
A fé é que possibilita o crescimento da virtude da
esperança. Por esta razão é que sem fé tudo fica mais
difícil. A fé é um ponto estratégico de partida na
realização de objetivos, principalmente para o bem que
se deseja fazer em relação a si e ao próximo. A partir do
momento em que a fé se manifesta em alguém, se trilha
um caminho novo, cheio de surpresas. É certo que não
faltarão dificuldades, já que a relação entre a pessoa e
Deus estabelece um dinamismo de contínuo
autoconhecimento e descoberta, de um constante
confiar e abandonar-se. Quer dizer, é um contínuo sair
de si para ir ao encontro das necessidades do outro e do
que há de mais sagrado, o amor e solidariedade em
relação ao próximo, o próprio Deus nos exorta a
amarmos o próximo como a nós mesmos. Exercitar a fé
cria possibilidades de estar aberto a um tipo de amor
que não é somente vertical, mas horizontal e com
potencial de abraçar e cuidar, como da sua família e da
sua comunidade escolar.
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Saúde mental é um conceito abrangente e complexo, exigindo um olhar que integre as
dimensões bio-psico-socio-espiritual do ser humano, sendo que hoje o exercício do
equilíbrio destas particularidades individuais perpassa pela convivência em família na
construção destas relações e no âmbito do estudo em casa.  Toda experiência é singular e
pode apresentar aspectos positivos e negativos. A eficácia no enfrentamento a
determinados estressores pode estar correlacionada com a integração de crenças,
emoções, relacionamentos e valores, na resposta da pessoa a esses estressores, tanto para
os cuidadores, pais e alunos, sejam eles crianças ou adolescentes.

Queridos responsáveis,

Somos agentes muito importantes na existência, não vivemos sozinhos, e, em tempo de
pandemia a fé, o amor e a solidariedade são pontos positivos no enfrentamento das
dificuldades e no cuidado com a saúde mental.



Vivemos um tempo de “mudança de época” e
somos chamados a ser “protagonistas de um
novo mundo”, precisamos levar no coração fé,
amor e solidariedade para repartir com os
outros na esperança de novos tempos. Por isso,
convido você a fazer duas reflexões pessoais:

QUAL É O BEM QUE VOCÊ ESTÁ COMPROMETIDO A FAZER HOJE?

QUE TIPO DE INTERAÇÃO FAZ FLORESCER A VIDA EM VOCÊ?

Em seguida, exercite com as pessoas que ama.

Um fraterno abraço!
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Sabemos que a tarefa de educar
pedagogicamente não é fácil, por isso o olhar
amoroso em relação a todo contexto em que
vivemos hoje, é essencial, além de não se
cobrar tanto. Não vivemos em coletividade
para competir, mas sim, para aprendermos a
viver em união. É preciso superar diferenças,
em nome de um respeito maior no cuidado
com a saúde física e mental de todos, pois
existe um objetivo comum: A felicidade de
nossos filhos e alunos na construção de seu
projeto de vida, que somente juntos
construiremos de forma tranquila.


