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“Trata-se de dedicar tempo e espaço no 
desenvolvimento das grandes questões 

e dos grandes desejos que habitam 
no coração das novas gerações, 

que de uma serena relação consigo mesmas, 
possam levar à busca do transcendente”.

Instrumentum laboris 
Pacto Educativo Global



 

 

 

“Eu vos digo também que, se 
dois de vós na terra se põem de 
acordo para pedir alguma coisa, 

meu Pai do céu a concederá. 
Pois onde há dois ou três 
reunidos em meu nome, aí 
estou eu, no meio deles” 

(Mateus 18,19-20)



 

 

 

Querido(a) educador(a),

O Pacto Educativo Global é um convite pessoal e comunitário!

Somos chamados a reanimar os nossos corações e reanimar os 
corações dos estudantes. É o Espírito que nos une, fortalece e nos 
faz caminhar rumo à construção do Reino de Deus.

A aliança educativa proposta, e que buscamos, está baseada no 
processo de participação e é cultivada na “mística” do viver jun-
tos! É por isso que se faz necessário abrir as nossas mentes, os 
nossos corações e nossas mãos para tecer esta aliança com fios 
de fraternidade e de solidariedade. Queremos renovar o com-
promisso de Deus com Noé:

Eu faço uma aliança convosco e com vossos descendentes, com 
todos os animais que vos acompanharam: aves, animais e feras; 
com todos os que saíram da arca e agora vivem na terra. Faço 
uma aliança convosco (Gn 9,9-11).

Esse compromisso demanda uma conversão profunda, em nível 
pessoal e comunitário, que seja capaz de reconstruir conceitos e 
de reconstruí-los na perspectiva do bem comum. Também é im-
prescindível que sejam reordenados os itinerários pedagógicos 
para uma ética ecológica integral. 

Desejamos que as sugestões de orações, cantos, poesias, fra-
ses, citações e outros sejam possibilidades para nos reunir na 
presença de Jesus, que nasce e testemunha uma Nova Vida nes-
ta “Casa Comum”.

Não fique fora, o Pacto é nosso!

Grupo de Trabalho Pacto Educativo Global 
Associação Nacional de Educação Católica
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Oração do Professor 
pelo Pacto Global da Educação1

Senhor, fazei de mim um instrumento para transformar vidas. 
Onde houver querer, que eu leve mais saber. 
Onde não houver, que eu ajude a nascer.

Pois, é compartilhando que o saber se multiplica,  
Semeando que se faz a colheita,  
E acreditando que fazemos a mudança. 
É fazendo pelo próximo que conhecemos mais do Teu amor.

Senhor, fazei de mim um instrumento para resgatar. 
Onde houver degradação, que eu leve a conscientização. 
Onde houver preservação, que eu contribua para a sua multiplicação. 
Pois, é se reconectando com o ambiente que nos reencontramos. 
É zelando que se encontra a conexão e a verdadeira salvação.

Amém.

1. Inspirada livremente na oração de São Francisco de Assis. Autoria de Franciele Virgínia da Silva 
Carvalho e Valéria Miguel da Cruz Melo, Anápolis – Goiás.

ORAÇÕES
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ORAÇÃO

2. Autoria de Humberto Herrera. Acesse o vídeo da oração, produzido pelo Núcleo de Escolas 
Católicas da SM Educação, no link: http://materiais.smbrasil.com.br/hub-nucleo-escolas-catolicas

Oração para o dia a dia 
do/a educador/a2

Senhor Jesus, 
Ensina-nos a perguntar aos nossos alunos: 
O que conversais pelo caminho?

Ilumina-nos para que as suas respostas 
Sejam escutadas pelo nosso currículo.

Dá-nos criatividade para lhes oportunizar experiências significativas 
Para que sejam felizes e se tornem melhores.

E que o nosso ensino deixe marcas de esperança e solidariedade 
No coração, na mente e nas mãos dos nossos alunos.

Queremos lançar a semente que farás germinar. 
Tu és o bom Deus que nos conduz.

Amém.
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ORAÇÃO

Oração das crianças como Aldeia Global3

Papai do céu,  
Obrigado(a) pela oportunidade de estudar!  
Que eu saiba escutar, aprender e falar as 
coisas boas que o Senhor tem a me ensinar. 
Que o conhecimento me leve a semear a paz por onde eu caminhar. 
Cuidando sempre deste planeta Terra: o nosso lar.

