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Parabéns,

Faculdade Canção Nova!

Welligton Silva Jardim (Eto)

Cofundador da Comunidade Canção Nova e
Diretor Executivo na Fundação João Paulo II

A Faculdade Canção Nova iniciou seus trabalhos
há 10 anos... Por que? Porque é uma continuidade
da área educacional da escola que foi concedida
pelo Governo do Estado de São Paulo. Porque era
justamente para educar as crianças pobres da região,
e crianças filhas de membros da comunidade. Então,
primeiro nasceu a escola, do primeiro ao nono ano,
depois, do primeiro ao terceiro. Foi o início de tudo.
Essa foi a grande tacada que nós tivemos para esse
início.
Quando o prefeito de Cachoeira Paulista me
chamou na época, a escola estava totalmente
sucateada, totalmente depredada, e já corria o risco
de ser invadida pelos mais necessitados. Então,
ele me chamou e ofereceu tanto a escola como o
hospital. E eu aceitei. Conversei com o Padre Jonas
e com a Luzia. Como o Padre Jonas é educador e tem
o sangue de Dom Bosco, ele aceitou imediatamente
que eu continuasse com essa prerrogativa, a de
termos uma escola para a educação dos nossos
filhos e também para a dos mais necessitados de
Cachoeira Paulista.
Depois veio a inspiração de ter a Faculdade.
Então, o que é a Faculdade? É a continuidade daquilo
que é a missão Canção Nova. E qual é a verdadeira
missão da Canção Nova? Evangelizar pelos meios

de comunicação. E isso sempre foi muito forte
dentro do meu coração. Nós tínhamos uma imensa
quantidade de pessoas da Comunidade fazendo
cursos em Taubaté, em Lorena, para poder trabalhar
nos meios de comunicação. Tinha gente fazendo
curso em Santos, vários cursos, certo? Então veio
isso para mim e eu levei também ao Padre Jonas e
ele aceitou que a gente já começasse a pleitear a
Faculdade. Isso, 10 anos atrás.
Nós começamos primeiro com a Faculdade de
Jornalismo, Administração, Rádio e TV e Filosofia.
Por que a filosofia? Porque a Filosofia trazia a
necessidade que o Padre Jonas sempre teve no
coração de educar padres, formar sacerdotes. O
lema “Homens novos para o mundo novo” também
incluía os padres. Então, lançamos a Filosofia e
depois nós fomos para a Teologia. Então, quer dizer,
o crescimento se mantém.
Desejos? Nós temos o desejo de crescer. Temos
projetos? Temos projetos de crescimento, sim. Mas,
eu quero parabenizar a Faculdade. Dizer pelos
membros que doam a vida pela Faculdade que eles
são, pra mim, heróis. Porque é tirar água de pedra.
Então, eu vejo, na minha cabeça, nesse momento,
que passam várias pessoas que dão a vida por essa
Faculdade. E eu vejo que quanto mais missionários
estiverem assumindo a Faculdade e a escola, mais
ela vai ser estilo Canção Nova, mais vai ter essência
Canção Nova e não vai ser uma escola comum.
É isso que eu peço muito a Deus: que continue
suscitando no coração das pessoas que se formaram,
que deram a vida para serem educadores, que
continuem. A sua missão que Deus lhe deu é a de
educador. Então, mais do que nunca, eu quero
pedir que a Faculdade Canção Nova continue cada
vez mais sendo Canção Nova e não uma faculdade
normal que o mundo gera hoje com todas suas
regalias e diferenças entre pessoas, a humanidade e
a religião. Então, sejamos Canção Nova.
Deus abençoe a todos vocês e Deus lhe pague
pela sua fidelidade de estar assumindo cada vez
mais esta obra.
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Palavra da Diretora Geral

