




Ação Pastoral da Educação Católica 

v Vivência da Boa Nova do Reino

v Currículo Evangelizador



1.1 Pastoral 1.1 Pastoral 

v “Porque assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu, eu

mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as

buscarei.” (Ez 34,11)

v Primeiros cristãos: São Lourenço, Regra Pastoral, Papa

Gregório Magno



v O pastor tem uma atenção plena de compaixão para cada

pessoa, uma contemplação que o desapega da terra mais

que todos os outros: pelas entranhas de sua bondade

paternal, ele carrega sobre si as enfermidades dos outros,

pela altura de sua contemplação ele se eleva acima de si

mesmo aspirando aos bens invisíveis.

1.1 Pastoral 

Referências: Cf. Jo 18-10,1; Lc 4 ,15 / Cf. Mt 9,36; Mc 6,34 / Cf. Jo 1 ;17-21,15 Pd 5,4 / Cf. Jo 11,52 / Cf. 1 Pd 3-5,2



1.2  Evangelizar 

• Testemunhar o amor encarnado de Deus, revelado 
a humanidade , na plenitude dos tempos!

• “Implica e exige a promoção integral do ser 
humano.” (EG, n 182 16)

1.2  Evangelizar 

v Testemunhar o amor encarnado de Deus, 

revelado a humanidade , na plenitude dos 

tempos!

v “Implica e exige a promoção integral do ser humano.” (EG, 

n 182 16)



1.3 Cuidar

• Adtude para restabelecer a integralidade de alguém.

• Remete as diversas situações do coddiano escolar e 
universitário.
v Adtude para restabelecer a integralidade 

de alguém.

1.3 Cuidar

vRemete as diversas situações do coddiano escolar e 

universitário.



Pastoral Evangelizar Cuidar

I. Centralidade na 
pessoa de Jesus e no 

Projeto de Jesus 

II. Relação de 
comunhão com a 

Igreja Local 

III. Pastoral como 
processo primaz na 

instituição

IV. Perspectiva 
missionária 

V. Currículo da 
instituição

VI. Participação PPPP, 
PDI

VII. Sensibilidade 
social 

VIII. Humanização da 
gestão 

IX. Animação 
vocacional

1.4 Linhas para a Ação Pastoral da 
Educação Católica - ANEC



2. Fundamentos da 

Ação Pastoral da ANEC 

Casa Comum

Carisma 
Congregacional

Humanismo
Solidário

Bíblia

Magistério
da Igreja

Celebração
Liturgia



Estrutura



2.1 Sagrada Escritura 
v “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar,

para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por

ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para

toda boa obra.” (2 Timóteo, 17-3,16)



2.2 Liturgia: Fé, Vida e Celebração

v “Todos os dias, condnuavam a reunir-se no pádo do

templo. Pardam o pão em suas casas, e juntos pardcipavam

das refeições com alegria e sinceridade de coração.” (Atos

dos Apóstolos 46 ,2)



2.3 Magistério da Igreja

v “Cristo é a verdade que ensina interiormente.” (Agosdnho,

De Magistro, cap XII)



2.4 Carisma, Ordens, Congregações e 
Institutos
v “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu

para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para

proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da

vista aos cegos; para restituir a liberdade aos oprimidos, e

promulgar a época da graça ao Senhor.” (Lc 19-18 ,4)



2.5 Casa Comum Realidade

v “Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no

cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura,

experiências, iniciativas e capacidades.” (Papa Francisco)



2.6 Humanismo Solidário 

v “A fé, que não se faz solidariedade, é uma fé morta.” (Papa

Francisco em visita ao Paraguai, 2015).



Elaboração da Publicação
v Serviço de Animação Pastoral da ANEC:

§ Frei Claudino Gilz – Diretoria Nacional

§ Ir. Cláudia Chesini – Conselho Superior

§ Ir. Márcia dos Santos – Conselho Superior

v Grupo de Trabalho Nacional de Pastoral

v Grupo de Trabalho nos diversos estados e Distrito Federal 



Elaboração da Publicação
Grupo de Trabalho de Pastoral da ANEC: 

v Ir. Ana Paula Badsta (Colégio Santa Rosa de Lima)

v Profª. Rita de Cassia Marques Kleinke (Associação Franciscana de Ensino 

Senhor Bom Jesus) 

v Prof. Bruno de Macedo Posdglione (Centro Universitário São Camilo)

v Prof. Humberto Herrera Contreras (Faculdade Padre João Bagozzi)



Elaboração da Publicação
Grupo de Trabalho de Pastoral da ANEC: 

v Prof. Joaquim Alberto Andrade Silva (União Brasileira de Educação Católica

– UBEC)

v Pe. Eduardo Ribeiro (Pastoral da Educação – CNBB)

v Pe. João Marcos Araujo Ramos (Universidade Católica Dom Bosco – UCDB)

v Prof. Luiz Gomes de Moura (Faculdade Frassineq do Recife – FAFIRE)



Produção Gráfica e Editorial
v Comunicação ANEC - Agencia Bear



Revisão Textual
v Prof. Edilaine Lopes - Colégio Santa Catarina

v Prof. Humberto Herrera Contreras - Faculdade Padre João Bagozzi

v Padre João Bagozzi

v Prof. Rodinei Balbinot - Rede Santa Paulina

v Ir. Valéria Andrade Leal - Insdtuto das Apóstolas do Sagrado Coração
de Jesus

v Comunicação ANEC - Agencia Bear



Mensagem de envio 
Educadores e educadoras das escolas e universidades católicas do

Brasil,
Recebam as Linhas de Ação Pastoral da ANEC como preciosa bússola a
indicar a direção e apontar caminhos para a missão evangelizadora no

âmbito da educação. Este texto recolhe experiências exitosas e
apresenta novas indicações. Tenham-no sempre em mãos. Leiam,
estudem e conversem sobre a Ação Pastoral em nossas insdtuições. E

mais.



Mensagem de envio 
Acolham estas Linhas como uma das expressões qualificadas da

idenddade católica das nossas escolas e universidades, acrescentando

outras pontuações iluminadas por sua prádca educadva e por sua

profissão de fé.



Acolham estas Linhas:
v Escutem com assiduidade a Palavra
v Vão buscar com ousadia o diálogo
v Ensinem por palavras e por atitudes o Evangelho da Vida e da

Fraternidade
v Testemunhem profeticamente a verdade e a justiça
v Cuidem dos que estão nas periferias, também em nossas escolas e

universidade

Mensagem de envio 



v Celebrem a vida que pulsa na alegria das conquistas, das risadas e

dos encontros... Cada gesto na educação tenha o selo do amor de

Jesus que nos ensinou: Sois todos irmãos!

v Isto é Ação Pastoral da ANEC. Que todos, pessoalmente, abracem

estas Linhas.

Mensagem de envio 

Dom João Jus9no de Medeiros Silva
Arcebispo Metropolitano de Montes Claros 

Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação




