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1. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO E AUTORIA) 

 
Pastoral Universitária 

 

2. PROFESSOR COORDENADOR 

Josemir Pereira dos Santos Farias (coordenador) 

 Pe. Héctor Miguel (Capelão). 

 

3. RESUMO 

A Pastoral Universitária é a atividade que oferece aos membros da comunidade a ocasião 

de coordenar o estudo acadêmico e as atividades para-acadêmicas com os princípios 

religiosos e morais, integrando assim a vida com a fé. Ela concretiza a missão da Igreja na 

Universidade e faz parte integrante da sua atividade e da sua estrutura. Contribui para 

defesa e desenvolvimento da dignidade humana e para a herança cultural mediante a 

investigação, o ensino e diversos serviços prestados. 

. 

 

4. JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA 

A Pastoral Universitária se mantem atenta à pluralidade de crenças presente na sociedade 

e no meio universitário. Acolhemos o chamado a ajudar a fazer da universidade lugar de 

onde reverbera o diálogo entre fé e razão, dando testemunho à sociedade. Como dizem os 

bispos em Aparecida, é preciso “valorizar sempre mais espaços de diálogo entre fé e 

ciência [...]” No âmbito universitário, a defesa da vida se mostra através do conhecimento. 

Sendo a universidade o locus desse conhecimento, e este deve estar a ao serviço da vida 

e da dignidade humana como traz a Constituição Dogmática Gaudium et Spes, a natureza 

intelectual da pessoa humana se aperfeiçoa e deve ser aperfeiçoada pela sabedoria. 

 

5. OBJETIVOS   

5.1 Geral: 
Capacitar universitários cristãos, não só para sempre competentes na vida profissional, 

mas também para serem agentes ativos na vida da sociedade civil e política; 

 

5.2. Objetivos Específicos 



        5.2.1Proporcionar, em linguagem adequada ao meio universitário, o acesso ao           

conhecimento da fé cristã e oferecer meios que promovam a experiência cristã; 

        5.2.2 Celebrar a Palavra de Deus e a Eucaristia e oportunizar aos membros da 

comunidade acadêmica a experiência da vivência da fé. 

 

 6. METODOLOGIA: 

 
A Pastoral Universitária, para a realização de todas as suas atividades, elegerá o diálogo e 

trabalho social como sua metodologia própria buscando meios para torna-los efetivos. 

A Pastoral deverá inserir-se na realidade concreta da universidade através de parcerias 

com projetos de extensão existentes. Para isso, irá colaborar na formação integral dos 

universitários, suscitando neles a solidariedade e a busca constante por justiça social, fruto 

da consciência que vai ao encontro preferencial dos pobres que é a opção de Jesus Cristo 

e da sua Igreja. 

 

6.1 Local do Estudo 

A fim de tornar ativa a presença da Pastoral em todo o espaço da universidade, o 

coordenador geral deverá ser assistido por uma equipe, incluindo em sua composição, 

representantes de estudantes, professores e funcionários, garantindo a desejável 

articulação que deve marcar as atividades e a presença da Pastoral, a fim de realizar ações 

comuns e sintonizadas com a missão da universidade. 

Cabe ao coordenador geral programar anualmente em equipe atividades da 

Pastoral, acompanhar sua execução e promover sua avaliação e oferecer formações 

permanente e continuada para os membros das equipes que compõem a Pastoral. 

 

 



Figura 1. Mapa de Pernambuco (Detalhe) 

6.2.  Estudo 

O calendário anual da Pastoral, além de atividades que a criatividade sugerir no decorrer 

do ano, deve sempre prever: 

I – Missas/Cultos Semanais; 

II – Campanha da Fraternidade; 

III – Retiros espirituais; 

IV – Reflexões Vocacionais; 

V – Encontros de professores, funcionários e estudantes; 

VI – Celebrações ecumênicas na Semana de Orações pela unidade dos Cristãos. 

