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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

À luz do tema Evangelizando em rede: 
tecnologia e comunicação na pastoral 
escolar, compartilharemos, aqui, algu-
mas iniciativas da Rede Sagrado – Co-
légios Sagrado Coração de Maria, em 
tempos de pandemia, distanciamento 
social e aulas remotas. São tempos gra-
ves – por tudo o que significam de so-
frimento, morte, desemprego, desesta-
bilização emocional etc. –, mas também 
grávidos – por tudo o que geram de su-
peração, solidariedade, transformações 
em todos os níveis das nossas vidas 
pessoais e institucionais, incluído aí a di-
mensão pastoral de nossas escolas.

Entre optar pelo compartilhamento das 
iniciativas pastorais de uma única uni-
dade SCM e mesclar iniciativas das cin-
co unidades da Rede, optamos pela se-
gunda alternativa. Em consequência, 
socializaremos um pouco da criatividade 
das nossas equipes do SOR – Serviço de 
Orientação Religiosa de Ubá, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Vitória e Brasília.

Somos uma Rede com cinco colégios 
no Brasil, entre os múltiplos filiados à 
ANEC. Como os demais, somos buscan-
tes, a caminho, desejosos de contribuir 
para a formação integral das pessoas, 
para a defesa e a promoção da vida, 
para o cuidado com a Casa Comum e o 
estabelecimento de pontes de justiça e 
solidariedade no mundo. 

Fomos pegos de surpresa pelas conse-
quências do COVID-19. Não imagináva-
mos, em março, que o isolamento social 

se prolongasse por tantos meses. Insta-
dos a reinventar nossas práticas educa-
tivo-pastorais – como todas e todos os 
que nos leem – encontramos na tecno-
logia e na comunicação aliados comple-
mentares e indispensáveis.

É hora de somar. Que nossa partilha sir-
va de ânimo e luz ao afã de uma escola 
em pastoral de todos e cada um(a).

OS TEMPOS EXIGEM: 
É PRECISO SE REINVENTAR!

Tínhamos tudo planejado: os Planos de 
Ação Pastoral redigidos e aprovados; as 
datas dos grandes eventos JPIC (Justi-
ça, Paz e Integridade da Criação) defini-
das; as celebrações iam acontecendo e 
as ações solidárias começavam a ser di-
namizadas. De repente, não mais que de 
repente, eis que surge um vírus no meio 
do caminho. Estudantes, educadores, 
coordenações, funcionários dos diver-
sos setores, famílias... Todo mundo em 
quarentena devido ao COVID-19! Como, 
então, levar adiante nossa ação pasto-
ral, sem os sujeitos da mesma? Como 
mobilizar as crianças e jovens à distân-
cia? Como ser uma comunidade educa-
tiva em pastoral, em meio às incertezas 
e receios?

Foi preciso reinventar-nos. Descontruir 
para reconstruir. Superar-nos. Feliz-
mente o investimento prévio em instru-
mentos e plataformas tecnológicas e a 
presença de competentes equipes nas 
Coordenações do SOR, na Comunicação 
Estratégica e nos Laboratórios de Infor-
mática garantiram, graças a um traba-
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lho em parceria, o suporte necessário 
para a superação dos desafios surgidos. 
E a resposta veio criativa e eficaz, nas 
diversas dimensões. Vejamos!

a) Cuidado com as pessoas, 
nosso maior bem

Os primeiros dias e semanas foram difí-
ceis para todos. Notícias desencontradas 
sobre a pandemia, incompreensão do 
que ocorria, insegurança, medo, ansie-
dade... Especialmente, entre estudantes, 
famílias e funcionários mais vulneráveis! 
Como nos fazermos presentes e dar-lhes 
suporte? Como cuidar desse contingente 
humano que nos foi confiado?

