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“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver 
ofensa, que eu leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu 
leve a fé; Onde houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei 
que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, que ser 
amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a 
vida eterna.”

São Francisco de Assis
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Você, talvez, nunca tenha ouvido falar de 
Giovanni Bernardone, mas certamente já 
ouviu falar de Francisco de Assis, e conhece 
um pouco de sua história. Na verdade, eles 
são a mesma pessoa. Giovanni nasceu em 
Assis no ano de 1181. Quando ele veio ao 
mundo, o pai não se encontrava em casa; 
estava em viagem de negócios na França. 
Ao retornar, soube que a mãe tinha dado 
o nome de Giovanni à criança; decidiu 
então trocá-lo para Francesco (Francisco, 
na língua portuguesa), em homenagem à 
França, país que admirava.

O pai, próspero comerciante de tecidos na 
cidade de Assis, tinha condições de oferecer 
ao fi lho o melhor em termos de conforto e 
bem estar. A criança cresceu e se tornou um 
jovem popular no meio juvenil da cidade. 
Sabia aproveitar-se da condição fi nanceira 
da família para suas extravagâncias.

Francisco tornou-se um jovem alegre e com 
forte poder de liderança entre os de sua 
idade. Se o pai era enérgico na condução 
dos negócios da família, Francisco, por sua 
vez, “era bem diferente, pois era mais alegre 
e liberal que ele, entregue a jogos e cânticos, 
vagando de dia e de noite pela cidade de 
Assis, em companhia de seus coetâneos; 
liberalíssimo nos gastos, a tal ponto que 
gastava em jantares e em outras coisas, tudo 
que podia ter e lucrar” (LTC I, , 3).

Francisco era também um jovem idealista. 
Por isso, em 10, quando estourou uma 
guerra entre as cidades de Assis e Perusa, 
ele, quase que impulsivamente, se alistou 
no exército de sua cidade, e, entusiasmado, 
partiu para a guerra. Mas o entusiasmo 
e a alegria duraram pouco. Francisco 
caiu prisioneiro do exército de Perusa, e 
permaneceu na prisão por um ano. Ficou 
doente, e por isso foi solto: a doença lhe 
perseguiu por todo o ano de 10. Por ser 
um jovem muito orgulhoso, não se deu 
por vencido. Assim, no ano 105, decidiu 
novamente se alistar no exército e partiu 

outra vez para a guerra nas Apúlias. Durante 
a viagem, sentiu-se um pouco adoentado, e 
durante uma noite teve um sonho estranho. 
No universo onírico, foi-lhe perguntado: 
“Que te pode fazer melhor? O Senhor ou 
o servo? Ao responder: “O senhor”, foi lhe 
perguntado: “Por que, pois, deixas o Senhor 
pelo servo e o príncipe pelo vassalo?” E 
Francisco respondeu: “Senhor, que queres 
que eu faça?”; E a voz: “Volta para tua terra 
e te será dito o que deverás fazer, pois é 
necessário que entendas de outro modo a 
visão que tiveste” (LTC I, 6, 5-8).

Esse sonho, as questões e as respostas 
destas fi zeram com que Francisco, abatido, 
retornasse para sua terra. Já em casa, 
Francisco não era mais o mesmo jovem 
alegre e fanfarrão: algo o inquietava, o 
deixava pensativo. Afastou-se das festas, 
dos amigos, da cidade. Tornara-se um 
jovem refl exivo, recolhido, diferente.

Francisco vestia-se bem, comia bem, tinha 
o melhor. E, no entanto, algo começou a 
lhe instigar, incomodar, angustiar. Conta 
a história que nessa situação, certo dia, 
caminhando sozinho nos arredores da 
cidade de Assis ele encontrou um leproso; 
e, fazendo violência a si mesmo, desceu 
do cavalo, deu ao doente uma esmola e lhe 
beijou a mão; o doente retribuiu o beijo (cf. 
LTC I, 11, -5). Desde esse momento, Francisco 
começou a deixar suas vaidades de lado, e, 
aos poucos, foi se aproximando sempre mais 
desses excluídos da sociedade.

