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“Desde que nós vivemos espiritualmente, ferir ou atacar outra pessoa é atacar a si mesmo. Embora 
nós possamos atacar um sistema injusto, nós sempre temos que amar as pessoas envolvidas.”

Mahatma Gandhi
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Mohandas Karamchand Gandhi, popular-

mente conhecido por Mahatma Gandhi 

(“Mahatma”, do sânscrito “A Grande Alma”) 

foi um dos idealizadores e fundadores do 

moderno estado indiano e um infl uente de-

fensor do Satyagraha (forma não violenta de 

protesto) como um meio de revolução, com o 

qual liderou mais de 50 milhões de hindus.

Nasceu no dia  de outubro de 186 na Índia 

ocidental, sendo fi lho de pai político e mãe 

religiosa. Casou-se aos 13 anos, como pede 

a tradição local, sendo depois decidido 

que ele deveria ir para a Inglaterra a fi m de 

estudar Direito, desafi ando os regulamentos 

de sua casta, que proibiam tal viagem.

Em Londres, organizou um clube vegetariano 

onde se encontravam teósofos e pessoas 

com interesses altruísticos. A Canção 

Celestial do Bhagavad-Gita e o Sermão da 

Montanha, de Jesus Cristo, tornaram-se 

suas “bíblias” e guias de viagens espirituais.

Gandhi voltou à Índia, em 181. Sua mãe 

falecera e ele teve a oportunidade de ir 

para África do Sul, representando uma 

fi rma hindu em KwaZulu-Natal, atuando em 

um processo judicial. Seu contato com a 

discriminação racial despertou em Gandhi 

a consciência social. Foi quando começou 

a usar os conhecimentos da advocacia na 

busca por igualdade social. Logicamente 

sua postura e atuação causaram desagrado 

em muitas lideranças locais, sendo, certa 

vez quase linchado em um aeroporto. Para 

surpresa geral, ele se recusou processar 

os que haviam lhe espancado. Gandhi 

permaneceu 0 anos na África do Sul 

defendendo a minoria hindu, liderando a 

luta do povo pelos seus direitos.

De volta à Índia em 115, Gandhi passou 

a exercer o papel de conscientizador da 

sociedade hindu e muçulmana na luta 

pacífi ca pela independência do país (na 

época colônia britânica), baseada no uso 

da não violência. Passou então a ajudar os 

necessitados e as crianças carentes.

Em 117, Gandhi ajudou as pessoas que 

trabalhavam em tecelagens, diante da 

exploração injusta dos proprietários 

sobre esses operários. Os trabalhadores 

têxteis de Ahmedabad também eram 

economicamente oprimidos. Eles temiam 

entrar em greve; então Gandhi jejuou para 

encorajá-los, obtendo êxito em seu intento, 

o que resultou em nova vitória na busca 

por condições de vida mais humanas e no 

respeito pelo trabalhador.

Em 18, ele anunciou uma campanha de 

Satyagraha em Bardoli contra o aumento 

de % em impostos britânicos. As pessoas 

se recusaram a pagar os impostos, sendo 

repreendidas pelo governo britânico. No 

entanto, os indianos continuavam não 

violentos. Finalmente, após vários meses, 

os britânicos cancelaram os aumentos, 

libertaram os prisioneiros, e devolveram 

as terras e propriedades confi scadas; e os 

camponeses voltaram a pagar seus tributos.

Gandhi também jejuou em protesto por 

diversas vezes. A mais famosa foi quando 

fez um jejum de 1 dias para purifi cação.

Mesmo com a Segunda Guerra Mundial se 

aproximando, Gandhi havia confi rmado 

seus princípios pacifi stas. Recomendou o 

uso de métodos não violentos aos britânicos 

para combater Hitler.

Quando a independência para a Índia se 

tornou iminente, líderes muçulmanos 

exigiram a criação de um estado 

separado: o Paquistão. Gandhi pregou 

a unidade e a tolerância. Os hindus o 

atacaram acusando-o de ser favorável aos 

muçulmanos, e os muçulmanos exigiram 

dele a criação do Paquistão. Gandhi viajou 

a Calcutá para acalmar a discussão e a 

violência entre as duas partes.

