trabalhou e trabalhará” (Ibidem). 

                                                             
3 Conferência de 02 de fevereiro de 1643. Sobre o espírito da Companhia. 
4 Conferência de 09 de fevereiro de 1643. Sobre o espírito da Companhia 
5 Ibidem. 
6 Conferência de 28 de dezembro de 1649. Sobre o amor ao trabalho. 
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Uma das características fundamentais da espiritualidade e da identidade vicentina é a ação. 

Nossos Fundadores não foram grandes místicos ou intelectuais de seu tempo, mas 

desenvolveram magistralmente a sapiência do cotidiano, a busca pela coerência e pela eficácia no 

agir, e é este o grande legado que nos deixam. A dedicação de Luísa à formação das primeiras 

Irmãs Mestras, por exemplo, se deu em razão da ação destas junto às crianças pobres, 

especialmente as meninas. Em uma época em que a educação era privilégio das classes abastadas 

e dos meninos, as Pequenas Escolas espalhadas pela capital francesa e arredores traduzem a 

concretude de um amor servo que, aliado à justiça, busca derrubar as barreiras levantadas pela 

desigualdade. Observamos que, ao longo da história, com os limites e as possibilidades que cada 

tempo comporta, a ação vicentina configurou-se nessa perspectiva. Segundo o pensamento de 

Vicente de Paulo, essa tarefa comporta a atualização da obra do Senhor: “fazer o que o Filho de 

Deus fez na terra” (Coste IX, p. 383)7 é o projeto a ser assumido por aqueles/as que assumem o 

carisma vicentino. 

A ação, por sua vez, não corresponde a um ato solto e descontextualizado, nem a um ativismo 

desenfreado. Ao contrário, toda ação sem reflexão é como uma chuva torrencial que lava o solo, 

mas não o penetra. Ação não é sinônimo de eventos ou grandes acontecimentos; estes podem 

ser facilmente instrumentalizados, paliativos e estéreis. Agir é uma decisão permanente de 

movimento, de construir processos diários, sabendo que o resultado não é um número ou uma 

nota a serem atingidos no final da estrada, mas a experiência de ser agente de transformação na 

paisagem cotidiana e de também ser transformado/a por ela. Assemelha-se à tarefa do/a 

agricultor/a que sabe que uma colheita farta não é possível sem o preparo da terra, a escolha da 

semente a ser plantada, a observação atenta das condições do tempo, o respeito às fases próprias 

do crescimento e maturação de sua plantação. E mais ainda: a práxis (ação) vicentina entende que 

tão importante quanto plantar e cultivar, é a justa partilha da colheita; o fruto colhido não pode 

ser privilégio de alguns/as, mas é dom para todos/as. Esse exemplo muito se assemelha à tarefa 

educativa. A relação entre educando/a, educador/a e o conhecimento, para nós assumidos 

pedagogicamente através da metodologia interacionista, pode ser pensada nesta lógica. 

 

1.3 Elementos da identidade visual 

 

Uma ação pastoral dinâmica também precisa considerar o elemento estético. Acompanhando os 

fundamentos teóricos, o projeto “amor-ação” apresenta um conjunto artístico que nos ajuda a explicitar 

a reflexão, sobretudo na interação com os/as educandos/as. Destacamos especialmente dois elementos: 

as bolhas de sabão e as ondas sonoras. Ambos conjugam uma representação que associa movimento e 

vitalidade, leveza e precisão.  

As bolhas de sabão, tão apreciadas nas brincadeiras de criança, nos recordam da dimensão lúdica e 

celebrativa que envolve a prática educativa. Educar não é um ato meramente técnico ou pragmático; 

envolve pessoas, relações, afetividade, espiritualidade, humanização. A bolha em formato de coração 

onde estão inseridas as duas palavras-chaves do projeto - amor e ação – unidas pela letra inicial comum, 

traduz essa ideia. Como nos recordava Irmã Suzane Guillemin, é preciso humanizar a técnica, fazendo 

dela “o veículo da ternura de Cristo” (GUILLEMIN. op. cit. p. 201). Ao mesmo tempo, contemplamos neste 

símbolo o aspecto da fragilidade: uma bolha facilmente se desfaz. Essa percepção nos recorda da igual 

                                                             
7 Conferência de 02 de fevereiro de 1653. Sobre o Espírito da Companhia. 
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fragilidade e da sacralidade da vida, seja do ser humano, como de toda a Criação. Consideramos aqui uma 

necessária dimensão ética e social que, para nós, é assumida numa perspectiva de cidadania, mas 

também de fé: o projeto educativo vicentino tem um compromisso intransferível com a vida, em todas 

as suas formas. Por isso, o encantamento celebrativo com a existência é acompanhado por um sincero 

discernimento e enfrentamento de todas as situações que a ferem e ameaçam. 

As ondas sonoras nos lembram movimento, comunicação. Uma onda sonora necessita de um meio 

material para se propagar. Isso remete à historicidade de nossa missão: a educação não é um plano 

abstrato, de ideias e conceitos que se bastam a si mesmos, mas aterrissa num projeto histórico de pessoa 

e de sociedade. As diferentes frequências e modulações de uma onda sonora nos recordam que a vida 

não é estática e uniforme, mas implica alternâncias, instabilidade, desassossego. Da mesma forma, como 

representação de um som, elas são portadoras de uma mensagem. O conteúdo que comunicam 

compreende a possibilidade de diferentes alturas, intensidades e timbres, que correspondem às 

características do som. Esses elementos nos levam a refletir sobre o que comunicamos com nossa prática 

educacional. A “onda sonora vicentina” é, por sua origem e sentido, um som peculiar, agradável e 

melodioso que carrega uma “boa notícia”. Somos nós, por nossa missão-vocação, instrumentos que 

possibilitam que essa mensagem libertadora e promotora de vida repouse sobre os ouvidos das mulheres 

e homens de nosso tempo, especialmente dos/as mais empobrecidos/as.  

 

Síntese prospectiva 

 

 Uma ação pastoral na escola que se propõe a ser efetiva e eficaz necessita conjugar duas 

dimensões fundamentais: a ação e a reflexão. Na perspectiva vicentina, elas expressam o duplo 

movimento afetivo e efetivo que fundamentou o pensar e a práxis de nossos Fundadores. Os elementos 

acima apresentados buscam explicitar essas intuições. Ao celebrarmos os 400 anos do carisma, somos 

convidados/as a revisitar nossas origens, bebendo da essência que o nutriu e sustentou ao longo da 

história e que, na atualidade, continua sendo fonte de vitalidade e fecundidade para a missão de serviço 

e doação ao Reino. O “amor em ação” é uma prerrogativa identitária de cada vicentino/a, a partir da qual 

contribuímos para tornar a nós e ao mundo em que estamos inseridos/as, cada vez mais semelhante ao 

desejo e projeto de vida sonhado por Deus. 
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