Em Brasília, o Coordenador do SOR per-
cebeu que havia boa comunicação com 
os professores, mas não com os fun-
cionários da manutenção, dos serviços 
gerais e dos setores administrativos. 
Na impossibilidade de fazer as costu-
meiras reuniões temáticas mensais não 
teve dúvidas: pegou o celular e, pouco a 
pouco, manteve contato individual com 
todos. Deu-lhes voz, animou-os, desco-
briu e supriu necessidades e constatou 
o quanto isso lhes fez bem, valorizan-
do-os como pessoas e reforçando seus 
vínculos com a instituição. Paralela-
mente, em março e abril, encaminhou 
mensagens semanais aos educadores, 
via e-mail e whatsapp, visando à con-
tenção da ansiedade, afagando-lhes o 
coração e alimentando sua espirituali-
dade. O retorno foi extremamente posi-
tivo. A iniciativa contribuiu para serenar 
as emoções e encarar a vida com mais 
positividade, fortalecendo o ânimo dos 

professores para o desenvolvimento 
das aulas on-line e ajudando as demais 
equipes a melhor assumir os protocolos 
de segurança introduzidos na sua rotina 
de trabalho.

Algo semelhante aconteceu em Vitória, 
onde a coordenadora do SOR mobilizou 
professores, funcionários administrati-
vos, uma religiosa, o Trio Gestor e edu-
cadores sociais do Projeto Vida para 
a leitura colaborativa de um poema de 
aconchego, cuidado e gratidão aos co-
laboradores. A mensagem #umsócora-
çãosagrado fez bem às pessoas, obteve 
sucesso nas redes sociais e permanece 
disponível no site http://www.redesa-
gradovitoria.com.br/destaques/mensa-
gem-especial/.

b) Assistência aos necessitados, já 
que ‘a fome não entra em quarentena’

A pandemia escancarou e agravou 
uma realidade sabida, mas nem sem-
pre vista e reconhecida: a enorme desi-
gualdade social existente no Brasil e a 
multidão de invisíveis das nossas ruas, 
periferias e sob os papelões e cober-
tores no centro das metrópoles. Com a 
quarentena muitos pais e mães de fa-
mílias perderam suas precárias fontes 
de renda e inúmeras crianças foram 
privadas de refeições dignas nas ins-
tituições que frequentavam. Sentimos 
isso nas famílias dos assistidos pelos 
nossos projetos socioassistencias, nas 
comunidades em que realizamos mis-
sões jovens e nas instituições em que 
efetuamos visitas solidárias. O que fa-
zer frente a tais situações?
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Em Ubá, o SOR fortaleceu a corrente 
solidária proposta pela coordenadora 
do Projeto Vida, Ir. Maria de Aquino, e 
mobilizou a comunidade educativa para 
a doação de cestas básicas, minorando 
o sofrimento de muitas famílias1. 

Em Brasília, uma campanha de solidarie-
dade favoreceu famílias do Projeto Vida 
Pe. Gailhac, de São Sebastião, e mães 
atendidas pela Associação Santos Ino-
centes, em Samambaia2.

Em Vitória, o Grupo de Jovens do colé-
gio arregaçou as mangas, alçou a voz 
nas redes sociais e convocou os cora-
ções sensíveis a doar produtos de higie-
ne pessoal que vieram a beneficiar as 
famílias dos 250 assistidos pelo Projeto 
Vida Pe. Gailhac, no Jardim Carapina – 
Serra3. 

Em Belo Horizonte, impossibilitada de 
realizar a tradicional festa junina be-
neficente, a Unidade inovou: propôs o 
“DRIVE-THRU – No Coração Solidário de 
Maria”, convocando as famílias a pas-
sarem no Colégio e aí deixarem as suas 
contribuições. Foi um sucesso: carros 
enfeitados, pais e alunos em trajes juni-
nos, arrefecimento da saudade, vínculos 

fortalecidos e muitas doações para as 
famílias dos assistidos pelo Projeto Vida 
Pe. Gailhac, do Bairro da Lagoa4.

No Rio de Janeiro, quem tomou a fren-
te da campanha “A Fome não Entra 
em Quarentena” foram os antigos alu-
nos. Para ajudar famílias de Guapimi-
rim – onde fora realizada a Missão Jo-
vem SCM de 2019 –, eles criaram uma 
identidade visual, um instagram e um 
e-mail para divulgar a campanha e re-
ceber doações. Também desenvolveram 
uma campanha de apadrinhamento, já 
que se propuseram a doar três cestas 
básicas por família nos dias 5, 15 e 25 
de cada mês. Essa campanha durou de 
março a agosto. A Comunidade Católica 
Servos da Divina Providência, de Guapi-
mirim, recebia os depósitos diretamente 
dos doadores que, por sua vez, envia-
vam um comprovante para o e-mail da 
campanha. No final do mês, os jovens 
faziam a contabilidade e divulgavam os 
resultados5.