Amém.

Jesus Bom Pastor4

Jesus, querido e amado Bom Pastor, vem conduzir todas as crianças,  
Junto com suas famílias, por caminhos novos. 

Caminhos que levam à sermos mais solidários.  
Vem, ensina-nos uma nova forma de construir a Casa Comum. 
Contigo, Bom Pastor, somos fortes e corajosos. 

Amém.

3. Autoria de Franciele Virgínia da Silva Carvalho e Valéria Miguel da Cruz Melo, Anápolis – Goiás.
4. Autoria de Ir. Maria Sueli Rhor, ACSC.
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ORAÇÃO

Oração ao Senhor Onipotente5

“O Filho o Homem, quando vier, 
será que vai encontrar FÉ sobre a Terra?” 
(Lc 18, 8b)

Como queres que Deus te visite se tu não estás em Casa? 
Senhor Onipotente, anime o Ser Humano no despertar para novas rela-
ções através do diálogo, da solidariedade e da partilha.

Senhor Onipotente, conduza o Ser Humano a ser hóspede, 
a acolher, a sentar-se à mesma mesa e a aprender a contemplar 
o Mistério do universo e do próprio Ser Humano.

Senhor Onipotente, sensibiliza-nos para abrir-nos ao 
Mistério da Trindade, a fim de conhecer e amar a Verdade.

Senhor Onipotente, que o Ser Humano descubra que Deus 
nos salva e liberta não da pandemia, mas na pandemia; 
não da angústia, mas na angústia; não da doença, mas na doença; 
não do pecado, mas no pecado. 

Senhor, que possamos aprender, em comunidade, 
a discernir e a seguir o Caminho que estás indicando. 

Assim seja.

5. Autoria de Frei João Renato Phul - OFM
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ORAÇÃO

Prece de criança6

Querido Deus, Pai de todas as crianças do mundo: 
Nós te agradecemos pela vida à qual, a cada dia, 
Tu nos chamas, desenhando o Sol no infinito azul. 

Que todas as crianças saibam que são 
sempre por ti amadas e abençoadas. 
Nós te louvamos por tudo o que criaste, pela natureza 
que nos sustenta e alegra, que nos abriga e fortalece.

Ensina-nos a cuidar deste planeta tão bonito e a fazer dele 
um lar de liberdade e paz para todos os povos.

Nós te bendizemos por tua Palavra de Vida 
que nos ensina a amar como Tu amas, 
a olhar para todos como Tu olhas, 
a fazer como Tu fazes.

Mostra a todos nós como construir, do teu jeito, 
a paz em toda parte, como impedir a pobreza 
e o que não é justo, como curar a solidão e a tristeza.

Nós te amamos porque somos teus filhos queridos 
e nos deste inteligência, vontade, sentimentos, liberdade 
e um corpo para sermos felizes e fazermos o bem a todos.

Cuida para que toda criança possa ir à escola e aprender, 
para que todo doente seja cuidado, 
que todas as pessoas mais frágeis sejam protegidas, 
que tudo o que é bom seja partilhado.

Mas cuida, principalmente, do nosso coração de criança 
para que, desde já, comecemos a fazer do mundo 
a casa em que Tu queiras conosco sempre morar.

Amém.
6. Autoria de Patrizia Bergamaschi, São Paulo.
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ORAÇÃO

Prece ao Inventor da felicidade7

Jesus da minha vida, sei que você me ouve, 
mesmo que eu fale baixinho, e que vai entender 
porque  estou com o coração apertado.

Hoje eu vi uma menininha do meu tamanho 
pedindo dinheiro na rua. 
Fazia muito calor e o sol fervia o asfalto. 

A menina não tinha sapatos, mas parecia 
ter fome e brincava com uma bola de papel.

Hoje, eu vi na reportagem a mata pegando fogo, 
os animais machucados, as plantações queimadas 
e as pessoas com medo.

Hoje, eu vi gente grande brigando feio, se atacando, 
cada um querendo ter mais razão que o outro, 
querendo ser mais violento do que o outro.

Hoje, eu vi tanta coisa que não entendi direito, 
mas senti que Você também não estava gostando...

Hoje, Jesus, vou dormir triste. 
Amanhã, faça meu coração alegre de novo 
e me ensine  o que fazer para mudar tudo isso. 

Você é o inventor da felicidade. 
Com Você, tudo vai ser possível. 
Te amo.

7. Equipe de Pastoral do Colégio Emilie de Villeneuve. São Paulo.
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ORAÇÃO

Oração de aprendiz8

Senhor, Estamos trilhando, neste mundo, com a certeza do Seu amor. 
Leva-nos a entender que, no caminho da Educação, não se caminha só. 
Deste modo, possamos valorizar a unicidade e também a diversidade 
de cada um.

Que tenhamos um coração que haja espaço 
para escolher e ajudar na escolha do bem. 
Responsabilidade central de uma aldeia que educa 
e se compromete intergeracionalmente.

Inspira-nos, “Beleza sempre antiga e tão nova”9 
A espalhar a semente da fraternidade, do encontro, da solidariedade, 
da misericórdia, da generosidade,  do diálogo e de confronto, porque 
a vida é feita do diverso, do diálogo e da reciprocidade também.

Que saibamos escolher as palavras que tocam o coração 
das novas gerações, as que geram vida, que nos fazem ver 
no outro, o irmão, que nos fazem ver na outra, a irmã. 
Palavras que levam a acreditar na possibilidade 
de um novo amanhã, mais pleno que o atual. 

Senhor, faz-se urgente despertar na humanidade que, mais do que convi-
ver com o outro, é imprescindível se colocar a serviço do outro, mais do que 
globalmente sermos vizinhos, sermos irmãos, em reciprocidade que redime 
e enriquece, pois “juntos” é a atitude que tudo salva e tudo realiza.

Assim, como a árvore oferece sua sombra e seus frutos a quem dela se 
aproxima,nós, caminhantes, façamo-nos disponíveis para ir ao encontro 
dos que precisam de nós, colocando-nos a serviço dos Seus preferidos.

Que os nossos esforços, somados à Sua graça, Senhor, induzam-nos a cons-
truir uma sociedade conforme os Seus sonhos de amor e vida para todos nós. 

Amém.

8. Oração inspirada no Instrumentum Laboris para o Pacto Educativo Global. Autoria de Nair 
Bampi, do Colégio Santo Agostinho, Goiânia – GO
9. Santo Agostinho (Confissões livro 10, 27).
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ORAÇÃO

Oração da criança10

Amigo, 
Ajuda-me, agora, para que eu te auxilie depois. 

Não me relegues ao esquecimento, 
Nem me condenes à ignorância ou à crueldade. 
Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. 
Em tua companhia, na condição de argila nas mãos do oleiro.

Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa ... 
Amanhã, porém, serei tua própria realização.

Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolver 
O caminho, para que a confiança não me abandone.

Proteja-me contra o mal, 
Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver.

Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito 
Que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam.

Não me negues tua boa vontade, teu caminho e tua paciência.

Tenho tanta necessidade do teu coração, 
Quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver.

Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. 
De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã.

10. Autoria de Emmanuel.
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Fraternidade em rede 
Letra e música: Eduardo de Souza 
Colégio Santo Agostinho - Goiânia

Ah como é bom 
Viver em união 
Entre irmãos 
Ah como é bom 
Pensar a educação 
Entre irmãos

O mundo precisa de paz 
O mundo precisa de mais 
Mais amor, partilha e unidade 
Com Jesus vivermos a fraternidade  

O mundo irá renascer 
E conta comigo e com você 
Em rede, somos fortalecidos 
Com Maria a luz do bem querer 

Ciência, a fé e o aprender 
Em rede, há muito o que fazer 
Anec é mais do que um grupo 
É a força que move o aprender

Acesse a cifra da música no site da 
ANEC: https://anec.org.br/acao/ 
pacto-educativo-global/

CANTOS

Vídeo da música disponível em 
https://youtu.be/7nPOoEYnxrQ

https://youtu.be/7nPOoEYnxrQ
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CANTOS

Partitura: https://anec.org.br/wp-con-
tent/uploads/2020/02/ALDEIA-QUE-
-EDUCA.pdf

Aldeia que educa11 
Letra e música: 
Ir. Dayanne R. Santana, OSF

Refrão: Se para educar uma criança 
É necessário uma aldeia inteira 
Juntos com o Papa Francisco 
Vamos criar fraternidade verdadeira 
Vamos criar fraternidade verdadeira.

1. Devemos educar para o encontro 
Para o diá1ogo entre as culturas 
Para o respeito entre as religiões 
Convivendo com todas as gerações.