Mais uma vez ele jejuou até que os líderes 

da comunidade assinaram um acordo para 

manter a paz. Antes de assinarem, Gandhi 

os advertiu de que, caso se rebelassem, ele 

jejuaria até a morte.

Tantas intervenções políticas e sociais com 

consequências diretas em causas étnicas, 

religiosas e governamentais certamente 

geraram insatisfações por parte daqueles 

que se benefi ciavam das injustiças. Gandhi 

foi assassinado a tiros, em Nova Déli por 

um hindu radical. O corpo do Mahatma 

foi cremado e suas cinzas foram jogadas 

no rio Ganges. Só não viraram cinzas seu 

ideal e seus ensinamentos, o princípio da 

não violência passou a ser visto como um 

sistema de protesto social civilizado e efi caz 

contra as ações de injustiça social.

A Grande Alma
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SensibilidadeSensibilidade, sustentabilidade e inclusão social

A inclusão social, em suas diferentes faces, é efetivada por meio de ações que viabilizem a 

inserção do indivíduo no meio social, oferecendo oportunidade de acesso a bens e serviços, 

dentro de um sistema que benefi cie a todos, tornando as pessoas com necessidades 

especiais capazes de interagir naturalmente na sociedade, na realização de seus direitos, 

necessidades e potencialidades.

No Bom Jesus a proposta do projeto Valor Brasil de educação permanente, de envolvimento 

e de participação dos alunos com necessidades especiais, traz novas respostas aos desafi os 

sociais que se apresentam a todo instante. O projeto, além de empregar 1 pessoas com 

defi ciência mental, contribui com o aprendizado integral, de 6 alunos da Escola Especial, 

oferecendo treinamento prático e oportunidade de inserção no mercado profi ssional. 

A Valor Brasil é, desde de 007, uma Unidade de negócio do Grupo Bom Jesus. Atualmente 

conta com 0 funcionários, dos quais 1 são pessoas com defi ciência e com idade superior 

a 1 anos.

Na Valor Brasil, o relacionamento é pautado no respeito e na prudência. Cada colaborador 

é visto de forma individual, pois suas habilidades e competências são únicas e devem ser 

valorizadas.

Em 00 a Valor Brasil produziu 5.665 produtos em TNT (tecido não tecido), lona, algodão 

cru e sarja, em duas linhas principais, a primeira consiste na fabricação de materiais 

promocionais, como: embalagens, sacolas, porta lixo, mochila, bandeirinha, nécessaire, 

capa para cadeira, capa para galão de água, babador, camiseta em algodão, capa para 

computador, bandeira, jogos, balões e painéis.

A outra linha de produtos abrange peças mais complexas como capa para veículos, capa 

para banco de carro, roupas protetoras, jalecos, lençóis, toalha de mesa e porta-joia. Diante 

da demanda e preocupada com o meio ambiente, a Valor Brasil também produz sacolas e 

bolsas retornáveis.

Atualmente a Valor Brasil fornece produtos com regularidade para o Rio de Janeiro, 

Guarapuava e Porto Alegre.

Em 00 a Valor Brasil mudou de local físico, 

instalando-se nos arredores do Colégio 

Bom Jesus Aldeia, uma ampla área verde, 

onde alunos e professores podem trabalhar 

e se relacionar num clima tranquilo com 

comodidade e bem-estar.

Inclusão Social

No Bom Jesus
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Valor Brasil presta homenagem a
Euclides da Cunha no Crystal Fashion 

A Valor Brasil marcou presença no XX 

Crystal Fashion, semana de desfi les que 

acontece anualmente no Shopping Crystal 

Plaza, em Curitiba, e que apresentou, ao 

público, as últimas tendências para as 

estações Outono-Inverno 00.

As bolsas, confeccionadas pela Valor Brasil 

trouxeram às passarelas frases e ilustrações 

do livro Os Sertões, do escritor Euclides 

da Cunha, no ano do centenário da sua 

morte. Confeccionadas em lona, as bolsas 

feitas pelos alunos da Escola Especial 

surpreenderam o público por aliar, com 

elegância, um estilo arrojado a um clássico 

da literatura brasileira e mundial. 

