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FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA - FCST
PROJETO PASTORAL DA UNIVERSIDADE – PdU

APRESENTAÇÂO

A pastoral universitária é um espaço no mundo universitário que oferece aos
estudantes a oportunidade de integrar seus estudos acadêmicos a outras atividades de
cunho religioso ou social, unindo assim a vida com a fé, tornando visível para o mundo a
missão evangelizadora da Igreja.
Como expressão natural de sua identidade católica, seguindo o exemplo de Jesus
Cristo, a comunidade universitária deve ter presente na missão, a responsabilidade
perante os que sofrem física ou espiritualmente. Essa missão está expressa também no
programa de vida da fundadora da Congregação das Filhas do Amor Divino, Madre
Francisca Lechner, convidando a unir-se aos sofrimentos dos pobres e necessitados:
“Nenhum coração sofredor sem uma palavra de conforto” e “Nenhum pobre sem auxílio”.
Convictos da nossa missão, implementamos o documento denominado Projeto
Pastoral da Universidade da Faculdade Católica Santa Teresinha.
Que Deus nos conceda sabedoria, para levar adiante o nosso propósito. E Jesus
Cristo, o Mestre por excelência, conduza a nossa caminhada.

PALAVRAS-CHAVES: Fé, Diálogo, Cultura, Acolhida, Compromisso.
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1- CONCEITUANDO A PALAVRA PASTORAL

Antes de dar o significado da palavra pastoral, solicitamos aos participantes do grupo
que respondessem às seguintes perguntas:
1.1 Para você o que significa PASTORAL?
1.2 Qual o seu papel enquanto membro da pastoral universitária da FCST?
Seguem na íntegra as respostas do grupo:
•

Uma organização de natureza eclesial, que busca atualizar os cuidados de Jesus,
em meio e através de pessoas de boa vontade. (Aurélia Sotero Angelo)

•

A Pastoral Universitária representa um espaço de acolhimento, onde posso
desenvolver vínculos, trabalhar a sociabilidade e fortalecer minha fé. Encontrei na
PU um ambiente, sem julgamentos e estigmas, onde pude ser eu mesma,
expressando minha criatividade e opiniões de modo natural, sem tentar adequarme aos demais. Vejo esse Núcleo como uma ponte entre a FCST e a população
no geral, em específico aqueles que mais precisam de ajuda, seja material ou
espiritual. A PU tem uma missão, que é a de espalhar o amor e o acolhimento,
tendo como seu pilar principal a palavra de Deus. (Emily Emanuelly de Azevedo)

•

A pastoral é uma missão, por meio da qual colocamos em prática estratégias de
articulação independente da opção religiosa, com vistas à realização de um
trabalho, inicialmente de caridade, mas também de participação em espaços de
controle social de políticas públicas. (Saywky Sam de Medeiros)

•

A pastoral é um lugar onde diversos tipos de pessoas se reúnem com os mesmos
propósitos, são esses: ajudar ao próximo, criar e participar de eventos que
produzam ajuda social, compreender a diferença de cada indivíduo, sem
preconceitos, e é um ambiente, onde cada participante pode se ajudar e entender,
sempre estando em comunhão com Deus e uns com os outros. (Thayná Gomes
de Souza)

•

Quando falamos em pastoral, podemos pensar vários conceitos ou expressões,
tais como: diálogo, encontro, compromisso, missão, desafios, superação, doação,
entre outras. Todas essas palavras definem muito bem o que é pastoral, uma vez
que exige de cada um de nós uma doação a serviço do Reino em prol da
construção de uma sociedade renovada, centrada na pessoa de Jesus Cristo e
nos ensinamentos do Evangelho. (Catarina Ramos Frazão)