Shirleya Nunes de Santana
Diretora Geral da FCN

A educação na Canção Nova se iniciou como uma
semente: foi germinando no ensino básico e logo foi
crescendo até se tornar “grande”, no ensino superior. Em agosto de 2021, a Faculdade Canção Nova
completa 10 anos de atuação na cidade de Cachoeira Paulista. Fomos e somos a primeira instituição
de ensino superior na cidade. Nossa finalidade é
cumprir o compromisso de ofertar educação profissional de qualidade, dentro da missão de “Formar
homens novos para o mundo novo”.
É com grande alegria que comemoro este marco
tão importante para todos nós. Como Diretora Geral, entendo que celebrar os 10 anos é uma forma
privilegiada de agradecer a todos que idealizaram,
implementaram, construíram e fizeram crescer esse
belo projeto, inicialmente um sonho do Monsenhor
Jonas Abib, que se tornou realidade.
Desde a sua implantação, a Faculdade tem buscado atender sua missão institucional, oferecer
educação de qualidade. Também buscamos promover a formação integral da pessoa humana e sua
capacitação para o exercício profissional voltados
para a construção de uma nova sociedade com base
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no exercício democrático da cidadania, na defesa da
qualidade de vida e no desenvolvimento sustentável. Sendo assim, “Educar e qualificar pessoas para
serem cidadãs críticas, criativas, responsáveis e
capazes de atuar na transformação da sociedade”
é motivo para comemorar e também agradecer a
Fundação João Paulo II, nossa mantenedora e seus
sócios, e a cada um que, de alguma forma, contribuiu
para que chegássemos até aqui.
Ao longo desses anos, muitas pessoas que fizeram, e ainda fazem parte da trajetória da instituição,
se empenharam para que a Faculdade Canção Nova
fosse instrumento de transformação e construção
de uma sociedade com mais oportunidades.
Aos alunos, egressos, pais, docentes, técnicos
administrativos, terceirizados, gestores anteriores
e atuais, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e
que continuemos firmes nesse compromisso de um
ensino integral e de qualidade.

Formatura (2020)

FACULDADE CANÇÃO NOVA - 10 ANOS

Do sonho à realidade da instituição
da FCN
meiro ano o curso foi oferecido na cidade de Lorena.
Desse curso saíram mais de cinquenta padres.
No ano seguinte abriu-se o Instituto Canção Nova,
com a finalidade de promover o ensino infantil e fundamental. No Instituto havia um espaço para acolher o curso livre de Filosofia.
Em 2005, o Instituto Canção Nova abriu o Ensino Médio. E, em 2007, se começou a preparação para a abertura da Faculdade Canção Nova, que sucessivamente foi
aprovada pelo MEC.
Em agosto de 2014 houve a primeira formatura da
turma do Curso de Filosofia. No ano seguinte, vieram as
formaturas dos outros cursos da Faculdade. E, no ano de
2018, foi aberto o Curso de Teologia.
Aquele “grão de mostarda” se tornou árvore.

Prof. Dr. Lino Rampazzo

Coordenador do Curso de Teologia

As etapas
principais nos dez
anos de existência
da Faculdade
Canção Nova
No primeiro semestre de 2011, foi autorizada a abertura da “Faculdade Canção
Nova” (FCN) com os cursos de Licenciatura
em Filosofia e de Bacharelado em Administração, Rádio TV e Jornalismo. Em agosto
do mesmo ano iniciou o funcionamento da
FCN. Lembramos, pois, neste ano, os dez
anos da abertura da Faculdade. Esta faz parte de um projeto mais amplo e se inspira no
lema “Homens novos para o mundo novo”
Vejam-se, a seguir, algumas etapas deste
projeto. No início do ano de 2000, o Padre
Jonas Abib abriu o curso livre de Filosofia,
de dois anos, para seminaristas. Neste pri-

Dia mais importante da história da FCN, Missa inaugural (2011)
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Profa. Me. Adriana Ferreira da Silva
Missionária da Comunidade Canção Nova

