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Epígrafes

“E um deles, um legista, (em diálogo) perguntou-lhe para o por a prova: Mestre, qual é o grande
mandamento da Lei? Jesus declarou-lhe: Amarás o Senhor Teu Deus de todo o coração, com
toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Eis o grande, o primeiro mandamento. Um
segundo é igualmente importante: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. Mateus 22.36-39

“... o amor é ao mesmo tempo fundamento do diálogo e o próprio diálogo...” 1
“... sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo...” 2
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Apresentação

A Pastoral Escolar e Universitária do IEP, em sua percepção, entende que o tema do diálogo e da
fraternidade deve continuar norteando as reflexões para 2017 – 2018, contribuindo para a
ampliação e solidificação do diálogo entre os órgãos colegiados da Instituição e a Reitoria.
Inspirados no texto bíblico, o tema do amor comprometido e enraizado no viver diário se
transforma em atos concretos de valorização da vida.
Ao apresentar este Plano, os/as agentes da Pastoral e seu coordenador (a) / pastor (a) titular
estão comprometidos com ações que fortaleçam a confessionalidade e ofereçam um testemunho
evangelizador e humanizado.

I – Missão
A Pastoral tem função profética e sacerdotal na Escola e na Universidade. A própria existência da
Pastoral sinaliza o sonho da Igreja Metodista de uma educação que alia os aspectos técnicos com
o compromisso ético de transformação da sociedade e democratização política, econômica e
social. O sistema econômico centralizador e excludente mata e destrói. A Igreja que anuncia a
vida abundante revelada em Jesus Cristo tem o desafio de educar por meio de suas Instituições
de Ensino para a vida, para a superação da violenta exclusão social e econômica. Essa educação
não pode, portanto, se restringir à qualidade técnica e científica, ela precisa contribuir para a
sensibilização da comunidade acadêmica de maneira que coloque o conhecimento a serviço da
vida para todos/as. Para isso, precisamos sempre perguntar a partir dos interesses dos pobres e
excluídos da sociedade. Não é tarefa simples e fácil, é uma tarefa que exige comprometimento e
compromisso.
Assim, a missão da Pastoral é “atuar como consciência crítica das Instituições de Ensino, em
todos os seus aspectos, exercendo suas funções proféticas e sacerdotais, dentro e fora delas”. 3
Para cumprir com tal missão a Pastoral tem o desafio de: a) “confrontar o ser humano e as
estruturas sociais com Jesus Cristo e o Reino por Ele proclamado, a fim de que as pessoas e a
sociedade o confessem como Senhor, Salvador e Libertador, e as estruturas sejam transformadas
segundo o Evangelho”;4 b) “libertar a pessoa e a comunidade de tudo que as escravizam e
conduzí-las a plena comunhão com Deus e o próximo”; 5 e c) “ajudar as pessoas a tomar
consciência dos sinais de vida e de morte no mundo, e se posicionar diante delas”. 6
A Pastoral Escolar e Universitária do Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista, tem
estabelecido algumas referências para a sua ação. Entre elas está: “proporcionar crescimento e
amadurecimento não só nos aspectos técnicos, mas aliar o compromisso com a vida, que se
expressa em consciência das relações injustas que compõem a sociedade e criatividade na busca

3

Igreja Metodista. Diretrizes para a Educação na Igreja Metodista. Inciso IV, alínea A, item3.
Igreja Metodista. Plano de Vida e Missão. Item E 2.1. p.28.
5 Igreja Metodista. Plano de Vida e Missão. Item E 2.2. p.28
6 Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Regulamento das Pastorais Escolares e Universitárias. São Paulo. 11 de maio
de 2017.
4

da superação dessas injustiças. A teologia dá o nome a esse sonho de Reino de Deus e Vida
Abundamente”.7

Entende-se por pastoral escolar e universitária um conjunto de ações que visem o diálogo com os
diversos segmentos de uma Instituição Educacional, com a sociedade e que busquem o
compromisso pela transformação das pessoas e das estruturas através de vivencias de paz, de
solidariedade, de tolerância, de inclusão, de justiças, de expressão da cidadania e de valorização
da vida.