2.1- O QUE É “PASTORAL” A LUZ DO PENSAMENTO DA IGREJA

Ação pastoral católica, ou simplesmente pastoral, é a ação da Igreja Católica no
mundo ou o conjunto de atividades, pelas quais a Igreja realiza a sua missão, que
consiste primariamente em continuar a ação de Jesus Cristo. A palavra "pastoral" deriva
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de pastor, que era um elemento constante no mundo bíblico. Partindo desse conceito,
podemos dizer ainda que “pastoral” significa acolher as diversas expressões de fé e de
diálogo com o diferente.
O Papa Francisco utiliza o conceito de “Igreja em saída”, referindo-se ao
compromisso de levar o Evangelho ou a mensagem de Jesus Cristo a todos os povos,
em todos os cantos, sem deixar ninguém de fora da proposta evangelizadora da Igreja,
de acolher a todos, especialmente os mais necessitados.
Falando-se especificamente de pastoral universitária, à luz do Documento 124 da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dirigido às Universidades Católicas:
“A Pastoral universitária é aquela atividade da universidade que oferece, aos membros
da própria comunidade, a ocasião de coordenar o estudo acadêmico e as atividades paraacadêmicas, com os princípios religiosos e morais, integrando, assim, a vida com a fé”
(Doc. 124, p 30). E ela ainda concretiza a missão da Igreja na Universidade e faz parte
integrante da sua atividade e da sua estrutura.
Todos os que se ocupam da pastoral universitária devem ter como propósito,
motivar a comunidade educativa (alunos, professores e grupos) a olharem e acolher as
dores da sociedade, sejam elas físicas ou espirituais, e transformá-las em ação de
solidariedade.

2- JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o período da universidade é um tempo muito dinâmico e rico
de busca de novos conhecimentos, de crescimento, e também de surgimento de novas
ideias, não podemos deixar passar essa oportunidade de renovação nos espaços da
Universidade, transformando esses desejos em ações concretas em benefício de toda a
comunidade acadêmica.
A iniciativa de implementação da Pastoral da Universidade da FCST, já se
encontra presente desde o início da caminhada da Instituição, conforme consta no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), quando foram dados os primeiros passos em
2017, com a formação do Grupo de Oração Divina Misericórdia e, em 2021, teve início
a formação de um Núcleo, sob as orientações de irmã Aurélia Sotero Angelo, como
articuladora da PU, que juntamente com a colaboração da Direção, alunos e
representantes dos professores, desenvolveu várias ações nos espaços da Faculdade.
Graças à perseverança do Núcleo e, com a entrada de novos membros na
Faculdade, cresce cada vez mais a responsabilidade de sermos Igrejas vivas no meio do
povo, surgindo assim a ideia da construção de um projeto para a Pastoral da
Universidade, visto como um importante mecanismo de articulação do corpo discente e
de representantes da própria Instituição, capaz de atuar também no incentivo para
formulação de projetos de extensão universitária e de ser um elo de ligação entre a
universidade e a população em geral.
Dessa forma, justifica-se a implementação do Projeto de Pastoral Universitária da
FCST.
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3- ELEMENTOS IMPORTANTES NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

3.1 FINALIDADE

A Pastoral da Universidade da FCST tem como finalidade incentivar os membros
da comunidade acadêmica a participar ativamente da vida da Igreja, promovendo o
diálogo entre as diferentes crenças, respeitando, portanto, a individualidade e a forma de
expressão de fé de cada participante.

3.2 MISSÃO

A Pastoral da Universidade da FCST tem a missão de estar em sintonia com os
objetivos e princípios da instituição, consciente da sua dimensão pastoral, sendo
presença viva da Igreja, sensível às necessidades da comunidade local, em que está
inserida.

3.3 DESTINATÁRIOS

A universidade é por vocação um lugar privilegiado da elaboração do saber e da
formação e tem um papel fundamental na preparação de cidadãos, que respondam às
exigências e necessidades do mundo atual, em constante transformação. Nesse sentido,
o Projeto da Pastoral da Universidade da FCST tem como destinatários todos os
membros que compõem a comunidade educativa da referida Instituição de Ensino
Superior (Dirigentes, docentes, discentes, colaboradores).