Fazemos parte de um
sonho que se tornou
realidade!
Antes de chegar agosto de 2011, muitos
foram os esforços para que a Faculdade Canção
Nova existisse. Tudo começou com uma visita do
Mons. Jonas Abib a uma comunidade Católica na
Colômbia, a Minuto de Dios - fundada por padre
Rafael Garcia-Herreros. Na visita ao bairro Minuto
de Deus, Mons. Jonas se deparou com o complexo
educacional que vai desde a creche à universidade
e, percebendo as semelhanças com a trajetória
da Canção Nova na educação, sentiu ser aquele
o caminho para realização deste sonho: ter na
Canção Nova uma universidade de Jesus.
Pouco tempo depois, em 2008, foi contratada
uma equipe de consultores educacionais,
encabeçada pelo professor Francisco Sodero
Toledo, para dar início ao projeto da Faculdade
Canção Nova. Formada essa consultoria, Mons.
Jonas chama os missionários do Núcleo e do
Segundo Elo da comunidade para integrar
esta equipe e também alguns colaboradores. E
assim começou a preparação dos documentos
necessários e a montagem dos cursos de
Administração, Filosofia, Jornalismo e Rádio e TV.
Foram meses de muito empenho para que toda
a documentação ficasse pronta e ser enviada ao
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MEC. Foi um trabalho desafiador para nós,
missionários, mas em unidade com a equipe
de consultores e colaboradores também
da área jurídica da Fundação João Paulo II,
concluímos com êxito aquela etapa. Naquele
mesmo ano três pessoas da equipe, prof. Júlio
Brebal, profa. Ana Márcia e eu fomos para
um congresso em Bogotá, na Colômbia, com
o ensejo de conhecer a UNIMINUTO. Foi um
momento impressionante, pudemos sentir o
que Mons. Jonas experimentou e nos inspirar
naquele modelo educacional. Perceber as
semelhanças daquela realidade com o que
já estava na inspiração primeira de nosso
fundador e também em tudo o que já tínhamos
feito até então, foi a certeza de que estávamos
no caminho certo.
O próximo passo foi organizar o ambiente,
adequar as instalações do Instituto Canção
Nova para acolher a Faculdade. Foi realizada
a montagem da biblioteca, da secretaria, das
salas dos professores, salas de aula, salas de
coordenação, a contratação de profissionais
de cada área, o convite aos professores e
muito mais. Em 2010, uma das etapas mais
desafiadoras, as visitas dos avaliadores do
MEC, foram cinco visitas “in loco”. Após tudo
aprovado aguardamos o andamento do
processo até que fosse publicada a autorização
de funcionamento, em meados do primeiro
semestre de 2011.
A partir de então, deu-se início aos
preparativos para o primeiro vestibular e a
inauguração da Faculdade Canção Nova, que
ocorreu em agosto de 2011. Coincidentemente,
a UNIMINUTO iniciou os trabalhos também em
um mês de agosto.
Tenho a grata satisfação de fazer parte,
desde o início, da realização deste sonho que se
tornou realidade.
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Prof. Esp. Raphael Leal de O. Sanches

Elaine M.ª B. de Moraes

Coordenador do Curso de Jornalismo

No ano de 2009, recebi um convite da nossa cofundadora, Luzia Santiago, para organizar o Curso de
Jornalismo da Faculdade Canção Nova. Lembro-me
que, conjuntamente, a Adriana Pereira (membro da
Comunidade Canção Nova), organizava o Curso de
Rádio TV. Foram muitas noites adentro. Cada disciplina
era pensada com zelo e carinho no desejo de formar, na
Canção Nova, jornalistas diferenciados:
críticos mas cheios de esperança;
profissionais e repletos de humanidade;
éticos na produção jornalística e profundamente
católicos em toda execução e transmissão da informação.
Depois do trabalho inicial, venho pertencer, dez anos
depois, à Faculdade Canção Nova, ou seja, nesta primeira
década de aniversário da instituição, recebo o presente
de gerenciar o curso de jornalismo.
Ainda que remotamente, neste tempo de pandemia, a
Faculdade Canção Nova é o ventre que gera “Jornalistas
novos para o mundo novo”. Um braço social forte da
Fundação João Paulo II na educação dos alunos do ensino
superior com a marca do nosso fundador Monsenhor
Jonas Abib, que vê no Instituto Canção Nova a semente
de toda esta história: “Instituto Canção Nova são as
cepas e os ramos, nos quais brotaram os cachos de uva,
que representam a Faculdade Canção Nova.”
Fazer parte da Faculdade Canção Nova, junto a tantos
professores que aqui se dedicam, é sentar na primeira
fila do aprendizado, estar atento e anotar tudo aquilo
que Deus, na sua imensa bondade, ensina diariamente
por meio dos alunos a nós confiados.

