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“Nós estamos aqui 
porque amamos a 
escola. E digo “nós” 
porque eu amo a 
escola, eu amei a 
escola como aluno, 
como estudante e 
como professor. E 
depois como bispo.”

Papa Francisco



CONTEXTO



Concílio 
Vaticano II



Evangelii Gaudium
A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída



"A educação será ineficaz e 
os seus esforços estéreis, 
se não se preocupar 
também por difundir um 
novo modelo relativo ao ser 
humano, à vida, à sociedade 
e à relação com a natureza" 
(n. 215).



Sínodo da Juventude em 2018 apontou a 
necessidade de envolver toda a sociedade 

no processo educativo.



http://www.youtube.com/watch?v=ZgmRnQgr5C0


“O primeiro princípio 
indispensável para a 
construção de um novo 
humanismo é o da 
educação para um novo 
pensamento, capaz de 
unir diversidade e 
unidade, igualdade e 
liberdade, identidade e 
alteridade.”



Que mundo temos?

Que mundo queremos?



Que Educação temos?

Que Educação queremos?



O que é o 
Pacto 
Educativo 
Global?



Uma proposta para todos
EDUCAÇÃO como bem comum e 

como direito universal.



Construir 
uma Aldeia 
que Educa



Para que é o 
Pacto Educativo 

Global?



O Papa Francisco indica 3 coragens:

1 - a coragem de colocar a pessoa no centro;
2 - a coragem de investir as melhores energias;
3 - a coragem de formar pessoas disponíveis 
para se colocarem ao serviço da comunidade.



Gestão e Escola em Pastoral

As coragens precisam irradiar para 6 áreas da gestão:

● Comunicação.
● Pessoas.
● Projetos.
● Finanças.
● Processos.
● Estratégia.



A Família no 
Pacto Educativo 
Global



A Escola no 
Pacto Educativo 
Global



A Sociedade no 
Pacto Educativo 
Global



Por uma Educação que 
coloque a PESSOA no centro



Por uma Educação que 
gere compromisso 

comunitário



Por uma 
Educação 

comprometida 
com o Diálogo e 

a Paz



Por uma Educação comprometida 
com uma Economia Solidária



Por uma 
Educação 

comprometida 
com a Ecologia 

Integral



O que o Pacto proposto pelo 
Papa Francisco te inspira?

menti.com

3323 3453





Obrigado!
Acompanhe mais em nossas Redes Sociais

Pensando Bem com Carlos Eduardo Cardozo