4 - OBJETIVO

4.1 Oferecer aos membros da instituição a oportunidade de desenvolver-se de
forma integral, unindo o conhecimento acadêmico a um projeto, que dê sentido à
vida da comunidade, em que está inserido;
4.2 Buscar constantemente a construção de uma sociedade renovada, a partir
dos valores humanos sem esquecer a dimensão espiritual, o compromisso social
e a ética;
4.3 Concretizar a missão da FCST, integrando suas atividades em âmbito
acadêmico ou pastoral.
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5- REFERENCIAL TEÓRICO À LUZ DOS DOCUMENTOS DA IGREJA

Nascida do coração da Igreja, a Universidade Católica insere-se no sulco da
tradição que remonta à própria origem da Universidade como instituição, e revelou-se
sempre um centro incomparável de criatividade e de irradiação do saber para o bem da
humanidade.
No mundo de hoje, caracterizado pelo rápido desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, as Universidades Católicas assumem importantes tarefas de garantir aos
educandos uma formação integral, onde eles sejam capazes de dar significado aos
saberes e utilizá-los em prol do bem comum.
Assim, sendo a Universidade um lugar que preza pelo saber e o desenvolvimento
da Ciência, enquanto Instituição Católica, não pode esquecer a missão de evangelizar
na sua tarefa educacional. Para tanto, precisa-se de discípulos corajosos, capazes de
lançar um olhar especial para os mais necessitados e acolher as suas angústias,
mostrando novos caminhos, novos rumos para que todos se sintam acolhidos.
Um dos desafios identificados no “Documento de Aparecida” (DA), por ocasião da
V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em 2007, é mostrar a capacidade
da Igreja, para promover e formar discípulos e missionários que respondam à vocação
recebida e comuniquem por toda parte, transbordando de gratidão e alegria, o dom do
encontro com Jesus Cristo (DA 14)
Entendemos assim, que a educação católica tem um importante papel de mostrar
com clareza a missão da Igreja, anunciando o evangelho de Jesus Cristo e vivendo
segundo o plano de Deus. Nesse sentido, podemos dizer que a Universidade Católica
tem como missão integrar o conhecimento, alinhando o diálogo entre fé e razão, sem
deixar de se preocupar com a ética numa perspectiva teológica, uma vez que a Teologia
desempenha um papel particularmente importante na investigação de uma síntese do
saber, bem como no diálogo entre fé e razão.
Os bispos em Aparecida resumem: “A educação humaniza e personaliza o ser
humano quando consegue que este desenvolva plenamente seu pensamento e sua
liberdade, fazendo-o frutificar em hábitos de compreensão e em iniciativas de comunhão
com a totalidade de ordem real. Dessa maneira, o ser humano humaniza seu mundo,
produz cultura, transforma a sociedade e constrói sua história” (DA p. 330). Nessa
perspectiva, a Universidade contribui nessa formação de maneira universal, abrangente,
ampla e humana.
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6- AÇÕES DA PASTORAL
“A Pastoral Universitária é a ação evangelizadora da Igreja no âmbito universitário,
coordenada e em comunhão com o bispo diocesano”.
É uma “pastoral de fronteira”, ou seja, uma ligação direta entre a Igreja e a cultura,
promovendo um diálogo com o meio acadêmico, em que estão inseridos alunos,
professores e funcionários das mais diversas instituições (DGAE 2013, p. 11)

Sendo o Bispo o principal agente responsável pela dimensão pastoral em sua
Diocese, nenhuma pastoral deve caminhar isoladamente. Dessa forma, a Pastoral da
Universidade da FCST deseja alinhar suas ações às ações da Diocese de Caicó onde
está inserida.
Compreendendo a importância da participação de toda comunidade acadêmica,
na efetivação das ações desse projeto, queremos atuar em parceria com outros
organismos da Instituição, contando especialmente com a colaboração do Núcleo de
Apoio ao Discente – NAD da FCST.
Seguem as sugestões de atividades a serem desenvolvidas a curto, médio e longo
prazo, de acordo com as demandas da FCST e a disponibilidade dos envolvidos.
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7-CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADE/EVENTOS

OBJETIVO

QUANDO

temas

Oferecer ajuda e acolhimento nos
mais diversos temas, contribuindo
para o fortalecimento dos vínculos
entre o corpo discente.