O Colégio Bom Jesus São José de Curitiba, e o Serviço Social do Comércio do Paraná – SESC-PR 

fi rmaram parceria com o objetivo de oferecer um programa de estudo diferenciado, o 

Ensino Médio gratuito com qualifi cação profi ssional, certifi cado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial.

A partir dessa parceria surgiu o Colégio SESC São José, que une a credibilidade do SESC 

Paraná com a qualidade pedagógica do Bom Jesus. A parceria oferece educação gratuita 

para alunos do Ensino Médio com renda familiar inferior a três salários mínimos.

Apresentando um modelo educativo diferenciado, em que a educação e a empregabilidade 

caminham de mãos dadas, foram considerados critérios que permitem acompanhar e 

avaliar os alunos em aspectos como melhoria no emprego, na saúde, na qualidade de vida, 

nas relações sociais, na acessibilidade a bens culturais, nas atitudes em relação ao meio 

ambiente, entre outras.

O Colégio SESC São José atendeu os alunos da parceria no mesmo espaço do Colégio Bom 

Jesus São José, localizado no centro de Curitiba.

Colégio SESC

São José

“As bolsas ecológicas, além de unir estilo, design e benefícios ao meio ambiente, também ajudam a 
gerar emprego para jovens com necessidades especiais”. Samar Jordão coordenadora da Valor Brasil.
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Atividades do Colégio

Evento de abertura das atividades do Colégio SESC São José

Aula inaugural, com a participação de re-

presentantes do Bom Jesus, diretores do 

SESC e do Colégio São José, presidente 

do Sistema Fecomércio, alunos e pais de 

alunos.

Em 00, 17 alunos participaram do 

projeto. Durante a primeira semana de aula 

uma assistente social, do SESC, participou 

das aulas, buscando ambientar e integrar os 

alunos ao processo. Também, as assistentes 

sociais, autorizadas pelo Conselho Regional 

de Serviço Social e órgãos Federais, 

atenderam, individualmente, os alunos e 

familiares, realizando encaminhamentos 

para os programas governamentais, 

municipais, Conselho Tutelar, cursos, 

garantia de direitos como vale transporte e 

bolsas de estudo.

Em parceria com o SESC da Esquina foram ministradas aulas de assistência programada, 

visando atender à demanda imediata de recuperação de conteúdos e conceitos. As aulas 

aconteceram de setembro a dezembro. 

Visando ao atendimento integral ao aluno e que venha a colaborar na qualidade de vida 

durante o processo de ensino-aprendizagem, o Colégio SESC São José contou com a parceria 

do SESC Odontologia que atendeu dezessete alunos, dos quais dois obtiveram tratamento 

protético. 

Durante o ano foram realizadas várias 

atividades com os alunos do Colégio SESC 

São José.

Projeto Reforço Escolar

Consultas Odontológicas 
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Atividades do Colégio

Para que os alunos estejam bem alimentados e possam obter um melhor desempenho 

escolar, o SESC da Esquina ofereceu almoço gratuito a todos os alunos do Projeto Reforço 

Escolar e sopa e pão aos alunos do período noturno.

Os alunos participaram da seleção de bolsas educacionais do Programa de Comprometimento 

em Gratuidade para os cursos de informática e inglês. Quinze alunos foram selecionados e 

passaram a frequentar os cursos, distribuídos entre as unidades SESC Centro, Esquina e 

Portão.

Visando à interação com o esporte, os alu-

nos participaram da 1.ª Etapa do Circuito 

SESC de caminhada e corrida de rua, com 

a participação do maratonista Vanderlei 

Cordeiro de Lima. Os alunos, na caminhada 

e na corrida de 10km, demonstraram estar 

preparados para enfrentar desafi os e com-

pletaram a prova com esforço e dedicação. 

O DNA é um evento anual, em nível nacional, 

e que visa despertar, nos estudantes, a 

criatividade na resolução de problemas 

complexos e postura ativa na busca pelo 

conhecimento.

