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Desafios e perspectivas da Pastoral ANEC na região Nordeste: indicadores para a inculturação.
À luz do que pretendemos discutir, talvez a primeira e importante premissa seja aquela de que o Verbo assumiu uma
condição histórica. Daí a importância da enculturação. Assim, a educação enquanto processo e princípio, e a escola
como locus da formação e das relações que ali se estabelecem, assumem papel fundamental para uma formação
humana e integral, fincada nos valores cristãos. Se estamos falando de escolas católicas, mesmo na pluralidade e na
diversidade dos contextos culturais e na multiplicidade de possibilidades educativas, a escola católica deve observar
algumas qualidades, quais sejam: 1) respeito pela dignidade e identidade dos sujeitos educativos; 2) sincronia acerca
dos aspectos cognitivos, afetivos, sociais, culturais, profissionais, éticos e espirituais; 3) respeito e valorização à
diversidade em suas diferentes dimensões. Para além das pistas indicadas pelos documentos da Igreja, em particular
os n. 15 e 41, da Congregação para a Educação Católica, pare-nos razoável pensar numa Pastoral que supere a
endogenia e o individualismo escolares, avançando nas perspectivas apontadas pelo Papa Francisco, em Evangelii
Gaudium, propondo avançarmos no caminho de uma conversão pastoral e missionária, bem em Laudato Si’, quando
defende o princípio do bem comum, cuja ecologia humana desempenha um papel central e unificador na ética social.
Vale lembrar que, o que se aprende na escola, dificilmente se aprenderá em outro lugar

