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Trabalho
e felicidade
Segundo a sabedoria antiga, felicidade e
sucesso estão relacionados à família e ao
trabalho. O trabalho diferentemente do que se
viu em parte da história, não está vinculado
apenas à questão econômica e a divisão de
classes.
Há pelo menos quatro sentidos sobre nossa
relação com o trabalho:
· Primeiro - a expressão do ser. Os afazeres
são a manifestação das habilidades pela
exteriorização do seu potencial, habilidades
e senso estético. Poucas coisas revelam
tanto sobre uma pessoa quanto a qualidade
de seu trabalho;
· Segundo - a produção de um bem comum.
O trabalho bem feito contribui para o
desenvolvimento das pessoas que o
recebem possibilitando o desenvolvimento

do seu potencial e sua felicidade;
· Terceiro - honramos ao Criador com nosso
trabalho. Aqui se encontra um dos conceitos
revolucionários no mundo pós-idade média,
ou seja, não é só o serviço na esfera da
igreja que honra a Deus, mas todo trabalho
digno.
· Quarto - através do trabalho pessoas
podem ter autonomia, produzir riquezas,
mudar sua história de vida, de sua família e
de uma comunidade inteira.
Sabendo da amplitude do signiﬁcado do
trabalho há três considerações a se fazer,
primeiro a dor de querer trabalhar e não poder.
Segundo, trabalhar e não usufruir das
recompensas do mesmo e a terceira e melhor
opção, trabalhar e deliciar com o fruto do seu
suor.

A pergunta que surge é: como se alegrar com
o fruto do seu trabalho?
Segundo a sabedoria, a felicidade da vida é
desfrutar do seu ganho em família e servindo os
que necessitam. Produzir é bom, mas uma
alegria não é completa enquanto não é
compartilhada. Como o trabalho não é um ﬁm
em si mesmo, ele deve produzir um bem maior, a
alegria dos seus na presença do Eterno.
Por isso, o salmista escreveu: “Felizes os que
temem o Senhor... Poderás viver, então, do
trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bemestar. Tua mulher ... Teus ﬁlhos em torno à tua
mesa... Assim será abençoado aquele que teme
o Senhor” (Salmo 128,1-6).
Pr. Heliel Gomes de Carvalho
Capelão Institucional da AEE

Medidas para garantir a segurança de todos
Os cuidados com a segurança de colaboradores
e alunos da AEE foram intensiﬁcados. De acordo
com o Técnico em Segurança do Trabalho, Carlos
Eduardo Siqueira, várias medidas foram
adotadas para minimizar a contaminação do
Coronavírus. “Nesses tempos de pandemia, as
medidas adotadas na instituição visam buscar
maior proteção no retorno às atividades
educacionais”, explica.

Além dos cuidados já conhecidos de todos como
aferição de temperatura, instalação de
recipientes de álcool em gel e tapetes
higienizadores, outras ações foram implantadas.
· Uso de equipamentos de proteção individual
(EPIs);
· Manutenção frequente dos aparelhos de arcondicionado;

expediente
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· Distanciamento em todos os ambientes da
instituição e
· Desinfecção e limpeza dos ambientes.
“Todas essas medidas fazem parte do manual de
Biossegurança da instituição, trazendo assim
maior segurança a todos”, completa Carlos
Eduardo.
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A desafiadora e gratificante missão de ser mãe
Valéria Bento Acelino da Silva está há 19 anos na Associação Educativa
Evangélica, há 15 no Departamento de Contabilidade. Mas fora da AEE, ela tem
uma grande missão: ser mãe. Valéria é mãe da pequena Milena, 9 anos.
E não é novidade para ninguém que desde que o mundo foi acometido pelo
Coronavírus, a rotina de todos mudou. E a tarefa já árdua da maternidade tem
exigido ainda mais das mães. “Em tempos de pandemia, não é fácil conciliar tudo,
é muito cansativo, mas ao mesmo tempo é gratiﬁcante porque temos a graça de
Deus em nossas vidas. O momento que considero mais importante nessa jornada
é quando ensino minha ﬁlha em seus estudos”, conta Valéria.
Valéria também destaca que acompanhar o desempenho da ﬁlha de perto,
trouxe ainda mais proximidade e conﬁança para o relacionamento. “Vejo que
estou sendo observada. O caráter da minha ﬁlha está sendo formado, então é
necessário transmitir conﬁança, impulsioná-la a expor suas ideias como ser
humano, a ter empatia ao próximo e acima de tudo, amar a Deus sobre todas as
coisas. Nesse novo normal, tiro a lição que estou no caminho certo, quando me
tornei mãe, Deus me conﬁou essa missão”, conclui.