II – Eixos de Ação da Pastoral
Os eixos pelos quais perpassam a ação da pastoral são orientados pelo Plano para Vida e Missão
da Igreja, pelas Diretrizes para a Educação na Igreja Metodista e pelo Regulamento das Pastorais
Escolares e Universitárias aprovado pelo Colégio Episcopal em 11 de maio de 2017. São eles:
1. Confessionalidade
O processo educativo em uma escola confessional metodista precisa ser compreendido
dentro do referencial maior do Reino de Deus, tomando como base os princípios bíblicos e
teológicos do cristianismo, as afirmações dos documentos da Igreja metodista e o diálogo
e respeito à integridade pessoal de cada um, na busca de parcerias efetivas que vise a
promoção de uma educação que ajude a construir um mundo (Oikomene) onde todos
possam habitar com dignidade. Isso exige de todos, testemunho e vivência da Palavra de
Deus em forma muito específica e coerente com a prática educativa.
... a prática educativa em uma escola confessional metodista não se dá a partir da
imposição dos fundamentos da Igreja para a Escola, nem da imposição dos
fundamentos da Escola para a Igreja, mas sim pelo diálogo entre as naturezas
visando a construção de um projeto pedagógico. O importante neste diálogo é o
reconhecimento da diferença, o respeito mútuo e a parceria na promoção de uma
educação que ajude a construir uma sociedade justa e solidária. 8

2. Espiritualidade
A espiritualidade está presente na vida humana. Independente de profissão de fé ou
confissão religiosa, a espiritualidade se expressa na vivência da pessoa, seja através da
arte, da música, da poesia, da luta política, do compromisso ético, do respeito etc.. A
espiritualidade acentua a valorização da vida e promove os valores que fundamentam a
relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus, possibilitando a constituição de uma
cultura de paz e de esperança.
3. Ética
Considerando o ser humano como um ser com vocação para a abertura ao mundo,
também é preciso tratar com seriedade a pergunta pela ética, pelos valores que norteiam e
dão sentido às ações humanas, e o processo de como a humanidade respondeu e
responde a clamores de vida, seus limites e conflitos, Muitas das respostas encontradas
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para as diversas questões vividas não necessariamente foram boas ou ideais para todas
as pessoas, algumas delas podem ser sectárias, excludentes e mesmo limitadas. Essa é
uma questão fundamental no processo educativo de uma escola confessional. A Pastoral
do IEP tem a ética como um de seus eixos de ação, estabelecendo parcerias com outros
segmentos de nossa comunidade e/ou da comunidade externa, na construção de
mecanismos e processos que ajudem a construir a solidariedade em defesa da vida.
4. Testemunho evangelizador
Na tradição histórica da Igreja Metodista, educação e evangelização são tarefas que
possuem vínculos muito estreitos e ambas devem levar o ser humano a vivenciar ações
concretas em favor da vida. São faces interdependentes da Missão da Igreja com
características comuns: o anúncio das Boas Novas a toda criatura humana. Assim, o
objetivo desse eixo de ação é o anúncio permanente das Boas-Novas a toda a
comunidade e ao mundo através do testemunho do amor de Deus revelado na pessoa e
no Evangelho de Jesus Cristo.

III – As ênfases
As ênfases que norteiam as diversas ações exercidas pela Pastoral são:
1. Ecumenicidade
Docentes, discentes e funcionários (as) do IEP representam uma diversidade apreciável de
denominações cristãs, de outras religiões e de posturas não religiosas. A Pastoral, a partir
de sua própria confissão e identidade, desenvolve seu trabalho de forma ecumênica
(consultar cânones 2017-2021), respeitando e valorizando as diferentes expressões de fé,
tendo como critério ético, que possibilita o diálogo e as parcerias necessárias possíveis, a
luta para que todos tenham direitos e dignidade de vida.
2. Cidadania
No exercício da cidadania é preciso disposição para considerar o outro, ouvi-lo e
compreende-lo, valorizando as expressões de sua subjetividade e necessidades
específicas, garantindo mecanismos participativos de decisão e gestão e o fortalecimento
de processos de representação de direitos e interesses. A Pastoral busca retirar do campo
privado certos sofrimentos públicos, oferecendo espaços de reflexão, que propiciem
articulações na construção de ações para valorização da vida e o pleno exercício da
cidadania.
3. Saúde
Fazem-se necessárias alianças que ajudem a superar as pré-concepções discriminatórias,
reafirmando a luta contra os processos de exclusão. Especialmente no aspecto da saúde
integral, num mundo no qual a área da saúde tem sido entendida como “medicar um mal
que afeta as pessoas”, é necessário reeducar-se para ações preventivas, que projetam os
corpos/espíritos/seres e que afirmem qualidade para as vidas. A Pastoral entende também
a necessidade de reencontrar a vida diante do inesperado, sabendo dos limites e da
fragilidade, aprendendo a exercer solidariedade diante da doença e da morte.