Secretária Geral da FCN

Fui contratada na FJPII em outubro de
2001, e nesse tempo passei por vários
setores em que pude aprender muito na
área Administrativa. Tive a oportunidade
de vir trabalhar na Faculdade em 2011,
quando iniciou a primeira turma, e em
2012 dei início à minha graduação no curso
de Administração. Na Faculdade Canção
Nova pude adquirir muitos conhecimentos
e crescer em minha área de atuação e
crescimento profissional.
Uma experiência enquanto aluna foi
observar o profissionalismo e a preocupação
de cada professor em ensinar, explicar que o
bom profissional precisa ser ético e isto faz
a diferença no mercado.
Em 2011, quando vim para a secretaria,
pude ajudar na implantação do sistema
Educacional utilizado por toda Faculdade
e hoje estamos com a implementação da
Secretaria Digital e Diploma Digital. Todos
os dias vejo que nosso trabalho vai além das
salas de aula, e que, acima de tudo, eu tenho
uma pessoa do outro lado que precisa de
cuidado.
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Saiba um pouco mais sobre a
Pastoral Universitária
Por Suélen Aparecida Martins

O cuidado com a dignidade humana e o anúncio
ao evangelho são parte da missão da igreja, inclusive,
no ambiente universitário. Para concretamente
realizar essa missão, são organizadas pastorais,
tendo como referência Jesus Cristo, o bom pastor,
que dá a vida pelas suas ovelhas. (João 10,11)
Padre Charles Jáder, responsável pela pastoral
universitária da Faculdade Canção Nova,
compartilha um pouco sobre a missão, projetos
e desafios da pastoral e também parabeniza a
instituição pelos seus 10 anos.

Quais são os desafios da Pastoral
Universitária?
A pastoral universitária tem o desafio, assim como
a igreja vem nos pedindo, que é promover caráter
católico na instituição em que atuamos que é a
Faculdade Canção Nova. Temos essa grande missão:
estar sensível à ação do espírito santo aos modos
aos quais pode fluir essa dimensão, com o caráter
católico da instituição em todas as atividades que
vão ser promovidas. E o grande desafio é fazer com
que a pastoral possa saber, e deve saber encarnar
a fé em suas atividades cotidianas com importantes
momentos de reflexão e oração para oferecer os
projetos.

E quais os projetos da Pastoral
Universitária?
Pe. Charles Jáder G. da Silva

Responsável pela Pastoral Universitária

O que é a Pastoral Universitária?
A igreja nos ensina a partir do documento que ela
tem relação às universidades católicas, escritas por
São João Paulo II. Ela define a pastoral universitária
como atividade da universidade que oferece aos
membros da própria comunidade acadêmica com
princípios religiosos e morais, integrando, assim
a vida com a fé. Concretiza a missão da igreja na
universidade e faz parte integrante da sua atividade
e da sua estrutura.
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Neste tempo de pandemia, a pastoral
celebra missas online, atendimento de oração,
aconselhamento e direção espiritual, confissão,
preparação para os sacramentos da iniciação cristã.
São projetos para serem colocados em prática:
conscientizar professores e alunos da sua
responsabilidade em relação aqueles que sofrem
de forma física e espiritualmente. Seguindo o
exemplo de Cristo, devemos estar atentos aqueles
que são mais pobres e sofrem injustiças no campo
econômico, social, cultural e religioso. Precisamos
também colocar esses projetos na dimensão dessa
fé encarnada com a prática cristã. Esse é o grande
projeto que está no coração de Deus para que a
gente possa viver agora nesses tempos.
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Capela onde acontecem os eventos e encontros

Deixe uma mensagem de parabéns
para a Faculdade Canção Nova.
Eu também faço parte desta história, desses 10 anos
que estamos comemorando. Pelo trabalho, pelo esforço,
pelo empenho de levar aquilo que a igreja pede de uma
instituição católica, acadêmica que é levar os alunos a essa
experiência da fé e da razão, como dizia São João Paulo II,
que são duas asas que nos levam a contemplar a verdade
que é Cristo.
Parabéns a Faculdade Canção Nova pela sua missão,
pelo seu empenho de estar formando homens novos
para o mundo novo, como é o sonho do Monsenhor
Jonas, fundador da Comunidade Canção Nova. Parabéns,
Faculdade Canção Nova, por tudo que está sendo feito e
fará mais porque é uma obra de Deus. Deus abençõe!