Aos poucos, também as festas não mais o 
envolviam. E nessa situação, buscando se 
encontrar, desejava melhor compreender 
o que a Vida lhe pedia. Entrou, certo dia, 
numa igrejinha abandonada e em ruínas. E 
ali, sozinho, de repente ouviu uma voz, que 
parecia vir da cruz, lhe dizer: “Francisco, 
não vês que minha casa está em ruínas? 
Vai, pois, e restaura-a para mim” (LTC I, 
13, 7). E Francisco, cheio de boa vontade 
e entusiasmo, começou a restaurar com 

suas próprias mãos aquela igrejinha. Se 
antes já era generoso com os amigos, agora 
não tinha receio de se tornar ainda mais 
generoso para com todos, sem exceção.

Francisco não era mais o mesmo. 
Retirava-se sempre mais frequentemente 
para lugares de solidão. Os habitantes 
de Assis começaram a tratá-lo como um 
demente e insano. Certo dia, ao entrar na 
cidade, os assisienses começaram a fazer 
gozação de Francisco; seu pai, ao ouvir o 
barulho, agarrou o fi lho e o prendeu em casa. 
Num momento de ausência do pai, a mãe o 
soltou. O pai, sem mais saber o que fazer 
para conter o fi lho, recorreu à prefeitura e 
ao bispo, a fi m de denunciar publicamente 
os desmandos do fi lho. Francisco não se 
deixou abalar pela situação: diante de 
todos, se despiu e entregou tudo o que 
tinha ao pai. Com esse gesto renunciou a 
tudo o que o ligava à família. Mudou, assim, 
de vida. Fez-se pobre.

Despojado de tudo, começou a viver como 
pobre. Os habitantes da cidade, vendo 
aquilo achavam estranho. O fi lho de um 
comerciante de sucesso abandonou a 
casa do pai, o conforto, os negócios, o 
futuro. Alguns faziam pouco caso, outros 
começaram a ajudá-lo com o necessário 
para a sobrevivência, e outros ainda 
começaram a se fazer iguais a Francisco. 
Se Francisco não era mais o mesmo, Assis 
também não era mais a mesma.

O jovem Francisco, vestindo roupas simples 
e acompanhado por alguns companheiros, 
começou a percorrer os arredores de Assis 
pregando e anunciando o amor e a bondade 
de Deus para com todas as criaturas, 
pois,  segundo ele, tudo e todos merecem 
reconhecimento, respeito, cuidado. 

Anos atrás, a Revista Times declarou 
Francisco de Assis o homem do segundo 
milênio.

A conversão que mudou o mundo

93



Ações Ambientais de Destaque
Como resultado das aulas de 

empreendedorismo, as salas de aula do 

Colégio Bom Jesus Água Verde receberam 

novas latas de lixo para coleta seletiva, 

ornamentadas pelos próprios alunos.

A reciclagem e a destinação dos resíduos 

sólidos foram temas discutidos em sala de 

aula, onde os alunos aprenderam o ciclo de 

vários materiais como papel, plástico, vidro 

e lixo orgânico.

A 1.ª série utilizou garrafas “pet” para produzir lindos vasos e, com as próprias mãos, 

plantaram fl ores. O que era lixo se transformou, pela educação e criatividade, em 

“guardadores de vida e beleza”.

Os alunos de 5.ª e 6.ª séries coletaram resíduos sólidos abandonados na área próxima 

ao Colégio. No laboratório de pesquisas ambientais - LAPA, analisaram o tempo de 

decomposição e os elementos reutilizáveis desses materiais. O aprendizado foi transcrito 

em cartazes, com informações disponibilizadas a todo o Colégio, no Mural da Reciclagem.

A 7.ª série acompanhou o desperdício de alimentos no restaurante do Colégio. Após 

análise dos resultados, os alunos promoveram uma campanha de conscientização sobre o 

desperdício de alimentos.

Ações Ambientais

de Destaque
Bom Jesus Água Verde – Curitiba-PR

Bom Jesus Aldeia

Reciclar é saber

Plantando vida, colhendo respeito pela natureza
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Ações Ambientais de Destaque
A água sustenta a vida e é o elemento fundamental para a nossa sobrevivência. Cientes 

de sua importância, os alunos do Bom Jesus Centro realizaram  concurso interno para a 

criação de panfl etos com curiosidades e dicas de como economizar água em casa. Através 

de votação, entre os alunos, foram escolhidos dois modelos. Os materiais foram produzidos 

e os alunos realizaram sua distribuição à comunidade em geral, na Praça Rui Barbosa.