4. Meio ambiente
No seu compromisso de sinalizar o reino de Deus no mundo, casa de todos os viventes, a
Pastoral apóia, incentiva e participa de iniciativas em defesa da preservação do meio
ambiente, entendendo-as articuladas com ações em defesa da vida nas situações de
opressão e injustiça que ainda precisam ser superadas.
IV – As atividades
A Pastoral desenvolve diferentes atividades em atendimento ao Plano de Ação e
compreendem:
1. Palavra Pastoral
A palavra da Pastoral e devocional nas aberturas das reuniões dos Órgãos Colegiados da
Instituição (CONSUN, CONSEPE, CONSELHO COMUNITÁRIO, CONSELHO
CONSULTIVO, REUNIÃO DE GESTORES); nas Sessões Solenes de Formaturas e outros
eventos institucionais; Mostras Acadêmicas, Avaliações Institucionais, Eventos realizados
pelos Cursos, Acolhidas aos alunos (as) novos, funcionários (as), professores (as) e
Reuniões Pedagógicas da Equipe Diretiva do Colégio, bem como em eventos do
COGEIME, ALAIME, etc., quando realizados na Instituição.
2. Celebrações Comunitárias
Cultos comunitários com alunos (as), funcionários (as) e professores (as) nas Capelas dos
Campi;
Celebrações alusivas as festas do calendário cristão e dias comemorativos do calendário
cívico, datas celebrativas, acolhimento aos bebês e Festa da Alegria (acolhimento novos
alunos (as) e famílias);
Visitas e acompanhamentos em momentos especiais quando solicitadas pelos alunos (as),
funcionários (as) e comunidade (em situação de doença, falecimento, etc.).
3. Momentos devocionais, celebrativos, de reflexão e de espiritualidade
Diversas celebrações, momentos devocionais e celebrativos da espiritualidade nas capelas
com formandos (as), com ex-alunos (as), com professores (as) desde a Educação Básica
a Pós-graduação, com funcionários (as) sendo nas capelas e também nos setores de
trabalho, em eventos institucionais realizados nos Campi. Encontros com alunos no
período de intervalo (momento devocional). POP (Pare, Ouça e Pense) e Conexão
Universitária.
4. Recepção e acolhimento aos novos alunos (as), funcionários (as) e professores (as).
Recepção, acolhimento e apresentação da Pastoral Escolar e Universitária aos novos (as)
alunos (as), funcionários (as) e docentes quanto a Confessionalidade da Instituição;
orientações sobre a utilização das capelas e sobre celebrações e momentos devocionais;
projeto república; apresentação do Comitê pela Vida (parceria).
5. Datas Comemorativas e Eventos Especiais
As datas comemorativas e eventos especiais contarão com a participação da Pastoral na
busca pela reflexão e celebração das respectivas datas, a saber: Dia Internacional da

Mulher, Páscoa, Dia dos Povos Indígenas, Dia do Trabalhador, Dia do Coração Aquecido
de John Wesley, Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, Dia Mundial do Meio
Ambiente, Aniversário do Colégio Piracicabano, Aniversário da Universidade, Dia Nacional
da Pessoa Idosa, Dia dos Professores, Dia do Funcionário do IEP, Dia da Criança, Dia da
Reforma Protestante, Dia Nacional da Consciência Negra, Dia Nacional de Ação de
Graças, Dia Universal dos Direitos Humanos, Natal , datas cívicas e outras.
6. Assessoramento e representação
A Pastoral no exercício de suas funções participa da vida institucional mantendo o diálogo
com os diferentes segmentos da instituição, oferecendo assessoramento quando
necessário e contribuindo para a construção de relacionamentos fraternos, de ajuda e
respeito mútuo, condições essenciais para a manutenção de um ambiente de trabalho
onde os valores do Reino de Deus sejam sinalizados e vivenciados por todas as pessoas.
A Pastoral Escolar e Universitária se faz presente nos seguintes segmentos: Comissão de
Ética em Pesquisa da Universidade; Comitê de Pela Vida; Fórum da Cidadania, Justiça e
Cultura de Paz da Câmara Municipal de Piracicaba e nos demais comitês quando
solicitada. Em diversos conselhos municipais (Segurança Alimentar, S.B.O.), dentre outros
órgãos externos. Assessorias a eventos na comunidade, eventos metodistas locais,
regionais, nacionais e internacionais, quando solicitada.
7. Projeto República
Disponibilização de vagas no quadro de avisos e de cadastro para os interessados em
divulgar pensionatos, repúblicas e outros no site da UNIMEP/Pastoral/Projeto República.
8. Distribuição de material confessional
Distribuição de No Cenáculo nos setores;
Distribuição de Bíblias aos (as) formandos (as);
Distribuição de Bíblias aos (as) novos (as) funcionários (as) e professores (as);
Distribuição de folhetos: orientação e prevenção AIDS/DST e Drogas licitas e ilícitas em
campanhas.
9. Comunicação
Link Pastoral: Pedido de Oração e ou por e-mail – pastoral@unimep.br
pastoral.colégio@piracicabano.com.br ( atendimento virtual);

