
PASTORAL NA UNIVERSIDADE:
uma terra de missão

Nas paróquias existem inúmeras pastorais, que se constituem na sua maioria de leigos comprometidos, de pessoas 
que participam usualmente da Missa, pessoas que se você fala fé, Maria ou algum nome de santo, te compreen-
dem e ainda se comovem. Mais agora, já pensou em formar uma pastoral (que têm suas raízes na Igreja Católica) 
num lugar onde alguns acreditam e outros não, que se você fala algum nome de santo ele não se comove, e 
ainda mais, que alguns deles nem sejam católicos, mais evangélicos ou protestantes, ou que simplesmente não 
acreditam em Deus. Que desafio! Que Missão! 

E agora, como fazer pastoral? Vamos incentivar a participação na Missa como centro da vida cristã? Vamos falar de Ig-
reja? Vamos falar da Virgem Maria? Vamos falar que a hóstia e o vinho consagrados devem ser adorados? E que o Pa-
dre é o próprio Jesus in person? É complicado de pensar e difícil de compreender... Mais então, Como evangelizar?

Trazer a “boa notícia” no chão universitário se apresenta com um olhar diferente. Se você vai à raiz da proposta de 
Jesus, chegamos a valores que promovem a vida, o amor, a dignidade, o serviço, entre outros. Sendo assim, no am-
biente universitário, se você participa na igreja ou não, se você acredita ou não, isso passa para segundo plano. Jesus 
fazia pastoral num espaço semelhante, e a história nos conta de como foi difícil.

Faz três anos que iniciamos a Pastoral da Educação Universitária (PEU) na Faculdade Padre João Bagozzi. Já pensamos 
uma coisa e tivemos que mudar... E mudamos de novo... Tem sido uma descoberta contínua. Nós fazemos pastoral de 
segunda a sábado mais não temos um horário definido e nem uma sala de encontro... É numa trilha, é nos corredores, 
é no ginásio de esportes, é na cantina, é nos murais que evangelizamos e que nos esforçamos em fazer que o valor 
da vida, do respeito, do compromisso com o mundo, floresçam espontaneamente.

No ambiente universitário, onde todos os que partilham este espaço trabalham e estudam para ser profissionais, o 
papel da pastoral é acrescentar ao currículo formal de cada curso, disciplinas como: Metodologias do respeito pelo 
outro, Didática de porque eu estudo e outros não, Epistemologia de que o mundo é mais amplo que meu nariz, Semi-
nários Interdisciplinares de que ainda que diferentes, nos partilhamos o mesmo mundo, e que pelo mesmo, precisa-
mos cultivar o respeito pelos outros e pelo meio ambiente, e que nos podemos contribuir com alguma coisa.

Se quiser saber mais nos escreva: pastoral@faculdadebagozzi.edu.br. 
Outro dia eu lhes conto mais... Fiquem com Deus! 
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