A professora do 2º ano do Ensino Fundamental do Colégio Couto Magalhães,
Vanessa Teixeira Grangeiro Pereira também compartilha desta função de ser mãe
e proﬁssional. Ela tem dois ﬁlhos pequenos, Caleb, de sete anos e Miguel, de 3
anos. Para se adaptar a essa nova rotina, Vanessa teve que respirar fundo. “No
início não tínhamos uma rotina. Estávamos assustados e não conseguia separar
trabalho, vida escolar do ﬁlho, serviços de casa, ser mãe e esposa. UFA! Parei.
Respirei. E me organizei. Meu ﬁlho mais velho estava na fase da alfabetização e
foi muito desaﬁador. As crianças são cheias de energia e ﬁcar "presos" em casa foi
complicado. É preciso muito controle emocional, domínio próprio e respirar fundo
para manter uma rotina saudável dentro de casa”, conta Vanessa.
Desaﬁo e maternidade se complementam. Ser mãe é uma das tarefas mais
desaﬁadoras da mulher. Mas é claro, é também uma das mais gratiﬁcantes. E
nessa época, não é diferente. “Foi uma grande alegria ter a oportunidade de estar
mais perto dos meus ﬁlhos e da minha família. Ver meu ﬁlho aprender a ler e
escrever. Ver o ﬁlho mais novo aprender a comer sozinho. Fazer o almoço deles e
poder sentar à mesa juntos, sem aquela correria de quando eu saio para trabalhar.
São pequenas alegrias que ﬁcarão marcadas para sempre no meu coração e no
deles. Devemos valorizar cada segundo de nossa vida e aproveitar cada momento
ao lado de quem amamos”, completa.

Feliz dia das Mães
"Mãe é a expressão do Amor de Deus.
Ser mãe é uma dádiva de Deus.
Ser mãe é receber de Deus um sublime dom."
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Formar educadores, contribuir com o desenvolvimento da educação
e servir como pilar para a construção de uma sociedade mais justa,
em que a educação seja uma base forte, é o alvo do Curso de
Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA,
que completou 60 anos no dia 04 de abril.
A história do Curso de Pedagogia remonta ao ano de 1961, quando
foi criada a Faculdade de Filosoﬁa Bernardo Sayão. Posteriormente,
passou a funcionar no extinto Instituto Superior de Educação (ISE) .
"O Curso de Pedagogia deve ser considerado um dos bens mais
preciosos da Associação Educativa Evangélica. A explicação é
simples, porém forte como sua existência: formar educadores
comprometidos com a sociedade é uma missão que poucos
conseguem cumprir. E temos o orgulho de dizer que, ao longo dos
anos, formamos proﬁssionais qualiﬁcados e contribuímos para o
desenvolvimento educacional em Anápolis, Goiás e, por que não
dizer, no Brasil", declara o presidente da Associação Educativa
Evangélica, Augusto César Rocha Ventura.
O Reitor do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA,
Carlos Hassel Mendes, evidenciou a importância do Curso de
Pedagogia para o desenvolvimento educacional no Estado de Goiás:
"foi um dos primeiros cursos oferecidos pela Associação Educativa
Evangélica e também está entre os primeiros de Pedagogia
ofertados no Estado de Goiás. Temos que celebrar e desejar vida
longa a esta importante área do conhecimento. Formar educadores
não é tarefa fácil, mas nossos professores e demais proﬁssionais
estão cumprindo este objetivo com maestria".

Núcleo de
Acessibilidade e
Inclusão promove
acessibilidade
digital
Sobreviver ao mundo atual sem acesso à tecnologia é praticamente
impossível. Por isso, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da
UniEVANGÉLICA – NACI promove também a Acessibilidade Digital.
Mas aﬁnal, o que é Acessibilidade Digital? É a eliminação de barreiras
em âmbitos de conteúdos, equipamentos, informações e
comunicação em geral.
Pensando em eliminar todas essas barreiras, o NACI dispõe de
material técnico para tecnologias assistivas, ou seja, equipamentos
que promovem a eliminação de diversos obstáculos e, assim,
integram os colaboradores e acadêmicos da instituição. Exemplo
disso é a sala de recursos multifuncionais, localizada na Biblioteca

Central.
E não é só isso. Agora o NACI também realiza o que chama de
“empréstimo de equipamentos”. Colaboradores e acadêmicos que por
algum motivo ﬁquem sem recursos tecnológicos para realizar seu
trabalho, podem pedir equipamento “emprestado” ao Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão. O objetivo é desenvolver o potencial
educacional e proﬁssional do público em geral.
Para saber mais informações ou solicitar empréstimo de
equipamento é necessário entrar em contato diretamente com o
NACI através do telefone: (62) 3310-6727 ou pelo email:
nucleo.acessibilidade@unievangelica.edu.br
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