No dia 05 de junho, Dia do Meio Ambiente, 

os alunos surpreenderam os funcionários 

administrativos do Colégio, da FAE, 

do Centro de Estudos e Pesquisa e os 

alunos do projeto PESCAR, distribuindo 

adesivos relacionados à campanha do 

Meio Ambiente. Os alunos aproveitaram a 

oportunidade para explicar a importância 

de todos aderirem à campanha, em prol da 

qualidade de vida do nosso planeta. 

Os alunos da 5.ª série realizaram a Feira 

da Troca, trouxeram objetos não mais 

utilizados em casa (como brinquedos 

educativos, livros, jogos, etc.), para serem 

trocados com os colegas. O resultado dessa 

semana foi o melhor possível. Os alunos 

aprenderam que coisas consideradas 

descartáveis para alguns, em outras mãos 

se tornam verdadeiros presentes. Essa 

atitude, além de diminuir o lançamento de 

resíduos sólidos na natureza, promove a 

solidariedade.

Bom Jesus Centro

Projeto Ambiental
Água é Vida 

Adesivos do Meio Ambiente

Feira da Troca
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As nascentes do Rio Belém fi cam próximas ao Colégio Bom Jesus Divina Providência e, consciente de seu papel na sociedade, o Colégio, em 

parceria com a Associação dos Moradores e Amigos do São Lourenço – AMA–SL, participa do projeto “Sou amigo do Rio Belém”, que tem 

como objetivo a despoluição de suas nascentes até 011. Os alunos das 3.as séries do Ensino Médio estão responsáveis pelo refl orestamento 

nas margens do rio, num trecho próximo à escola. Integrando os critérios trabalhados em Ciências, História e Geografi a, realizaram 

pesquisas, observações e cálculos para o plantio e a produção de mudas de araucária. Essas mudas estão sendo plantadas no Parque São 

Lourenço para a Festa do Pinhão, no ano de 05. Em 00 foram plantadas mais de 00 mudas.

Durante a semana do Meio Ambiente, 01 a 

05 de junho, os alunos da Escola Especial, 

que trabalham na separação do material 

para reciclagem, explicaram aos alunos de 

.ª a 7.ª série, do Colégio Bom Jesus Centro, 

a importância da participação de todos no 

processo de reciclagem.

Os alunos da Escola Especial, utilizando 

materiais recicláveis: garrafa “pet”, 

tampas, caixas de papelão, entre outros, 

confeccionaram jogos pedagógicos que 

foram doados aos alunos da Creche 

Curumin, situada em Campo Largo.

No dia da visita para entrega dos presentes, 

os alunos da Escola Especial ensinaram aos 

alunos da creche como confeccionar jogos 

utilizando materiais recicláveis.

Bom Jesus Divina Providência 

Bom Jesus Escola Especial – Campo Largo-PR 

Amigos do Rio Belém e Festa do Pinhão 2025 

Semana do Meio Ambiente 

Brincando com recicláveis 
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Os alunos da 8.ª série, juntamente com os 

alunos de ciências e inglês, participaram 

do projeto Meio Ambiente e Biodiversidade. 

Durante todo o ano ocorreram atividades 

como pesquisa e estudos sobre meio 

ambiente e biodiversidade. Os alunos 

plantaram diversas mudas de araucária e 

aprenderam como produzir papel reciclado.  

Juntamente com outros colégios da rede 

Municipal e Estadual da cidade, o Colégio 

Bom Jesus Divina Providência participou da 

Caminhada Ecológica, em comemoração do 

Dia Mundial do Meio Ambiente, promovida 

pela prefeitura da cidade. Os alunos 

portaram faixas e cartazes e, na praça da 

cidade, cada colégio expôs à comunidade 

sua atuação ambiental.