IV Kairós Univeristário transmitido online ao vivo
(2021)
*Em atenção aos decretos vigentes a respeito da pandemia causada
pelo Coronavírus, as atividades presenciais estão suspensas.
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Vocacional e Faculdade Canção Nova

Maria Luiza Fernandes Lucas da Silva
Ex-aluna

A pastoral universitária foi a melhor
parte da minha graduação. Quando
ingressei na Faculdade, no ano de 2017,
eu era incapaz de imaginar que viveria
tudo o que aprendi naquele lugar. A
Faculdade era como a minha segunda
casa, eu amava passar as tardes por lá
e colocar em prática o que aprendia nas
aulas, mas nada foi tão rico quanto me
encontrar com a pastoral, e, bendito seja
Deus, por esse encontro ter ocorrido
logo na semana da acolhida e assim a
minha graduação se misturou com a
minha história de conversão.
Ao longo dos semestres eu
participava das atividades pastorais
como missas, retiros, adoração e grupo
de oração, que me permitiram, além de
estudar jornalismo, poder adentrar a fé
da igreja e me aproximar de forma tão
profunda e particular da comunidade
Canção Nova. Ajudar nas atividades da
pastoral, junto aos padres, missionários
e cada um dos jovens que passaram por
lá me deixaram apaixonada por todo
aquele movimento. Não havia lugar
que eu gostasse mais de estar do que
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na salinha da pastoral e, nessa, nunca faltavam três coisas:
fé, alegria e música. Era incrível como sempre dávamos um
jeitinho de conviver e dar boas risadas planejando nossas
atividades. E foi assim: ora evangelizando com a pastoral,
ora sendo evangelizada por ela, que tenho a graça de poder
dizer: tive meu encontro com Deus na eficácia do carisma
Canção Nova.
Hoje, mesmo já estando formada, continuo ajudando e
acreditando na missão da pastoral, que gerou muitos frutos
em minha vida, como o processo vocacional que iniciei este
ano junto a Comunidade Canção Nova. Mesmo não sabendo
exatamente quais são os planos de Deus pra mim, uma coisa
eu sei: quero muito descobri-los e, enquanto descubro,
continuo sonhando e evangelizando junto a pastoral.

A pandemia do Coronavírus-19 e
os meios tecnológicos: desafios da
educação à distância

Prof. Me. Marcius Tadeu Maciel Nahur

Maria Luiza participando do IV Kairós Univeristário, evento que foi
transmitido online ao vivo (2021)
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Este texto busca suscitar algumas considerações sobre os enormes desafios contemporâneos de uma autêntica cultura do encontro
educativo pelas redes tecnológicas na era da
pandemia, exigindo muita reflexão sobre o que
une – eros -, opõe – pólemos - e destrói - tánatos
- (MORIN; ABOUESSALAM, 2021, p. 97). Traz
uma reflexão filosófica sobre a imponência da
racionalidade tecnológica, que unepensamento
abstrato e experiência concreta, afirmando já
não ser mais possível desconectar a ideia de poder e progresso de uma realidade virtual construída no seio da sociedade da informação e da
comunicação, concebida como um novo paradigma econômico, social e cultural. Nesse ambiente
virtual, inundado de fluxos intensos e velozes de
imagens, palavras e sons, as redes tecnológicas
não devem ser entendidas apenas como redes
de máquinas conectadas, mas, sobretudo, e especialmente, como redes de pessoas prudentes,
inclinadas para uma autêntica cultura do encontro educativo com o outro, pautada por relações
de cooperação, compartilhamento e cuidado

com o próximo, em que não fiquem distantes os transcendentais do belo, do bem e da verdade.
Para tanto, não pode faltar na rede a própria estrutura do ato humano em seus quatro graus distintos: a
intenção da direção da vontade para uma finalidade; o
conselho - a vontade fixa-se no fim a atingir e passa à
escolha dos meios, ponderando-os no ato deliberativo;
o consentimento - formulação de juízos, manifestados
em ações de beleza, bondade e verdade; e, a eleição ato comum do intelecto e da vontade em cooperação
para uma qualificada decisão (AQUINO, 1980, I-II, q.
12, a. 1).
Por mais que as sofisticadas ferramentas tecnológicas da informação e da comunicação tenham se apresentado como alternativas positivas, especialmente,
nesses desafiadores tempos de coronavírus, é uma concreta disposição de abertura ao outro, com inteligência
e amor, caracterizada por esforços mútuos para a realização a autêntica cultura do encontro solidário com
o outro, tornando quem está distante o mais próximo
possível no processo de ensino e aprendizagem.