Avivamento da espiritualidade alimen-
tadora da ação
Para o Pe. Jean Gailhac, fundador do 
IRSCM – Instituto das Religiosas do Sa-
grado Coração de Maria, a vida interior 

1 Disponível em: http://www.redesagradouba.com.br/projetos-sociais/projeto-vida-irma-ma-
ria-de-aquino/.
2 Disponível em: http://www.redesagradobrasilia.com.br/noticias/doacoes-da-rede-de-solida-
riedade-sagrado-sao-entregues-a-duas-instituicoes/.
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lLcKFMAeXcI.
4 http://www.redesagradobh.com.br/noticias/agradecimento-festa-junina/.
5 Disponível em: https://www.instagram.com/antigosalunossolidarioscscmrj/?igshid=1vzy4o-
c0o3n3k.
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é condição sine qua non para o bem vi-
ver pessoal e o verdadeiro colocar-se a 
serviço dos outros. Daí a preocupação 
das equipes do SOR em subsidiar e for-
talecer a fé, a oração e a vivência da co-
munidade educativa. 

Para tanto, o CSCM-Vitória disponibili-
zou a Capela Virtual, um espaço em que 
podem ser acessadas orações, mantras, 
músicas e reflexões que ajudam as pes-
soas a fortalecerem a sua fé e a sua co-
ragem para encarar o dia a dia6

Em Ubá, por meio de dois vídeos sema-
nais de um minuto cada – os JPIC TOK –, 
o coordenador do SOR dissemina gotas 
da espiritualidade gailhacciana, ajudan-
do quem acessa a dar sentido às situa-
ções existenciais7.

c) Sintonia com a Igreja, pois Igreja 
também somos

Sensíveis ao sentimento de muitas fa-
mílias e colaboradores, frente ao fecha-
mento das igrejas e à impossibilidade de 
se reunirem nas comunidades eclesiais, 
o SOR buscou alternativas.
 
Em Brasília, a equipe criou um roteiro 
para a celebração do Tríduo Pascal em 
família, iniciativa que teve muito bom 

acolhimento, fortaleceu os laços fami-
liares e acabou sendo abraçada pelas 
demais unidades da Rede8. No CSCM-
-BH, integrou-se o Mês de Maria com 
o Dia das Mães e provocaram-se estu-
dantes, antigos alunos, colaboradores 
e familiares a declararem o que Maria 
representa em suas vidas9.

Em Vitória, mobilizou-se colaboradores 
do colégio e do projeto socioassistencial 
para amenizar o pesar do povo pela não 
realização da tradicional Festa da Penha, 
padroeira do Espírito Santo, com uma 
bela homenagem musical a várias vozes a 
todos os devotos de Nossa Senhora10.

D) Mobilização das juventudes, ga-
rantia do protagonismo solidário

É intenso o investimento na formação 
de lideranças na Rede Sagrado – CSCM 
por diversos meios. As juventudes, quan-
do acionadas, respondem com entusias-
mo, criatividade e competência. Como, 
porém, manter as mentes acesas, os co-
rações abrasados e os membros ativos 
à distância? Por meio das redes sociais 
e sua tecnologia!

Assim os “Amigos Solidários” (antigos 
alunos) e o GTS - Grupo de Trabalho So-
lidário, do CSCM-Rio, mantiveram seus 

6 Disponível em: http://www.redesagradovitoria.com.br/galeria/capela-virtual/.
7 Disponível em: http://www.redesagradouba.com.br/galeria/jpic-tok-conheca-mais-esse-projeto/.
8 Disponível em: http://www.redesagradobrasilia.com.br/noticias/celebrar-a-pascoa-e-sagrado/.
9 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CAx_TadF8Ko/.
10 Disponível em: http://www.redesagradovitoria.com.br/destaques/video-homenagem-a-nossa-
-senhora-da-penha/.
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encontros semanais on-line nos quais 
discutiam temas do seu interesse e pla-
nejavam intervenções sociais. O mesmo 
ocorreu com o Grupo de Jovens do colé-
gio SCM de Vitória.