Para aprender mais sobre a importância e 

valorização da água, recurso precioso, os 

alunos da 3.ª série do Ensino Fundamental 

participaram do Projeto Programa de 

Educação e Valorização da Água – PROEVA, 

uma iniciativa do Serviço Municipal de 

Água  – SAMAE. Os encontros ministrados 

por uma bióloga versaram sobre o ciclo 

hídrico, a diminuição do desperdício e o uso 

racional da água.

Bom Jesus Diocesano – Lages - SC

Bom Jesus Divina Providência – Jaraguá do Sul - SC 

Meio ambiente e biodiversidade

Integração Ambiental

Programa de Educação e Valorização da Água 
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O Projeto Verde Vida visa conscientizar os 

alunos do Colégio Bom Jesus Santo Antônio 

da importância e preservação do Meio 

Ambiente. Em 00, os alunos catalogaram 

espécies vegetais e aprenderam um pouco 

sobre cada uma delas: função, semeadura 

e colheita. Na prática, os alunos fi zeram 

a experiência de cuidar do ambiente 

verde do Colégio, ajudando no plantio 

de mudas de fl ores e acompanhando seu 

crescimento. Outras ações ecológicas, 

também integradas ao Projeto Verde Vida, 

foram: coleta de óleo de cozinha e a coleta 

de garrafas “pet” e latas de alumínio. 

O Projeto “Água Nossa de Cada Dia” 

mobilizou os alunos do Colégio para a 

questão da utilização correta da água. O 

projeto evidenciou o ecossistema local, 

focando no estudo da poluição das águas 

por material orgânico e na importância da 

água na economia, na política e na cultura 

da cidade de Rio Grande.

Participaram do projeto profi ssionais 

do Centro de Educação Ambiental em 

Ciências e Matemática e do Laboratório 

de Hidroquímica, ambos da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), da 

Companhia Riograndense de Saneamento e 

do Sítio Agroecológico Beija Flor.

Bom Jesus Santo Antônio – Blumenau-SC

Bom Jesus Joana d’ Arc – Rio Grande-RS

Projeto Verde Vida

Água Nossa de Cada Dia
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A Serra da Jurema faz parte da história do município de Itatiba-SP, e é referência social e 

ambiental, mas está sendo alvo de sucessivas queimadas, fazendo com que boa parte de 

sua vegetação seja alterada. Com o objetivo de apoiar o refl orestamento da serra, os alunos 

do Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus Itatiba, sob a supervisão dos professores, 

estruturaram um viveiro experimental para plantar e acompanhar o crescimento de mudas 

que, posteriormente, serão plantadas nas áreas desmatadas da serra. Ensinar como semear, 

cuidar, plantar e manter uma muda de árvore é despertar nos alunos o cuidado e o respeito 

pela natureza. 

A área verde da escola, 36 mil m², recebeu 

mudas, plantadas pelos alunos da Educação 

Infantil. As mudas de goiabeira, araçazeiro, 

ipê amarelo e ipê rosa foram doadas pela 

Secretaria do Meio Ambiente de Petrópolis.

Também merece destaque o papel 

ambiental que o Colégio desempenha na 

comunidade que, desde 006, é ponto 

de reciclagem de papel, alumínio, vidro, 

pilhas, baterias, plástico e óleo de cozinha.

Bom Jesus Itatiba – Itatiba-SP

Bom Jesus Canarinhos – Petropólis - RJ

Refl orestando a Serra da Jurema

Plantando para o futuro

Reciclagem e 

Tratamento de Resíduos
O PGRS é um programa adotado pelo Bom Jesus, desde 005, que complementa a 

preocupação com o meio ambiente. Diminuir a geração de resíduos, adequar a segregação 

de materiais, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente, além de assegurar o correto 

manuseio e disposição fi nal, são os principais objetivos do programa.

Muitos materiais podem ser reaproveitados ou reciclados, como papel, plástico, metal, 

vidro entre outros. Em 00, os Colégios Bom Jesus de Curitiba arrecadaram um total de 

1.066,8 quilos de materiais recicláveis.

O PGRS Bom Jesus tem sido referência para trabalhos acadêmicos e de pesquisa a várias 

instituições do País, como Universidade do Estado da Bahia e Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná.
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