Referências
AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. Tradução de Alexandre
Correa. 2. ed. Porto Alegre: Escola Superior de Teologia São
Lourenço de Brindes: Sulina; Caxias do Sul: Universidade Caxias
do Sul, 1980. v. II.
MORIN, Edgar; ABOUESSALAM, Sabah. É hora de mudarmos de
via: as lições do coronavírus. Tradução de Ivone C. Benedetti. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020. 98 p.
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Suélen Aparecida Martins
Aluna de Jornalismo

Já pensou em estudar
de graça? Na Faculdade
Canção Nova você pode
O programa Bolsa Canção Nova é uma iniciativa do Monsenhor Jonas Abib para oferecer bolsas
integrais aos alunos da Faculdade Canção Nova
(FCN). A adesão deve ser solicitada no ato da matrícula e o programa é para os alunos dos cursos de:
Administração, Jornalismo ou Rádio e TV, que devem aceitar as condições do regulamento, dentre
elas: boa nota, frequência ativa e participação nos
eventos acadêmicos realizados pela Faculdade.
Responsável pelo programa, a professora Fernanda Aquino, comenta que “os alunos que ingressam no programa têm a oportunidade de estudo superior com bolsa integral, acompanhada
da oportunidade de exercerem atividades práticas
que desenvolvem habilidades essenciais para o
mercado de trabalho”.
Na busca pela formação de “Homens novos
para o mundo novo”, a Faculdade Canção Nova
completa 10 anos de história e já formou mais de
450 profissionais qualificados para o mercado de
trabalho. Essa oportunidade levou Pedro Vidal,
aluno bolsista do curso de Rádio e TV, a aderir ao
programa. Ele conta que a bolsa tem diversas vantagens como, por exemplo, a inserção no mercado
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de trabalho através do estágio desde o começo
do curso. “A oportunidade de estar ali e aprender
é muito boa, sem contar a experiência que você
consegue adquirir estagiando na própria área”,
conta Pedro.
Um dos diferenciais proporcionados pelo programa é vivenciar todas as realidades e a dinâmica de um ambiente organizacional. Fernanda,
que é responsável pelo programa, informa que
“inúmeros são os benefícios a serem apontados,
tais como: oportunidade de cursar ensino superior com gratuidade, oportunidade de exercer a
prática, desde o início do curso, desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais
para o mercado, empregabilidade, podendo o
aluno bolsista ser efetivado pela empresa a qualquer momento”.
Danieli Batista, aluna bolsista do curso de Jornalismo, compartilha que a garantia de ter uma
bolsa segura na Faculdade com uma formação
de qualidade é um benefício muito bom e tem
a questão de ser uma Faculdade confessional,
onde se pode viver a formação acadêmica e profissional. “Posso ter uma proximidade com o espiritual e isso também foi um dos fatores que me
aproximou da FCN”, revela.
Mesclar a teoria com a prática é um dos benefícios que o programa oferece. É poder exercer,
na prática, os ensinamentos adquiridos dentro
do ambiente acadêmico. A aluna bolsista do curso de Administração, Dara Francine, afirma que
as atividades exercidas fora da sala são de grande valia: “me treina e posso ter a certeza de que,
assim que eu adquirir um emprego, não vou cometer muitos erros e possivelmente possa ser
contratada mais rápido”.
Para se manter no programa, o aluno deverá
se submeter à avaliações de desempenho e cumprir alguns requisitos disponíveis no regulamento no site da Faculdade. Para conhecê-los basta
acessar: fcn.edu.br
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Bruna Maria Uliana
Aluna de Jornalismo