Promover Campanhas e/ou mutirões
sociais e beneficentes onde os alunos
possam trabalhar como voluntários.

Proporcionar
um
maior
envolvimento dos discentes com a
Pastoral Universitária, fazendo
com que esses sintam o prazer em
ajudar e cresçam de forma pessoal
e espiritual.

Visita ao abrigo dos idosos, aos
enfermos, a pessoas em situação de
risco social, a dependentes químicos e
presidiários.

Ajudar essas pessoas através da
espiritualidade,
proporcionar
momentos de descontração, lazer,
atividades recreativas e também
ajudar
no
processo
de
aprendizagem através de grupo de
estudos e leitura.
Levar conforto e auxílio através da
palavra de Deus para aqueles que
estiverem abertos a ouvir.
- Ajudar as pessoas na superação
das dificuldades nas suas variadas
necessidades. (As vítimas, das
enchentes,
do
desemprego,
mulheres em situação de pobreza
menstrual, entre outras).

Por demanda, como
atualmente as temáticas
em torno da Campanha
da Fraternidade 2022,
encabeçada pelo IFRN
em parceria com IES.
Anualmente.
Para 2022, através da
campanha
social,
captando garrafas pet
em prol do Projeto de
reflorestamento
ambiental do ISENF
(Instituto
Seridoense
Nísia Floresta), em
parceria com a FCST.
Anualmente
em
ocasiões alusivas ao
perfil dos beneficiários.

Rodas de Conversa
sugeridos pelos alunos.

com

Desenvolver
ações
sociais
e
campanhas
de
arrecadação
de
alimentos, roupas, calçados, higiene
pessoal e material de limpeza e de
brinquedos para crianças carentes.

Momento de espiritualidade (encontros,
debates, palestras e informações sobre
as mais diversas religiões).

Confraternização da PU

Organizar Gincanas e outras ações
sociais com provas e desafios,
envolvendo todos os cursos da FCST.

Participação da PU em espaços de
controle social e em agendas de
trabalho dispostas no próprio anuário da
diocese.
Criar
Grupos
de
estudos
interdisciplinares relacionados às áreas
de espiritualidade e dignidade humana.

Atuação (re) estruturação da pastoral
universitária diocesana.

- Atuar na melhoria da qualidade
de vida e no lazer de crianças e
adolescentes carentes.
Reunir a comunidade acadêmica
em torno de eventos litúrgicos e
similares, contemplando também
a aproximação dos alunos da
FCTS com o divino, por meio de
ato ecumênico.
Fortalecimento
dos
vínculos
afetivos entre os membros.
Atrair a atenção dos alunos da
FCST para causas sociais, e
também
proporcionar
um
momento de descontração e alívio
de estresse.
Atuar
como
representação
acadêmica nos diversos espaços
de controle social de políticas
públicas.
Promover
a
troca
de
conhecimentos interdisciplinares
entre discentes da FCST e outras
faculdades de Caicó.

Propor ao assessor diocesano a
dinamização da PU em nível de
Diocese.
Manter relações com a Diocese de
Caicó e com outras universidades
como forma de articular a criação
de uma pastoral universitária em
nível diocesano.