/

Cartões de aniversário, dia dos (as) funcionários (as), dia dos (as) professores (as), Natal,
enviados por e-mail e disponibilizados na intranet;
Reflexão Pastoral, mensagens na intranet;
Meditações, de No Cenáculo, atualizadas diariamente e disponibilizadas no link da
pastoral.
10. Atendimento
Familiares, alunos, funcionários e todos os que procuram a Pastoral em qualquer situação
são atendidos pelos agentes de pastoral;

11. Participação em eventos
Encontro Nacional de Pastores e Pastoras; Encontro de Educadores Metodistas; Semana
Wesleyana; Encontros de Pastorais Escolares e Universitárias; Ministeriais Regionais,
Concílios Regionais, Reunião dos/as Pastores/as Titulares, Cursos de Capacitação para o
trabalho junto à Pastoral Escolar e Universitária e outros.
12. Ações Comunitárias - participações que envolvam o público interno e externo.
a. Projeto Solidariedade/Voluntariado
b. Projeto 30 Minutos com Deus
c. Projeto POP (Pare – Ouça e Pense) – Capela e Arena
d. Projeto Imposto de Renda (a implantar em parceria com a FGN)
e. Projeto Posso Orar Por Você (Vestibulares Julho e Dezembro)

V – Atividades Específicas do Colégio Piracicabano
A Pastoral do Colégio Piracicabano realiza suas atividades buscando contemplar as
necessidades e especificidades do Colégio, enquanto instituição que acolhe os três níveis
de ensino da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino
Médio.
1. Momentos Devocionais
2. Ensino Religioso
Acompanhar os docentes, através de reuniões periódicas individuais e coletivas, no
processo de formulação e reformulação de todo o conteúdo programático;
Participar das reuniões de áreas com o intuito de aprofundar o diálogo interdisciplinar;
Atualizar a bibliografia existente na área e reorganizar as salas de aula com materiais
adequados de modo a propiciar as professores e alunos/as maiores recursos didáticos;
Incentivar a participação de professores/as em programas de capacitação para o Ensino
Religioso, visando à formação de novos docentes para a disciplina;
Desenvolver, em conjunto com as professoras, um instrumento de avaliação que possa
servir de parâmetro para a aferição do desempenho profissional.
3. Projetos Solidariedade/Voluntariado
O Projeto Solidariedade é uma das importantes ações do Colégio Piracicabano dentro do
seu propósito de formação integral do aluno e da afirmação do seu compromisso com a
vida e com os valores do Reino de Deus. Ele se constitui em uma ação efetiva em prol da
mudança da realidade de indiferença, exclusão, injustiça, preconceito e discriminação
presentes na sociedade atual. O Colégio entende que solidariedade não é uma qualidade
implícita, mas que se aprende e se ensina por isso busca valorizar e oportunizar
reflexões/ações de aproximação, cooperação e solidariedade que façam diferença na vida

