
 
 

CARTA ABERTA 

 

O Colégio Presbiteriano Quinze de Novembro é uma escola de quase 120 anos, 

reconhecidamente comprometida com o amplo desenvolvimento de seus estudantes, com 

o respeito ao próximo, às leis e às instituições. Como escola de confissão bíblica reformada, 

fundamenta sua filosofia e bases pedagógicas em princípios das Escrituras Sagradas, por 

entendê-los a verdade de Deus para os homens. É certo que, em alguns aspectos, tais 

princípios destoam de visões vigentes, principalmente sobre questões de caráter moral. Dar 

ciência aos estudantes, e à sociedade com a qual lidamos, da perspectiva bíblica sobre os 

diversos assuntos da vida humana, é tarefa fundamental do Colégio, desde o seu 

nascimento, amplamente conhecida e divulgada e que se amparada em matéria 

constitucional que assegura a liberdade de cátedra, crença e de opinião em nosso país.  

Essa ciência foi o intuito da aula de Ensino Religioso, ministrada na 1ª Série do Ensino Médio, 

nesta semana, mas não somente. A aula também teve como propósito combater atitudes 

preconceituosas e de desrespeito, conforme explanado pelo professor e demostrado no 

material de apoio utilizado. Continuamente, ensinamos a nossos estudantes que visões 

distintas são possíveis de coexistirem no âmbito de nossos relacionamentos e que 

precisamos saber lidar com elas, respeitando-as e a seus defensores. O amor ao próximo é 

um dos fundamentos da fé cristã e, portanto, é cultivado, alardeado e incentivado em nossa 

instituição. Atitudes contrárias – que eventualmente venham a ocorrer – são coibidas e 

tratadas.  

A atividade solicitada pelo professor responsável pelo componente curricular tinha como 

objetivo aplicar os princípios estudados, aqui supracitados. Contudo, foi tirada de contexto, 

reinterpretada e amplamente propagada em redes sociais, reforçando o contrário do 

pretendido. Considerando a reiterada reafirmação da interpretação equivocada, o professor 

retornou ao contato com a turma, fazendo as considerações necessárias para dirimir 

equívocos e optou por suprimi-la. 

Isto posto, reiteramos nosso compromisso com as Escrituras, com seus princípios, com as 

leis, com o bem de todos e com a verdade.  

Garanhuns, 09 de maio de 2020. 
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