O desafi o aos estudantes é no sentido 

de apresentarem soluções inovadoras, 

baseadas em múltiplas formas de pesquisa, 

incluindo a internet, aos problemas 

apresentados. É uma oportunidade 

aos estudantes no sentido de ampliar 

conhecimentos, desenvolvendo aspectos 

de liderança, trabalho em equipe, tomada 

de decisão e espírito empreendedor.

Realizado em setembro de 00, o evento 

contou com a participação de milhares de 

estudantes do Brasil. Os alunos Nathan 

Matheus Munhoz, Camila Fernandes, Thayse 

Toledo Moreira, Paulo Ricardo Scheneider 

e Felipe Labres Maia do Colégio SESC São 

José participaram do evento, alcançando o 

8.º lugar em um total de 60 inscritos em 

todo o País.

Almoço no SESC e Programa Sopa e Pão

Curso de Inglês e Informática

Circuito SESC de caminhada e corrida de rua

Desafi o Nacional Acadêmico – DNA 
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Programas de Alfabetização
O Bom Jesus proporciona bolsas parciais e integrais a alunos de baixa renda e/ou com 

excelente desempenho escolar e que estão cursando o Ensino Fundamental e Médio.

Em 00, 78 alunos receberam bolsas de estudo, por meio do Programa Bom Aluno, 

totalizando R$ 507.010,58. 

O Projeto Voluntário de Alfabetização de 

Jovens e Adultos – PROALFA, criado em 

1, contribui socialmente para o direito 

de as pessoas menos favorecidas exercerem 

a cidadania. O projeto tem como objetivo 

alfabetizar pessoas a partir de 1 anos 

completos, que se encontram excluídos do 

direito básico de saber ler e escrever.

A metodologia aplicada vai além de leitura 

e escrita, visando, principalmente, ao 

entendimento do mundo, propiciando aos 

participantes o acesso efetivo à cidadania. 

A metodologia norteia-se por temas 

geradores de conhecimento, atrelados à 

prática social dos alunos.

O projeto custeado pela Unidade Bom 

Jesus Água Verde, em Curitiba, oferece 

infra-estrutura necessária ao 

aprendizado dos alunos, com material 

didático-pedagógico para alfabetização, 

além de contar com projetos de informática 

e espiritualidade. Os alunos participam do 

projeto até serem alfabetizados e, então, 

são encaminhados para outras escolas 

de educação de jovens e adultos a fi m de 

continuarem os estudos. 

Trabalham no Projeto PROALFA, de forma 

voluntária, uma coordenadora (gestora), 

três professores, estagiários de diferentes 

áreas de conhecimento e duas funcionárias 

Consessão de 

Bolsas de Estudo

Programas de 

Alfabetização

Alunos benefi ciados pelo Programa Bom Aluno:

PROALFA – Bom Jesus Água Verde
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Programas de Alfabetização
administrativas que auxiliam na elaboração de material didático pedagógico e digitação. 

Além desses profi ssionais, o projeto também conta com uma professora  com carga horária 

de 15 horas-aula semanais.

Destaca-se nesse projeto a qualidade do trabalho de ambientação, socialização, valorização 

do ser humano e a acolhida realizada pelo Bom Jesus junto aos alunos. O vínculo afetivo 

entre professores e alunos tem sido fundamental para o aprendizado, que prioriza o resgate 

da autoestima e o desenvolvimento da autonomia, tendo como meta a efetiva inclusão na 

sociedade.

Durante o ano, 13 alunos frequentaram o curso. Também, considerando que os alunos vêm 

para a escola após uma longa jornada de trabalho, é servida sopa e lanches variados, em 

parceria com a empresa Cardapium de alimentação.

No fi nal do ano, como encerramento das atividades, foi realizada uma celebração para os 

participantes do PROALFA, com a presença de professores, assessores, gestoras e o vice-presidente 

da AFESBJ, Frei Jaime Spengler. Após a celebração, os alunos, juntamente com seus 

familiares, participaram do jantar, oferecido pelo Bom Jesus, e receberam uma cesta básica 

com alguns produtos natalinos.