das pessoas envolvidas, e que desenvolvam atitudes de ajuda mutua e contribuindo para
que o sonho de uma sociedade justa, fraterna e solidária se concretize.
Voluntariado
A Pastoral participa da coordenação e execução desse projeto que é realizado ao longo do
ano letivo, de março a novembro, que envolve os níveis de ensino, Ensino Fundamental I e
II, Ensino Médio e toda a comunidade escolar (alunos (as), professores (as) e funcionários
(as)).
4. Celebrações Litúrgicas nas datas do Calendário Cristão
5. Festa da Família
A festa da família é um evento tradicional do Colégio Piracicabano. Nasceu como fruto de
uma reflexão a respeito do processo de transformação pelo qual passa a família no
contexto da sociedade atual e da compreensão de sua importância enquanto “criação
divina para a comunhão do seu povo e de toda a sociedade”. A família é fundamental para
o desenvolvimento físico, social, emocional e espiritual de cada pessoa, em especial de
crianças e adolescentes. Todas as pessoas necessitam do aconchego familiar, do
acolhimento e aceitação do outro para o desenvolvimento de relações humanas saudáveis
e construtivas.
Assim, a Festa da Família tem como objetivo a integração família x escola, mas também, e
principalmente, que seja uma ação efetiva em prol do fortalecimento dos laços familiares,
mesmo no contexto atual de mudanças na constituição das famílias, que todas possam
vivenciar relacionamentos saudáveis, de amor e acolhimento, à luz dos valores do Reino
de Deus.
A Pastoral escolar coordena todo o planejamento da festa e acompanha a equipe
responsável pela execução de cada uma das atividades, A festa acontece no mês de maio,
aproveitando a motivação do mês da família, durante um dia inteiro, e envolve todos os
segmentos de ensino. O local de realização é a Fazendinha da UNIMEP.
6. Festa Cultural
A vida precisa ser festejada, pois a vida foi criada para ser uma festa. É preciso conservar,
resgatar, se for o caso, as motivações para celebrar a importância e o valor da vida. Muitas
das festas populares têm a sua origem nos povos antigos. O povo do Oriente Médio, o
povo hebreu, costumava celebrar com festas os grandes acontecimentos que davam
sentido à vida e marcavam a sua caminhada como povo de Deus.
A Festa Cultural, encerra as festividades de aniversário do Colégio. Ela resgata uma das
tradições do nosso Colégio, uma grande festa no mês de aniversário, onde os alunos (as)
apresentavam-se ao público, num momento festivo e de agradecimento pelos frutos
semeados nas mais diversas atividades oferecidas ao nosso corpo discente,
compartilhando de forma lúdica com toda a comunidade participante.
Nesta festa, visualizamos o que nossos alunos (as) aprendem em sala sobre culturas
regionais do nosso país e também as de outros países que nos influenciaram, com
apresentações de danças, encenações, quadrilhas, barracas com comidas típicas e um
festival de música com a participação de bandas de alunos (as) e de ex-alunos. Teremos
também mais uma novidade, que é a rica apresentação da Torcida Americana das

equipes, que participam da gincana, cultural e esportiva. Neste dia, conheceremos a
equipe ganhadora da gincana mas, destacamos, que nesse processo todos que participam
são vencedores.
O Colégio Piracicabano lança mão dessa motivação para a realização desse evento de
cunho cultural proporcionando a toda a sua comunidade interna e externa um tempo
prazeroso, de lazer saudável em que a alegria e a descontração reinante contribuam para
o fortalecimento dos relacionamentos e de valorização da vida.
Esta é também uma oportunidade em que os alunos das 3ª séries do ensino médio
arrecadam recursos para as atividades alusivas á conclusão de cursos vendendo comidas
típicas da época. A pastoral coordena e acompanha a execução deste evento que conta
com a participação de todos os segmentos de ensino.
7. Festa de encerramento do ano letivo/ Sessão Solene formatura do Ensino Médio.
O encerramento do ano letivo é marcado por uma ação celebrativa especial e a formatura
de conclusão do Ensino Médio, coordenada pela Pastoral e com a participação de todos os
segmentos de ensino, em data previamente estabelecida no calendário escolar. A
programação é feita em conjunto com a Direção, coordenações e equipe de
professores/as.
8. Assessoramento
Além destes programas e atividades gerais a Pastoral no exercício de suas funções
participa da vida institucional mantendo o diálogo com os diferentes segmentos da
instituição, oferecendo assessoramento quando necessário e contribuindo para a
construção de relacionamentos fraternos, de ajuda e respeito mútuo, condições essenciais
para a manutenção de um ambiente de trabalho onde os valores do Reino de Deus sejam
sinalizados e vivenciados por todas as pessoas.

VI – Equipe da Pastoral
A equipe da Pastoral está composta por:
Pastora Titular/Coordenadora
Revda. Márcia Célia Pereira
marcia.pereira@unimep.br

Agentes Campus Taquaral/Centro
Piracicaba
Rev. André Luís Noé
andré.noe@unimep.br
Rev. Luiz Rodrigues Barbosa Neto
luiz.neto3@unimep.br

Agente Campus Santa Bárbara d’Oeste
Revda. Ione da Silva
ione.silva@unimep.br

Agente Campus de Lins
Revda. Olivia Regina de Lima
olivia.lima@unimep.br

Agente do Colégio Piracicabano
Revda. Márcia Célia Pereira
marcia.pereira@unimep.br

Auxiliar Administrativo
Miriam Rodrigues da Silva Doarte
miriam.doarte@unimep.br

Deus seja louvado sempre em nossos atos proféticos e sacerdotais .
Equipe da Pastorais do Instituto Educacional Piracicabano – IEP
Rede Metodista de Educação.
Igreja Metodista.

Elaborado em janeiro de 2017 e revisto em julho de 2018.
Revda. Márcia Célia Pereira
Coordenadora das Pastorais IEP.

