A empatia e a compreensão como atitudes de vida
A educação jesuíta proporciona aos seus estudantes uma visão cristã do mundo e do ser humano,
que mobiliza a todos na positiva vontade de transformar a realidade pela prática do bem.
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O Projeto Educativo Comum – PEC, documento que oferece os princípios e orienta as unidades
da Rede Jesuíta de Educação Básica no Brasil, recorda que a educação jesuíta pretende
transformar a sociedade e a cultura “por meio da formação de homens e mulheres conscientes,
competentes, compassivos e comprometidos” (PEC, 9).
São características imprescindíveis que devem ser assumidas por todos aqueles que realmente
querem “fazer a diferença” no mundo, especialmente em relação às pessoas que mais sofrem e
necessitam em nossa sociedade. A consciência permite os Xaverianos e Xaverianas conheçam
com propriedade a realidade presente. E falamos não só das situações que rodeiam o local onde
vive e estuda, mas também os grandes problemas e questões mundiais, se temos claro que
como cidadãos globais, tudo em nosso mundo está conectado e nos afeta pessoalmente. A
competência proporciona oferecer uma contribuição qualificada para a construção de um
mundo melhor, de forma fundamentada, profissional e científica. Isso é importante porque o
bem não deve ser feito de qualquer forma, tampouco pode ser improvisado. Quando se trata
de amar e servir, como dizia Santo Inácio, precisamos ser dar o nosso melhor, o nosso magis. A
compaixão, virtude da qual o próprio Cristo é o nosso maior modelo, é a atitude que leva a
pessoa a se colocar ao lado do outro, de modo a se solidarizar com a sua situação ou sofrimento.
Exige sair do próprio lugar de conforto e ir até onde o outro está, olhando o mundo pela sua
perspectiva. O compromisso, por fim, é o que garante que nenhum dos aspectos acima serão
assimilados em vão. É um gesto de amor verdadeiro que nos faz colocar toda a nossa vontade e
inteligência no propósito de dedicar a vida a fazer da nossa casa comum um lugar melhor para
todos. É alguém que abraça a paz e a justiça como metas, a solidariedade como postura de vida
e a esperança como sustento no caminho.
O setor de Formação Cristã e Pastoral do Colégio São Francisco Xavier/ São Paulo contribui
diretamente com o processo educativo dos Xaverianos e Xaverianas proporcionando

experiências diversificadas de formação, espiritualidade e de voluntariado, que permitem o
crescimento e o exercício de cada uma destas competências. Nada nos ensina mais do que tocar
com os sentidos a realidade do próximo.
Também nestes tempos de isolamento social, por meio do projeto #SanfraCuida, a Formação
Cristã e Pastoral não deixou de proporcionar aos Xaverianos e Xaverianas a possibilidade de
formar o seu espírito e a sua consciência, por meio dos materiais disponibilizados semanalmente
na plataforma Moodle, com atividades específicas para cada um dos segmentos educativos.
Este é o maior propósito da missão educativa dos colégios da Companhia de Jesus: formar
homens e mulheres para os outros. Começa pela mudança de si mesmo, para olhar o mundo
com o olhar de Deus e com o olhar do próximo. E chega ao serviço solidário, que alegra e dá
sentido para a vida. É a receita da felicidade verdadeira, ensinada a nós por Santo Inácio de
Loyola.