 

 
 

6.RESULTADOS ESPERADOS 

Esperamos receber as contribuições através dos planos de elaboração das atividades da 

Pastoral, estimulando a instituição de ensino superior a se tornar com seus recursos 

humanos e de infraestrutura, missionários em seus ambientes de atuação. Manter com as 

administrações da instituição, um diálogo que possibilite a ação evangelizadora. 
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INTRODUÇÃO 

A Pastoral foi criada no dia 01 de Junho de 2017, tendo como idealizador o 

Dr. Paulo Roberto juntamente com o Mons. Maurício Diniz, pároco da Matriz de 

Santo Antão. A oficialização da mesma se deu através da celebração eucarística na 

Capela de Nossa Senhora da Conceição, residida na Faculdade Osman Lins - Facol 

e foi presidida pelo Monsenhor Maurício. Sendo apresentada como coordenadora da 

Pastoral a Sra. Mesinha e no dia 29 de Junho sendo celebrada a Solenidade de 

Corpus Christi com a confecção de tapetes artesanais para o sentido da celebração, 



sendo essa atividade realizada pelos jovens da Pastoral e ao final da celebração a 

coordenação da Pastoral foi repassada para o jovem universitário Josemir Pereira no 

qual permanece coordenando a Pastoral Universitária e Capela onde acontece as 

atividades semanais.  

Tendo como Capelão ainda não oficial o Pe. Héctor Miguel que preside as 

celebrações semanais na capela e contribui com as atividades promovidas pela 

Pastoral. No dia 22 de Outubro de 2017 a Pastoral Universitária promoveu o 

Primeiro Encontro “O Mestre” voltado para professores e profissionais da área 

pedagógica da instituição. Do dia 29 de Novembro a 08 de Dezembro de 2017, 

realizou juntamente com a comunidade e profissionais da instituição o primeiro 

novenário em honra a padroeira da faculdade - Nossa Senhora da Conceição- 

Dessa forma, promovendo missas todas as noites com diferentes sacerdotes e 

incluindo a presença do Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e 

Recife, D. Antônio Fernando Saburido, onde ressaltou a importância da Pastoral 

Universitária no meio acadêmico. 

A Pastoral Universitária é uma comunidade acadêmica que, de um modo 

rigoroso e crítico, contribui para defesa e desenvolvimento da dignidade humana e 

para a herança cultural mediante a investigação, o ensino e diversos serviços 

prestados. Uma vez que o objetivo é garantir em forma institucional uma presença 

cristã no mundo universitário perante os grandes problemas da sociedade e da 

cultura. 

Cada membro da comunidade, por sua vez, ajuda a promover a unidade e 

contribui, segundo a sua função e as suas capacidades, para as decisões que dizem 

respeito à mesma comunidade. Busca-se, portanto, com a ação Pastoral no âmbito 

universitário, o esforço constante de diálogo com o mundo contemporâneo e coloca-

se a serviço para colaborar com a missão institucional da universidade. Cabe 

também à Pastoral, conservar e manter viva a consciência da presença de Jesus 

Cristo no meio universitário. 

02 de junho de 2017 - Missa marca início da Pastoral Universitária - 

FACOL. 



 

Iniciando as atividades da primeira Pastoral Universitária de Vitória de Santo 

Antão, uma missa foi celebrada na noite desta quinta-feira, 1º de junho, na Capela 

de Nossa Senhora da Conceição, no campus da Faculdade Osman Lins (FACOL). 

Antes da celebração eucarística, foi recitado o terço, em homenagem à Nossa 

Senhora de Fátima. A missa foi celebrada pelo monsenhor Maurício Diniz, que 

completou dois anos como pároco da Matriz de Santo Antão. 

Participaram do ato religioso o Terço dos Homens da Paróquia de Santo 

Antão, o Sexteto do CEMUVI e o Coral Ângelus. As jogadoras do time do Vitória, 

que garantiram na última quarta-feira a permanência na primeira divisão do 

Campeonato Brasileiro Feminino também assistiram a celebração. 

A capela, onde funcionará a Pastoral Universitária, foi inaugurada em 08 

dezembro de 2016, durante as homenagens à Nossa Senhora da Conceição. As 

missas no templo religioso serão realizadas semanalmente, às quintas-feiras, às 

17h. Nele, também serão batismo e casamento, além de reunir outras pastorais 

católicas. 



 

 

 
09 de junho de 2017 – Vigário Héctor Ruiz celebra missa na capela 

da FACOL. 



 

A Pastoral Universitária realizou nesta quinta-feira (08) sua segunda missa. A 

celebração foi presidida pelo Vigário Héctor Ruiz, da Paróquia de Santo Antão. 