2. No processo educativo três coragens vamos ter: 
De a pessoa estar no centro 
Cada um dar seu melhor, educar pessoas 
Disponíveis que se coloquem a serviço dos irmãos.

3. E como compromisso pessoal e comunitário 
Construirmos juntos o humanismo 
Solidário, família, escola e sociedade 
Cada uma com responsabilidade. 

11. Música baseada no Pacto Educativo Global do Papa Francisco.

Confira o vídeo da música no link: 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozfI0zjVy0g

https://www.youtube.com/
watch?v=ozfI0zjVy0g
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CANTOS

Une-te ao Pacto 
Letra e música: Luis Clever Cardoso

Vem, une-te ao Pacto 
Ergue a bandeira do Pacto 
Entende e fala do Pacto 
O Pacto Educativo Global.

A educação é um direito 
Multiplicar conhecimentos 
Bons professores, livros, salas 
A escola é a segunda casa.

Ensinar paz e tolerância 
Respeito e amor desde a infância 
É por um fim na violência 
É reduzir a indiferença.

Falar da solidariedade 
A quem precisa de verdade 
Estimulando a partilha 
A humanidade é uma família

O uso dos recursos naturais 
É tema importante demais 
Assunto fundamental 
É a Ecologia Integral. 

Confira no vídeo uma versão 
gravada pelo autor:. 

https://www.youtube.com/watch?v=u-
PuhcwoUErg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=uPuhcwoUErg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uPuhcwoUErg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uPuhcwoUErg&feature=youtu.be
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Missão Sagrada 
Niria Rodrigues da Rosa 
(Campo Grande, MS)

O Brasil encontra o rumo 
Se no estudo mudar o conceito  
Educando a sua infância 
Conduzindo-as com fé e respeito.

Se o futuro, são as crianças. 
Com seu sonho alegre e audaz 
Se amparadas, criam a esperança 
De um novo tempo seguro e de paz.

O futuro social depende 
De uma boa grade educacional 
Que ensina direitos e deveres 
Consciência ética e emocional.

As crianças com vidas amparadas 
São peças no xadrez do Senhor 
O farol que conduz e ilumina 
A audácia de um bom professor.

Essa nobre missão. 
Que consolida nosso patrimônio 
Pois educação e Cultura é o processo 
Concretizando as metas e sonhos. 

POESIAS

Se a metodologia escolar 
Só produz operário eficaz 
Não alimenta a virtude e a honra 
É utopia a sociedade da paz.

Por que? A terna infância 
Não é robozinho experimentais 
São seres humanos complexos 
Com prioridades essenciais.

Se a poesia não está na política 
O poder escraviza a nação. 
Quando o ensino não alimenta, 
Nem constrói a inspiração.

A esperança e a liberdade 
De criar um mundo de Amor. 
Para um povo ter prosperidade 
A educação é o pilar construtor.

Educar é defender as vidas 
E tem suas consequências 
Ser mestre, missão sagrada 
De ter fé e fiel consciência.
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POESIAS

Valores 
Laryssa Alves 
(8º ano - Cesfa, Palmas - TO)

Dias que vem e parecem não ir 
A tarde se vai e a noite aparece 
Pequenos momentos que me fazem sorrir 
Como ver estrelas quando anoitece.

Livros me fazem viajar no tempo 
São relógios sem hora a se passar 
Neles surpresas a todo momento 
Que não me fazem descansar.

É apenas um dos prazeres que dou valor 
Leituras estimulam a alma, o corpo e o coração 
Podem ser drama, fantasia ou amor 
Me fazem nadar na imaginação.

São momentos como olhar o céu estrelado 
Onde há belezas por todo lado 
Sentir o sereno da noite no gramado 
Relembrar bons sentimentos passados.
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POESIAS

Educar para a Vida 
João Afonso Ferreira (Palmas, TO)

Educação é bem mais 
Que simplesmente ensinar 
Ler, escrever e contar, 
Ciências e coisas tais, 
Que não são os pontos finais, 
Sãos meios pra formação 
De um povo, uma nação 
Onde a ética predomina 
E como Cristo ensina: 
Amem-se como irmãos.

Falando em cidadania 
Cada um pensa em seus direitos 
Esquecendo que há preceitos 
Para o nosso dia a dia 
Em cada um teria 
Nos seus normais afazeres 
Cumprimento de deveres 
Carregando sempre em mente 
Que junto a nós há mais gente 
Com direitos e quereres.

Se educar é formar 
Povo ético, decente 
Medida inteligente 
É universalizar 
O Saber, o bom pensar 
Conhecimento robusto 
Fazendo, a todo custo 
Que o direito à Educação 
Chegue a toda a Nação 
Porque nada é mais justo.

Acesso à Educação 
Não pode ser privilégio 
De quem paga bom colégio 
Por ter dinheiro à mão. 
Pobre mesmo é a Nação 

Em que o conhecimento 
Não tem reconhecimento 
Como item fundamental 
Onde não é universal 
Direito ao crescimento.

A educação baseada 
Nos princípios de Jesus, 
Que por nós morreu na cruz, 
Não pode ser desviada 
Há que seguir pela estrada 
Do amor, onde o bem maior 
Seja fazer o melhor 
Para erguimento do irmão 
Tendo a paz como missão 
E ajudando o menor

Educados para a paz 
Saberemos de verdade 
Que a solidariedade 
É algo que a gente faz 
Se cada um for capaz 
De acolher o diferente 
Dando a todos decente 
Tratamento e atenção 
Cultivando a união 
Fraternidade presente.

A solidariedade 
Nos leva ao bem comum 
Todos nós, e cada um 
Com a responsabilidade 
De dar à sociedade 
Exemplo no dia a dia 
De que a ecologia 
Ou o meio ambiente: 
Fauna, flora, rios, gente 
Enfim, tudo o que Deus cria!
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POESIAS

Desafio em quadrinhas simples 
para criança se expressar 
Catequistas do Colégio Emilie de Villeneuve - São Paulo

Criança de tudo quer saber, 
mas gosta mesmo é de paz 
porque ela pode entender 
O que Deus  já por nós faz.

Criança logo adulto vai ser 
e que mundo vai encontrar? 
Pra bem feliz ela crescer, 
o mundo devemos mudar.

Criança quer limpo o mar 
e lamber o vento no rosto. 
Do planeta assim vai cuidar, 
pela natureza ela tem gosto.

Criança de tudo quer saber, 
mas gosta mesmo é de paz 
porque ela pode entender 
O que Deus  já por nós faz.

Criança logo adulto vai ser 
e que mundo vai encontrar? 
Pra bem feliz ela crescer, 
o mundo devemos mudar.

Criança tem algo que traz 
sempre atento e insistente: 
um coração de amar capaz, 
e uma vontade persistente.

Criança de mentira não gosta 
e de injustiça muito menos. 
Na verdade ela tudo aposta, 
quer a alegria dos pequenos.

Criança pra escola quer ir 
e a todos poder ajudar. 
Se a injustiça do mundo partir, 
pra todos melhor vai ficar.

Criança sabe de seus direitos 
quer um tempo solidário, 
que cuidados sejam feitos, 
que ninguém fique solitário.

Criança quer limpo o mar 
e lamber o vento no rosto. 
Do planeta assim vai cuidar, 
pela natureza ela tem gosto.
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1. “O Senhor diz: ‘Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim 
de pregar aí, pois foi para isso que Eu vim’ (Mc 1,38). Ele, depois de lançar 
a semente num lugar, não se demora lá a explicar melhor ou a cumprir 
novos sinais, mas o Espírito leva-O a partir para outras aldeias”. (EG, n. 21).
 
2. “A diversidade é bela, quando aceita entrar constantemente num pro-
cesso de reconciliação até selar uma espécie de pacto cultural que faça 
surgir uma ‘diversidade reconciliada’” (EG, n. 230). 

3. “É hora de saber como projetar, numa cultura que privilegie o diálo-
go como forma de encontro, a busca de consenso e de acordos, mas 
sem a separar da preocupação por uma sociedade justa, capaz de 
memória e sem exclusões. O autor principal, o sujeito histórico deste 
processo, é a gente e a sua cultura, não uma classe, uma fração, um 
grupo, uma elite. Não precisamos de um projeto de poucos para pou-
cos, ou de uma minoria esclarecida ou testemunhal que se aproprie 
de um sentimento coletivo. Trata-se de um acordo para viver juntos, 
de um pacto social e cultural. (EG, n.239).

4. “Isto faz pensar em um provérbio africano muito bonito: ‘Para educar 
um filho é necessário uma aldeia’. Para educar um jovem é necessário 
muita gente: família, professores da escola básica, pessoal não docen-
te, professores, todos! Gostam deste provérbio africano? Gostam? Di-
gamos juntos: para educar um filho é necessário uma aldeia! Juntos! 
Para educar um filho é necessário uma aldeia! Reflitam sobre isto”. 
(DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DAS 
ESCOLAS ITALIANAS. Praça de São Pedro. Sábado, 10 de Maio de 2014)

FRASES E CITAÇÕES
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5. “[...] recompor o pacto educativo, recompor aquela aldeia para edu-
car as crianças. Não podemos deixá-las sozinhas, não podemos deixá-
-las pelas ruas, sem tutela, à mercê do mundo, no qual prevalece o culto 
do dinheiro, da violência e do descartável. Insisto muito sobre este tema, 
mas é evidente que se impôs a cultura do descartável. O que não serve 
deita-se fora. Descartam-se os jovens porque não os educamos ou não 
queremos educá-los. [...] Exorto-vos a continuar a trabalhar para criar 
esta aldeia humana, cada vez mais humana, que ofereça às crianças um 
presente de paz e um futuro de esperança”.
(DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUN-
DIAL DOS DIRECTORES DE “SCHOLAS OCCURRENTES”, Sala do Sínodo, Quin-
ta-feira, 4 de setembro de 2014)

6. “[...] a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência duma origem 
comum, duma recíproca pertença e dum futuro partilhado por todos. Esta 
consciência basilar permitiria o desenvolvimento de novas convicções, ati-
tudes e estilos de vida. Surge, assim, um grande desafio cultural, espiritual 
e educativo que implicará longos processos de regeneração” (LS, n. 202).

7. “A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa de 
traduzir-se em novos hábitos [...]. Por isso, estamos perante um desafio 
educativo” (LS, n. 209).

8. “Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcio-
nal nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essen-
cial duma existência virtuosa” (LS, n. 217).
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9. “A educação precisa de uma grande aliança entre os pais e todos os 
educadores para propor uma vida plena, boa, rica de sentido, aberta 
a Deus, aos outros e ao mundo. Esta aliança é ainda mais necessária 
porque a educação é uma relação pessoal. Ela é um percurso que reve-
la o lado transcendental da fé, da família, da Igreja e da ética, insistin-
do na dimensão comunitária.A educação não é apenas conhecimento, 
mas também experiência. Ela une saber e agir, instaura a unidade dos 
saberes e procura a coerência do saber. Ela compreende o campo afe-
tivo e emocional, tem também uma dimensão ética: saber fazer e saber 
o que queremos fazer, ousar em transformar a sociedade e o mundo, 
e servir a comunidade.
A educação fundamenta-se na participação. A inteligência partilhada e 
a interdependência das inteligências, o diálogo, o dom de si, o exemplo, 
a cooperação, a reciprocidade são igualmente elementos importantes”.
[Instrumentum laboris do Congresso para a Educação Católica – Educar hoje 
e amanhã: Uma paixão que se renova, 2014]

10. “8. [...] É necessário, portanto, humanizar a educação, ou seja, tor-
ná-la um processo em que cada pessoa possa desenvolver as próprias 
atitudes profundas, a própria vocação e assim contribuir para a voca-
ção da própria comunidade. “Humanizar a educação” significa colocar 
a pessoa no centro da educação, num quadro de relações que com-
põem uma comunidade viva, interdependente, vinculada a um destino 
comum. É desta maneira que é caracterizado o humanismo solidário. 
9. Humanizar a educação significa, ainda, perceber que é preciso reno-
var o pacto educativo entre as gerações”. 
[Educar ao humanismo solidário – Para construir uma “civilização do amo” 50 
anos após a Populorum progressio, 16 de abril de 2017].
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11. “25. Uma educação para o humanismo solidário desenvolve redes de 
cooperação nos diferentes âmbitos do exercício da atividade educativa e, 
em particular, da formação académica. Primeiramente, exige dos agentes 
da educação a adopção de um comportamento propenso à colaboração. 
Particularmente, prefere a colegialidade do corpo docente na preparação 
dos programas de formação e de cooperação, bem como a colaboração 
entre os alunos, no que diz respeito às modalidades de aprendizagem e 
aos ambientes de formação. Mais ainda, enquanto células vivas do hu-
manismo solidário, ligadas por um pacto educacional e por uma ética 
intergeracional, a solidariedade entre quem ensina e quem aprende deve 
ser progressivamente inclusiva, plural e democrática”.
[Educar ao humanismo solidário – Para construir uma “civilização do amo” 50 
anos após a Populorum progressio, 16 de abril de 2017].