Retornar ou entrar pela primeira vez em uma sala de aula pode ser difícil para quem 

abandonou ou nunca teve a oportunidade de pertencer a uma escola. No Programa de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, as pessoas têm essa oportunidade, podem 

desenvolver a leitura e a escrita e serem mais respeitadas como cidadãos.

Visando acolher esse público, no Bom Jesus Nossa Senhora de Lourdes funciona, desde 

1, o PROEJA, cujo objetivo é oferecer Ensino Fundamental, de 1.ª a .ª série, à pessoas 

que, por várias determinantes, não concluíram essa etapa da aprendizagem na faixa etária 

adequada ou não puderam frequentar a escola. A proposta pedagógica fundamenta-se 

nos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, do respeito ao bem comum; 

aos princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, à democracia; aos princípios 

humanos e cristãos pautados pela paz e solidariedade. O curso é totalmente custeado 

pela Unidade, que oferece infraestrutura com salas de aula, material didático-pedagógico, 

segurança, zeladoria, informática e lanche aos alunos. O Colégio ainda oferece projetos de 

formação humana como orientação sexual, meio ambiente, prevenção ao uso de drogas e 

atividades culturais.

A transformação que se dá no jovem ou no adulto, a partir da construção do conhecimento 

que as atividades do PROEJA proporcionam, altera a sua maneira de se relacionar não apenas 

com os bens culturais, mas também com o conhecimento sistematizado, aumentando, 

dessa forma, a autoestima. 

Em 00, cursaram o Ensino Fundamental oito alunos entre 5 e 55 anos.

PROEJA – Nossa Senhora de Lourdes

87



Ensino de Jovens e Adultos
EJA e Colégio Bom Jesus São Miguel

Desde 00, o Colégio Bom Jesus São 

Miguel, em parceria com a Prefeitura 

Municipal, oferece ensino na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, atendendo 

alunos, de 15 a 6 anos de idade, que não 

tiveram a oportunidade de participar ou 

concluir o Ensino Fundamental e Médio. Os 

valores da mensalidade são divididos entre 

aluno, Bom Jesus e Prefeitura Municipal, de 

acordo com a modalidade a que o estudante 

pertence.

Em 00 um total de 7 alunos participaram 

da EJA e, separados em diferentes níveis 

de aprendizagem,  acompanharam os 

avanços tecnológicos, em sala de aula e nos 

laboratórios de informática. 

O curso também apoia os alunos 

na construção de sua identidade, 

desenvolvendo habilidades de compreensão 

e comunicação.

O Educandário Santo Antônio de Bebedouro 

tem como objetivo atuar na formação de 

crianças e adolescentes em situação de 

risco e no fortalecimento familiar, de modo 

a desenvolver o pleno exercício da cidadania 

na transformação do meio em que vivem.

Atualmente atende, gratuitamente e 

em período integral, 5 crianças e 

adolescentes provindos de famílias de baixa 

renda. Oferece Educação Básica e também 

apoio socioeducativo às 300 famílias dos 

educandos, por meio do programa de 

orientação e amparo sociofamiliar. Desde 

O Bom Jesus disponibiliza para a Escola Municipal Dona Fina, em Campo Largo (PR), 

auxílio didático-pedagógico no atendimento aos alunos, material didático, treinamentos 

necessários aos professores e assessorias em tempo integral, via telefone e, bimestralmente, 

de forma presencial.

Sistema de Ensino 

Bom Jesus Apoia Escolas
Escola Municipal Dona Fina

Educandário Santo Antônio de Bebedouro  – São Paulo

Alunos atendidos:
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005, o Educandário trabalha em parceria 

com a Associação Franciscana de Ensino 

Senhor Bom Jesus, AFESBJ, adotando 

o Sistema de Ensino Bom Jesus, que 

disponibiliza acompanhamento e material 

pedagógico para atender 13 alunos do 

Pré II à 3.ª série. O Bom Jesus também 

proporciona suporte e acompanha o 

desenvolvimento dos educadores da 

entidade.

