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Missão e Profecia



Todas as instituições e pessoas que se identificam 
com este compromisso público, em profunda comu-
nhão com o Papa Francisco e seu instigante con-
vite à participação nesse Pacto Educativo Global, 
e como anúncio profético, neste grande esforço 
global pela Educação mais aberta e inclusiva, em 
prol das atuais e das futuras gerações, assumem os 
seguintes  compromissos:

01. Concretizar a Educação como direito universal, 
assegurado a todas as pessoas em nossa nação, 
como base da verdadeira construção da Paz, por 
meio de um engajamento sistemático e planejado;

02. Mobilizar todas as forças vivas de nossas co-
munidades – educadoras e educadores, famílias, 
instituições, organizações da sociedade civil e 
igrejas – para que se corresponsabilizem na edu-
cação das crianças, adolescentes e jovens uma 
vez que para se “educar uma criança é necessária 
uma aldeia inteira”;

03.  Valorizar e motivar educadores, famílias, escolas, 
universidades, e todos os instrumentos sociais de 
educação formal, informal ou popular, para que 
assumam sua colaboração efetiva nesta “aldeia 
que educa e se educa”;

04. Promover o encontro das diferenças, o diálogo 
entre culturas, religiões e gerações, tendo a cora-
gem profética a) ao colocar a pessoa no centro de 
todas as opções, b) ao investir, neste esforço, as 
melhores energias de cada instituição e de cada 
pessoa e c) ao buscar, com todo o empenho, a for-
mação de pessoas que entendam a vida como ser-
viço, especialmente aos que mais precisam;

05. Resgatar a aliança entre escolas, famílias e socie-
dades, para fazer verdade o desenvolvimento in-
tegral da pessoa e a urgente defesa e proteção da 
nossa Casa Comum, em uma sempre mais neces-
sária cidadania global;

06. Denunciar as tentativas de reduzir a Educação a 
um produto, tão somente atendendo à lógica do 
mercado e do lucro; 

07.  Incentivar e promover iniciativas de Economia So-
lidária, nas quais todos sejam incluídos e contem-
plados e em que se zele pela Casa Comum.

08. Anunciar, com força profética e embasamento 
científico, a urgência de uma Ecologia Integral, 
que altere nosso estilo de vida, buscando a sobre-
vivência do planeta, a justiça socioambiental e o 
resgate da harmonia dos seres humanos com toda 
a criação. 

Brasília, 15 de outubro de 2020, 
No dia do lançamento do Pacto Educativo 
Global pelo Papa Francisco, em Roma.