12. “O pacto é a pedra angular da criação e da história, como nos 
ensina a Palavra de Deus: o pacto entre Deus e os homens, o pacto 
entre as gerações, o pacto entre os povos e as culturas, o pacto – na 
escola – entre os professores e alunos, o pacto entre o homem, os 
animais, as plantas e até as realidades inanimadas que tornam bela e 
colorida a nossa casa comum. Tudo está relacionado com tudo, tudo 
está criado para ser um ícone vivo de Deus que é Trindade de Amor! 
Hoje, portanto, é uma tarefa prioritária educar aos homens para que 
vivam este pacto, mais ainda, para que sejam pacto vivo em todas 
estas dimensões: para abrir os caminhos do futuro a uma nova civili-
zação que abrace na fraternidade universal à humanidade e ao cos-
mos. Esta vocação à fraternidade, este viver em fraternidade hoje é 
indispensável, não se pode caminhar sem ela”.
[DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO SOPHIA DE LOPPIANO Sala del Consistorio, 
Jueves, 14 de noviembre de 2019]
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13. “Este movimento de equipe há muito que está em crise por várias 
razões. Por isso, senti a necessidade de promover o dia do pacto educa-
tivo global, confiando a organização à Congregação para a Educação 
Católica. É um apelo a quantos têm responsabilidades políticas, adminis-
trativas, religiosas e educacionais para reconstruir a “aldeia da educa-
ção”. O objetivo de estarmos juntos não é desenvolver programas, mas 
encontrar o passo comum para reavivar o compromisso pelas e com as 
novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais aberta e 
inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e compreensão 
mútua. O pacto educativo não deve ser uma simples ordenação, não 
deve ser um “cozimento” dos positivismos que recebemos de uma educa-
ção iluminista. Deve ser revolucionário”.
[DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES NA PLENÁRIA DA 
CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA (DOS INSTITUTOS DE ES-
TUDOS) Sala Clementina, Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020]

14. “Isto implica o hábito de reconhecer, ao outro, o direito de ser ele 
próprio e de ser diferente. A partir deste reconhecimento feito cultura, 
torna-se possível a criação dum pacto social. [...] um pacto social rea-
lista e inclusivo deve ser também um «pacto cultural», que respeite e 
assuma as diversas visões do mundo, as culturas e os estilos de vida que 
coexistem na sociedade” (FT, n. 218-219).
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SUGESTÕES
sites, vídeos, músicas e textos

Tudo está interligado 
Pe. Cireneu Khun, SDV 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAxoVbeaSwk&feature=youtu.be 

Pai nosso ecumênico 
Pe. Zezinho, scj 
https://www.youtube.com/watch?v=khxqh_zRhOM 

Mensagem do Papa Francisco para o lançamento 
do Pacto Educativo Global (12/09/2019) 
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messa-
ges/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-e-
ducativo.html 

Instrumentum laboris – Pacto Educativo Global 
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instru-
mentum-laboris-pt.pdf 

Subsídios litúrgicos – Revolução Laudato Si’ 
https://www.laudatosirevolution.org/pt-br/subsidios-liturgicos/  

Pacto Educativo Global 
Site da Associação Nacional de Educação Católica 
https://anec.org.br/acao/pacto-educativo-global/

Na educação habita a semente da esperança 
Mensagem do Papa Francisco (15/10/2020) 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-10/papa-francisco-
-pacto-educativo-global-educao-esperanca.html 

Papa Francisco: Um Homem de Palavra (2018)  
Direção: Wim Wenders / 1h 36min / Documentário 
https://www.netflix.com/br/title/80244855

https://www.youtube.com/watch?v=ZAxoVbeaSwk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=khxqh_zRhOM
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-pt.pdf
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/instrumentum-laboris-pt.pdf
https://www.laudatosirevolution.org/pt-br/subsidios-liturgicos/
https://anec.org.br/acao/pacto-educativo-global/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-10/papa-francisco-pacto-educativo-global-educao-esperan
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-10/papa-francisco-pacto-educativo-global-educao-esperan
https://www.netflix.com/br/title/80244855
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