Em Belo Horizonte lideranças juvenis 
articularam quatro lives com um grupo 
de jovens de Janaúba, norte mineiro, 
com quem compartilharam, nos últimos 
quatro anos, a Missão Jovem SCM. Os 
temas foram “Isolamento não significa 
solidão” e “Liderança juvenil a serviço 
da sociedade”. Além de músicas, poe-
mas, brincadeiras e contação de histó-
rias nessas lives foram utilizados vários 
recursos para dinamizar a participação 
dos jovens, promovendo o encontro de 
diferentes, gerando partilha de vida e 
sonhos, fortalecendo amizades e dando 
maior significatividade à existência. 

Em Brasília a suspensão das aulas ocor-
reu 48 horas antes da realização do Re-
tiro Jovem SCM, que teve de ser cancela-
do. Houve frustração porque os inscritos 
estavam sedentos por realizá-lo. Em 
reunião virtual, buscando alternativas, 
optou-se pela criação de um grupo per-
manente de encontro, oração e reflexão 
dos jovens do Colégio SCM e do Projeto 
Vida Pe. Gailhac. A decisão foi assumida 
por todos e segue como um espaço para 
alimentar a fé, estreitar os laços e mobi-
lizar campanhas de solidariedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Eis um pouco do que promovemos e vi-
venciamos como comunidades educa-
tivas em pastoral na Rede Sagrado – 

CSCM, nestes desafiadores tempos de 
distanciamento social e aulas remotas. 
Tais iniciativas só foram possíveis graças 
aos instrumentais tecnológicos que dimi-
nuem as distâncias; à competência das 
equipes de comunicadores que ajuda a 
transformar boas ideias em práticas efi-
cazes; à articulação das coordenações 
do SOR, as quais realizam videoconfe-
rências quinzenais; e ao envolvimento da 
comunidade educativa ampla, aqui en-
tendida como a soma dos colaboradores 
internos dos colégios, estudantes, anti-
gos alunos, familiares de uns e outros e 
instituições parceiras. Na diferença, uni-
dos, somos mais fortes e assertivos.

Acreditamos que muitos de vocês que 
nos leem se veem refletidos no que 
compartilhamos, devem ter promovido 
eventos parecidos em suas unidades 
educativas. E, ao relatarmos, nesta Re-
vista Pastoral da ANEC nossas vivências 
e experiências – hoje, nós; amanhã, vo-
cês –, iluminamo-nos e provocamo-nos 
uns aos outros, otimizando nossa práxis 
para a maior glória de Deus e o bem da-
queles que nos são confiados. 

Saiamos de nós, portanto, e abramo-
-nos às diferenças crescendo com elas. 
Sejamos “escolas em saída”, presentes 
nas “periferias existenciais”, impregna-
das do “cheiro das ovelhas”, promotoras 
da “cultura do encontro e do diálogo” e 
“semeadoras da esperança”, como nos 
pede o Papa Francisco. “Ricos em huma-
nidade”, e “constantemente em forma-
ção”, tenhamos sabedoria e coerência 
para contribuir na educação das nossas 
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crianças e jovens como mestres “da ca-
beça, do coração e das mãos”, ajudan-
do cada um e cada uma a “constituir-se 

11 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Pós-Sinodal CHRISTUS VIVIT. Nº 221.

como uma pessoa forte, integrada, pro-
tagonista e capaz de se doar11”. Eis, aí, 
um bom fim para nosso afã pastoral!

Capela Virtual – CSCM-Vitória

Mensagem dos Colaboradores à Comunidade Educativa – CSCM-Vitória

Campanha de Arrecadação do Grupo de Jovens – CSCM-Vitória
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Entrega de Cestas Básicas CSCM-Brasília

Campanha “A fome não entra em quarentena” – CSCM-RJ

Drive-Thru junino “No Coração Solidário de Maria” – CSCM-BH