Estudantes, professores, funcionários da Faculdade Osman Lins (FACOL), além de 

moradores do bairro Universitário participaram da missa. Na próxima quinta-feira 

(15), dia de Corpus Christi, a capela de Nossa Senhora da Conceição contará com a 

Santa Missa às 17h. Na ocasião, será realizado o rito de bênção do Sacrário. A partir 

desta cerimônia, as reservas eucarísticas para adoração e comunhão poderão ser 

guardadas no sacrário, objeto que, para aos católicos, é representatividade da 

presença de Jesus Cristo. 

 



 
 

MISSA DE CORPUS CHRISTI – Celebração de Corpus Christi, 
presidida pelo padre Héctor Ruiz. 

 
 Dia 01 iniciamos o mês de Maio. Mês dedicado a virgem Maria, Mãe de 
Deus e nossa Mãe. Convidamos você a participar conosco do santo terço e, em 
seguida, santa missa. 
 

Homenagem ao santo São José. 

 
Com missa e recitação do terço, o Tríduo em Honra ao Glorioso São José, co-
padroeiro da Pastoral Universitária, foi encerrado na noite desta segunda-feira (19). 
A celebração foi presidida pelo padre Murilo. 



 

 
Missa Solene do Dia de São José, encerrando o tríduo em homenagem ao nosso co-
padroeiro. 
 
 
07 DE MARÇO DE 2018 - A Faculdade Osman Lins, em parceria com o Vicariato 

Vitória, iniciou na última segunda-feira (05) a primeira turma do curso de Teologia. 

Monsenhor Maurício Diniz, vigário episcopal, é o coordenador do curso, que segue a 

grade curricular aplicada pela Arquidiocese de Olinda e Recife. 



 

 
Dia do estudante é celebrado com missa na FACOL. 



 

A Faculdade Osman Lins (FACOL) celebrou a passagem do Dia do 

Estudante, na última sexta-feira (11), com missa na Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, situada no campus da instituição. Alunos, familiares e fiéis de 

comunidades vizinhas estiveram presentes. 

A celebração religiosa foi presidida pelo monsenhor Maurício Diniz, pároco da 

Paróquia Matriz de Santo Antão. Na ocasião, os integrantes da Pastoral Universitário 

receberam a bênção de envio. 

Durante a missa, o sexteto de pau e corda, composto por alunas da FACOL, 

apresentaram clássicos ao público. A próxima celebração eucarística na capela 

ocorre nesta quinta-feira (17), a partir das 17h. 

 



 
 

Capela homenageia Nossa Senhora da Conceição – FACOL. 

 

Devoção e homenagens marcaram a inauguração da capela construída no 

pátio interno da Faculdade Escritor Osman Lins (FACOL), em homenagem à Nossa 

Senhora da Conceição, na última quinta (08). 

Com a participação de centenas de fiéis e autoridades, uma missa marcou o 

início das atividades do templo religioso. A celebração foi presidida pelo Monsenhor 

Maurício Diniz, pároco da Igreja Matriz de Santo Antão. Para entoar as canções da 



solenidade, foram convidados o coro polifônico Ângelus e o Sexteto do Centro de 

Música da Vitória (CEMUVI). 

Durante a missa, receberam o sacramento do batismo Paulo Roberto Leite de 

Arruda II, Juan Gabriel Valois Silva de Paiva e Allan Murilo Abrantes Rocha. Com a 

inauguração da capela, Vitória de Santo Antão passa a contar com uma Pastoral 

Universitária. 

“É uma capela que vem sendo construída há muitos anos, pelas mãos dos artistas 

vitorienses, pelas mãos daquelas pessoas que realmente transmitiram a sua 

sensibilidade, a sua vontade de fazer algo tão precioso, como essa capela. Aqui é a 

casa de Deus. Aqui iremos realizar nossos encontros com a família sagrada”, 

enfatizou Paulo Roberto, presidente da AVEC, mantenedora da FACOL. 

Após a celebração, os católicos participaram da 27º procissão em 

homenagem à Imaculada Conceição, que percorreu as ruas dos bairros Matriz, 

Centro e Universitário. 

 



 

 
 

FACOL convida a todos para a 1ª missa da CURES 
Celebrando o mês de Nossa Senhora e homenageando o Dia das Mães que 

será neste próximo domingo (8), a CURES – Clínica Universitária de Reabilitação 

Educação e Saúde realiza a sua 1° Missa. A FACOL convida a todos os alunos e 

professores a estarem presentes neste momento tão espiritual e importante para a 

instituição! 
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