Do Instituto para a
Faculdade Canção Nova
Minha trajetória com a comunidade Canção
Nova e as instituições às quais pertencem a ela, começou desde o ventre de minha mãe, pois, a primeira vez que ela visitou a Canção Nova, estava grávida
de mim. Vejo este sinal como um caminho traçado.
Nasci e cresci na cidade de Imbituba, no estado
de Santa Catarina. Ao longo desse tempo, meus pais
germinavam o desejo de se mudar para Cachoeira
Paulista, cidade-sede da Canção Nova, a fim de darem à mim e à minha irmã um estudo de qualidade,
que também trabalhasse em nós uma formação religiosa. Quando completei 14 anos, meus pais iniciaram um processo seletivo para uma bolsa de estudos no Instituto Canção Nova. Assim que terminei o
último ano do ensino fundamental, recebi a notícia
de que iria conseguir fazer o ensino médio no Instituto Canção Nova e que minha irmã mais nova também havia ganhado uma bolsa de estudos para o ensino infantil. Naquele momento, uma nova jornada
se iniciava para mim e minha família.
Mudei de cidade, conheci pessoas novas e descobri ao longo dos dias de estudo que a proposta do
Instituto Canção Nova de “Formar homens novos
para o mundo novo’’ era real, pois me sentia assim.
Diante de todo o acompanhamento estudantil que
tive no ensino médio, decidi que queria prosseguir
os estudos na Faculdade Canção Nova, visto que o
curso que escolhi (Rádio e TV) me fascinava. Tam-

bém trazia comigo o desejo de ser uma profissional
diferente, formada ética e espiritualmente. Então,
disse o meu “sim”.
Hoje, depois de formada em Rádio e TV, vejo que
diria sim mais uma vez. E foi o que fiz. Acabei por
dar continuidade na minha trajetória acadêmica,
aderindo também ao curso de Jornalismo que a Faculdade oferece. E, além de toda a experiência que
a Faculdade propõe, ofereço os meus dons e habilidades lapidadas nos cursos ao servir na Pastoral
Universitária e ao trabalhar na TV Canção Nova.
Sou grata e me sinto uma jovem nova, pronta a contribuir para a formação de um mundo novo.

Palavra do
Diretor Acadêmico

Prof. Dr. Henrique A. Prudente
Diretor Acadêmico da FCN

Recordo o dia 1 de agosto de 2011, segundafeira, muito frio, Celebração Eucarística na quadra
do Pólo Educacional presidida pelo Fundador da
Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib.
A semente foi lançada e os frutos começaram a
ser colhidos.
Nestes dez anos de Faculdade Canção Nova
celebramos uma década de muito trabalho, muita
dedicação, muitas vitórias e centenas de alunos
formados. A batalha é permanente. Agradeço a
Deus por fazer parte desta Missão. Gratidão!
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A Obra, assim como a
Evangelização, continua

Prof. Esp. Danielson de O. Freire

Missionário da Comunidade Canção Nova

A Faculdade Canção Nova, bem como todo o sistema educacional Canção Nova, é um presente, um
lindo presente de Deus à nós: Canção Nova. Nós,
Canção Nova como um todo, como um corpo, como
parte de uma mesma família que somos. Um presente de Deus para a formação e a evangelização num
só conjunto. É bem mais que simples aprendizado
acadêmico, é um aprendizado com o toque de Deus
em todas etapas desta vivência.
E que maravilha, aos nossos olhos, poder dizer/
escrever - e contemplar - que, assim como a Faculdade Canção Nova busca constantemente pela
qualidade, a eficácia e o primor em todo seu corpo
acadêmico, também busca o mesmo em seu crescimento como estrutura.
Estamos crescendo, evoluindo, ampliando nossas instalações visando esse ofertar de uma educação cada vez maior e melhor a você. Você que ama a
Canção Nova, que se identifica com a Canção Nova,
que tem o desejo de cursar uma graduação e, sonha
este sonho conosco, Canção Nova, enfim, você que
é família conosco no Brasil e no mundo. Cremos que
muito mais, com a graça de Deus, estará por vir. A
Canção Nova não para e, também não parará a Faculdade Canção Nova.

Aproveito aqui para agradecer, de forma muito
especial, de coração, a você, Sócio Canção Nova. É
com você e por você que se realiza a razão de nosso
existir como Canção Nova, como obra de evangelização. Você é parte fundamental nestes pilares que
sustentam e permitem continuarmos edificando
também essa missão de educar na e como Canção
Nova. Muito obrigado!
De forma geral a você que nos lê, nosso carinho
e agradecimento. Que o bom Deus lhe abençoe e o
conceda em dobro bênçãos, graças, misericórdia e
amor.
Palavras do missionário, ex-aluno do Curso de
Rádio e TV e da Pós Graduação em Gestão nos Veículos de Comunicação e, atualmente, Professor
nesta bela Instituição de Ensino Superior.

