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ÁSIA/TERRA SANTA - As escolas do Patriarcado latino relançam a sua
missão educacional
Belém (Agência Fides) – As escolas do Patriarcado latino de Jerusalém na Palestina e Israel iniciaram um
caminho de reflexão e revisão em relação à missão educacional e social que são chamados a desempenhar num
contexto humano caracterizado por fortes processos de mudança.
A ocasião para reconfigurar as formas e os modos de experiência educacional relacionadas com o Patriarcado foi
a reunião mensal dos diretores de escolas interessadas hospedadas no Carmelo de Belém, em 14 e 15 de fevereiro
de 2014. Os dois dias de intenso trabalho e discussão entre os participantes foram guiados pelo Pe. Faysal
Hijazen, diretor-geral das escolas Patriarcado para Israel e Palestina.
A reflexão e discussão entre os participantes – referem as fontes do Patriarcado Latino – teve a intenção de
redescobrir e renovar na situação atual a vocação e os objetivos que animam o sistema de escolas patriarcais desde
a sua criação, mais de 160 anos atrás.
Muitos dos participantes foram unânimes em reconhecer que a missão das escolas do Patriarcado continua a
mesma, mas para vivê-la no presente contexto, é importante ir ao encontro da sociedade e dos jovens de hoje. Para
este fim, foi selecionada uma comissão de professores e colaboradores à qual foi confiada a tarefa de estudar
novas propostas para construir um melhor ambiente educacional a serviço dos estudantes, que representa para eles
um ponto de referência para sua vida cotidiana, até mesmo fora do horário das aulas. Os consultores didáticos
informaram os diretores sobre suas experiências vividas nas escolas em relação à orientação escolar e ajuda
psicológica. Insistiu-se muito no incremento do estudo de línguas e em particular, sobre o programa de reforma da
língua inglesa, a ser realizado no próximo ano letivo. Após as intervenções e trocas de opinião, os diretores e
conselheiros das escolas se comprometeram a ter uma comunicação permanente para uma recíproca ajuda a
identificar linhas educacionais comuns, de acordo com o espírito e a missão das escolas Patriarcado Latino.
O Bispo William Shomali, vigário patriarcal do Patriarcado Latino de Jerusalém, na homilia da missa celebrada
para os participantes encorajou diretores e professores a praticar a humildade e "a tomar decisões de acordo com o
exemplo de Jesus Cristo", modelo supremo para todos os professores. (GV) (Agência Fides 20/2/2014)
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