Durante todo ano ou de
acordo
com
as
necessidades
mais
urgentes e também em
datas específicas como
por ocasião do Natal,
dia das Crianças, dia
dos idosos, dia da
Mulher.
Anualmente,
em
eventos como: Abertura
de CF, Confraternização
de final de ano, por
ocasião
das
festas
natalinas.
Anualmente,
por
ocasiões do Natal e da
Páscoa.
No final do ano ou do
semestre e em ocasiões
específicas como o dia
do estudante, dia da
criança.
De acordo com o
calendário da FCST e
do
planejamento
pastoral da Diocese.
De acordo com o
planejamento
da
Faculdade e os projetos
específicos
relacionados
às
temáticas sugeridas.
A
depender
do
acolhimento
da
Assessoria diocesana.
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Garantir a liturgia cristã em momentos
fortes de evangelização: Natal, Semana
Santa e Páscoa.

Acolher a todos de modo ecumênico e
assim atuar no espaço universitário.

Assimilar o espírito das Jornadas
Mundiais da Juventude com sua
catequese.

Criação de curso em módulo Ead nas
áreas teologia, espiritualidade e
missiologia.

- Inserir os principais eventos do
tempo litúrgico no calendário anual
da FCST, a fim de disseminar o
amor,
a
compaixão
e
a
misericórdia de Deus através de
Sua palavra, como tantos outros
ensinamentos deixados por Ele.
- Proporcionar momentos de
reflexão e ajuda aos que estão
precisando de conforto ou de uma
palavra amiga.
- Promover, de modo dinâmico e
criativo, ocasiões de comunicação
ampla
com
a
comunidade
acadêmica,
respeitando
as
diferenças e individualidades.
- Fortalecer os vínculos da
Pastoral com o meio acadêmico e
ocasionar um maior acolhimento,
fazendo com que os interessados
se sintam bem recebidos e
aceitos.
Sensibilizar o espírito da JMJ
(Jornada Mundial da Juventude)
na comunidade acadêmica, com a
possibilidade de organizar uma
representação na JMJ 2023.
Atender
uma
instância
de
formação eclesial.

Ao longo do ano, de
acordo
com
a
capacidade
de
cumprimento de metas
do Núcleo da PU.

A
depender
solicitações.

das

2022-2023

A médio prazo ou longo
prazo.

8- AVALIAÇÃO

Uma boa avaliação exige uma análise periódica, retomando passo a passo o plano
de ação traçado, de acordo com os objetivos propostos, sempre se perguntando, se as
metas foram alcançadas.
Os acertos servirão de motivação para trabalharmos com mais afinco em prol dos
objetivos alcançados e, consequentemente, os erros e ou fragilidades nos mostrarão
onde precisamos melhorar, retomar ou mesmo redirecionar as ações, caso se julgue
necessário.
Para este projeto, proponho que o processo avaliativo, seja realizado de acordo
com as ações desenvolvidas, especialmente em se tratando de uma ação de maior
amplitude e, que seja realizada uma avaliação geral das ações, ao final de cada
semestre.

9- PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PROJETO

A vigência do projeto de Pastoral da Universidade da FCST deve acompanhar o
mesmo período do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que compreende:
2021-2025.
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10- CONCLUSÂO

Diante dos muitos desafios enfrentados pelos jovens que, na maioria das vezes,
buscam respostas para seus questionamentos, perante uma sociedade marcada por
costumes antigos e/ou por contravalores que, não respondem mais às necessidades do
nosso tempo, a pastoral da Universidade da FCST se propõe a fazer um trabalho de
acompanhamento aos seus estudantes, integrando os conhecimentos acadêmicos com
os valores humanos e as vivências da fé, possibilitando assim um maior
comprometimento pastoral e engajamento social.
Nosso desejo é que, os desafios encontrados no caminho não nos façam
fraquejar, mas sim, seja uma provocação e nos motivem a seguir em frente, para que,
num pensamento conjunto, possamos ser agentes de transformação de uma sociedade
que clama por justiça, amor e paz.
Desejamos ainda, que os ensinamentos de Jesus Cristo caminho, verdade e
vida, alcancem as nossas mentes e aqueçam os nossos corações, para que sejamos
fortes e corajosos, para tornar possível a realização dos propósitos estabelecidos aqui.
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