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DiretordoPalavra

Colocar o outro em primeiro lugar, é assim que se

Tema fundamental, que precisamos praticar todos os dias, buscando uma 
agricultura altamente eficiente, mas também sustentável! 

Pois temos que ter a consciência de que estamos emprestando as terras em 
que hoje trabalhamos de nossos filhos e netos, que também deverão passá-las 

adiante para as futuras gerações em plenas condições de produzir

e de todas as medidas de prevenção e higiene, uso de máscaras e 
distanciamento, é também um gesto de Amor com nossos familiares e

uma das mais importantes datas cristãs.

Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.
É perdoando, que se é perdoado

E é morrendo, que se vive para a vida eterna!

É a data em que relembramos a morte e ressurreição de Cristo. O sacrifício de 
Jesus, para salvar a humanidade. Independente da crença de cada um, penso 
que é uma data com uma simbologia muito forte e fundamental para todos nós: 

E neste momento que vivemos, na Pandemia, cuidar da nossa saúde

Em 15 de Abril temos outra data importante para nós, que vivemos da 
agricultura, e para todos: Dia da Conservação do Solo.

Alimentos Seguros e Saudáveis, além de levar

Como consta na belíssima Oração de São Francisco: 

manifesta o amor em nossas vidas! 

Boas Emoções e Bem-estar à vida das pessoas.
 

Que o amor aqueça o coração de todos nesta Páscoa!

Neste dia 4 de Abril comemoramos a Páscoa,

E acredito que nós, a cada dia, se quisermos praticar o bem, devemos pensar 
sempre em colocar os outros em primeiro lugar, seja família, colega de 

trabalho, cliente, vizinho ou qualquer outra pessoa. Colocar isso em prática, 
não é uma atitude sempre fácil, mas sim, um caminho de evolução. 

colegas, pois se eu me cuido, cuido dos outros também!

Klaas Schoenmaker
Diretor Geral

Primeiro, o outro!



Conservação do Solo

Páscoa é renovação da vida.
Este é o verdadeiro sentido da Páscoa!

Mais que ovos e chocolate...

Bendita terra,
dádiva do Criador.

Terra que com o nosso labor
dá raiz, dá fruto, dá flor.

Terra que está ai, desde a criação.
Terra que deu aos nossos antepassados o pão.

Terra que hoje produz o nosso alimento.
Terra que às futuras gerações, deve dar o sustento.

Terra da qual o lavrador deve ser o zelador.
Terra cuja tarefa nunca termina.
Terra na qual a semente germina.

Terra que faz a planta crescer.
Terra sem a qual não se pode viver.

Terra que é dos meus e dos teus.
Terra que é... herança de Deus!

15 de Abril

Poema escrito por 
Tini Schoenmaker,

apresentado na festa 
de 60 anos da

Terra Viva

parada para entrarmos em um cenário de Paixão e de Ressurreição.

Na Páscoa, comemoramos a Ressurreição de Cristo, o reviver. E 

isso é o que devemos fazer todos os dias, renascer, reviver, renovar 

- sonhos, desejos, energias, esperanças, relacionamentos - tudo. 

É tempo de celebrar a vida e renovar o espírito. Em meio a tanta 

correria, turbulências e dificuldades, é essencial darmos uma



 A equipe de RS está realizando capacitações e palestras

para educadores, com o objetivo de promover o acolhimento 

e a reflexão sobre temas importantes nesse período.

Aproximadamente 150 profissionais da Educação Infantil 

participaram de encontros virtuais que trataram dos 

seguintes temas:

Celebrando o mês da Mulher, realizamos palestras online para 165 

Educadores do Ensino Fundamental de Artur Nogueira.

O tema foi “Revoluções Silenciosas do Nosso Tempo”, para falar 

sobre uma nova perspectiva da atuação da mulher na sociedade.

Responsabilidade Social
Capacitações para

profissionais da Educaçao~

Capacitaçoes~

Empatia

Afetividade

Autoconhecimento

Comunicação assertiva

Aspectos sócio emocionais

Palestras

Infantil de Artur Nogueira, Cristiane do Prado

Entrega de certificados para a Diretora de Ensino



(Amor, Paz, Verdade, Ação Correta e Não Violência). 

Além da capacitação realizada em 2020, este ano estivemos em 

cada creche e EMEI´s, realizando atividades práticas.

O projeto é baseado na Formação do Caráter, 
com alicerce nos Valores Humanos 

O Movimento Abraçar acontece em creches e EMEI’s e somos 
parceiros dessa iniciativa, dando apoio aos municípios onde 

a Terra Viva está inserida.

Holambra aderiu ao projeto e neste momento estamos 
trabalhando com as Educadoras para oferecer orientações e 

atividades complementares para o retorno das aulas presenciais.

Relaxamento e Meditação para educadoras de Holambra





https://www.instagram.com/reel/CMdIFkYHFQ0/
https://www.instagram.com/reel/CMzhdoWHcYb/
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