Assistência à Casa 

Maternal Dona Paula

A partir de 010 o sistema de ensino será 

estendido aos alunos de .ª a 8.ª série. Para 

tanto, em 00, foi realizada a formação, 

pelos profi ssionais do Bom Jesus, aos 

gestores, coordenadores, educadores 

e diretor do Educandário, Frei José Luis 

da Costa. Durante o curso de formação, 

a coesão,  segurança e o entrosamento 

intenso entre professores e coordenação 

mostraram que o Educandário está no 

caminho certo para o êxito no processo 

educativo.

Fundada em 15, a Casa Maternal Dona Paula tem como objetivo principal proporcionar 

atendimento integral e gratuito a gestantes que se encontram em situação de risco pessoal 

e social. Busca promover a integração familiar, propicia cuidados essenciais e necessários 

à proteção da saúde, à vida da mãe e do fi lho, oferecendo espaço com atendimento em 

regime de abrigo  horas.

Principais atividades desenvolvidas na Casa 

Maternal Dona Paula:

 » Atividades do cotidiano, trabalhadas em 

forma de terapia ocupacional.

 » Trabalho preventivo de orientação 

humana e cristã, individual e grupal. 

 » Assistência social com doação de roupas 

para as mães e enxoval para o bebê.

 » Atendimento médico nas unidades de 

saúde e maternidades, e serviços de 

enfermagem na própria Unidade. 

 » Alimentação com cardápio equilibrado.

Na mesma estrutura da Casa Maternal 

funciona o Berçário Menino Jesus, que 

abriga crianças em situação de abandono 

que estão aguardando adoção. As crianças 

de zero a dois anos recebem atendimento 

integral e gratuito. No ano de 00, o 

Berçário atendeu aproximadamente 5 

crianças.

A AFESBJ, por meio de seu presidente, Frei 

Guido Moacir Scheidt, presta assistência 

religiosa à Casa Maternal, com o apoio de 

funcionários do Bom Jesus, que visitam a 

Instituição, oferecendo ajuda, carinho e 

afeto às gestantes e às crianças. 
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Pastoral
O carisma franciscano que fundamenta o Bom Jesus propõe uma educação que esteja 

preocupada não somente com o desenvolvimento intelectual do aluno, mas, sobretudo, 

com a sua formação integral. É nesse intuito que a Pastoral se dispõe a proporcionar o 

diálogo entre os alunos, professores e funcionários, zelando pela dimensão espiritual que se 

mostra concretamente na solidariedade e no amor mútuo dentro e fora da escola.

Durante o ano de 00, a virtude da Solidariedade esteve presente nas ações realizadas 

pela Pastoral, que arrecadou um total de 1.0 kg. de alimentos e 116 pacotes de fraldas. 

As doações foram feitas pelos alunos da FAE, alunos da catequese dos Colégios Bom Jesus 

Centro e Nossa Senhora de Lourdes, integrantes do Diretório Acadêmico Euclides da Cunha 

- DAEC, coordenação de Educação Física, funcionários da FAE e do Bom Jesus e comunidade.

Os alimentos recebidos foram doados às famílias dos alunos do Projeto Pescar, da aldeia 

indígena Araçá-I de Piraquara e as outras famílias carentes. As fraldas foram doadas 

à Instituição Casa de Mães Solteiras Tia Paula situada no Campo Comprido, que atende 

gestantes e crianças.

Bom Jesus no 

Combate  à Gripe A
O Grupo Bom Jesus e a Universidade 

São Francisco, de Bragança Paulista, 

disponibilizaram um hotsite para a 

divulgação de informações sobre a Infl uenza 

A (H1N1). Essa iniciativa teve como objetivo 

esclarecer funcionários, pais, alunos e toda 

a comunidade sobre as medidas tomadas 

para reduzir as chances de surto da doença.

O hotsite disponibilizou notas ofi ciais 

divulgadas pelas autoridades de saúde, 

notícias publicadas pela imprensa sobre o 

tema, e os internautas tiveram disponível 

um canal de contato com o coordenador do 

Departamento de Saúde Escolar do Grupo 

Bom Jesus, doutor José Francisco M. Klas, 

que esclareceu dúvidas sobre o assunto.
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