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  LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DO PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

Casina PIO IV - Conferência sobre  o GCE - 30-31 de Maio e 1 de Junho de 2022 
 

 
 

Em 30-31 de maio e 1º de junho de 2022, a Conferência intitulada "Linhas de Desenvolvimento do 
Pacto Global sobre Educação" acontecerá na Casina Pio IV. A Conferência contará com a presença 
dos Reitores Magníficos, dos Delegados do Global Compact on Education (GCE) e outros membros 
das universidades que lideram o trabalho de pesquisa sobre os temas do Pacto Educativo Global. 
Vários especialistas da Pontifícia Academia de Ciências e outros colaboradores da Congregação 
para a Educação Católica foram convidados para a Conferência. Eles ajudarão na tarde do primeiro 
dia (30 de maio) a refletir sobre os desafios atuais da Educação no mundo inteiro e orientar o debate 
sobre os temas propostos. Estará presente na Conferência o grupo de trabalho da Universidade 
LUMSA que coordena as atividades relativas ao GCE e outros convidados de organizações 
internacionais envolvidas no campo da educação e nos temas propostos pelo Pacto Global sobre 
Educação. 
As cinco áreas temáticas e suas respectivas universidades líderes são as seguintes:  
1) "Dignidade e Direitos Humanos": Universidade Notre Dame - Indiana (EUA); Universidad Catolica 
Silva Henriquez - Santiago (Chile). 
2) "Fraternidade e Cooperação": Universidade Católica do Sagrado Coração - Milão (Itália); 
Universidade Católica Etíope - Adis Abeba (Etiópia). 
3) "Tecnologia e ecologia integral": Pontificia Universidad Javeriana - Bogotà (Colômbia); 
Universidade Católica Australiana (Austrália). 
4) "Paz e Cidadania": Pontifícia Universidade Lateranense (Itália); Boston College - Boston (EUA). 
5) "Culturas e Religiões": Universidade de Santo Tomás - Manila (Filipinas); Instituto Universitário 
Sophia - Loppiano (Itália).  
O objetivo final desta Conferência é preparar um plano de trabalho estratégico relativo ao GCE para 
os próximos anos.  

www.educationglobalcompact.org 
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JUVENTUDE PARA A TERRA 
Mons. Vincenzo Zani no Earth Day 2022 

 

 
Das 9h30 às 13h do dia 22-4-2022, foi exibido um 
espaço dedicado aos jovens e sua extraordinária 
centralidade em questões climáticas e sociais. 
Cidadania ativa, sustentabilidade, ciência e 
entretenimento... para treinar a sensibilidade 
ecológica de jovens e crianças. A Terra está em suas 
mãos! 
- TODOS DESCEM PARA (A) TERRA: um momento 
dedicado às crianças e focado na divulgação 
científica através de entretenimento e diversão, para 
treinar a sensibilidade ecológica desde tenra idade. 
Os resultados do concurso #IOCITENGO realizado 
em cooperação com numerosas escolas, os projetos 
com os quais as escolas italianas participam com 
originalidade e entusiasmo no Festival de Educação 
para a Sustentabilidade e o Pacto Educativo Global 
serão apresentados na presença de Sua Excelência 
Monsenhor Vincenzo Zani, Secretário da 
Congregação para a Educação Católica. 
- RI GENERATION: um espaço dedicado aos jovens 
e sua extraordinária centralidade na questão 
climática. Um projeto inspirado no programa Escola 
de Ri-Geração do Ministério da Educação, que abre 
uma nova estação de conhecimento da natureza e de 
sua beleza através da cultura da educação para a 
sustentabilidade. Muitos projetos e conteúdos são 
oferecidos aos jovens, incluindo o Baby Mayors 
Project (um exemplo de cidadania ativa). Milhares de 
escolas conectadas remotamente. 
- FAÇAM BARULHO: revisão dos projetos 
implementados pelos jovens antes da COP27 em 
novembro de 2023 em Sharm El Sheikh, Egito. Na 
véspera da COP JUVENTUDE 26, o Papa Francisco 
dirigiu-se aos jovens dizendo: "Lembrem-se de que 
vocês são o presente e não o futuro da humanidade, 
portanto façam barulho para abalar as consciências 
daqueles que governam o mundo de hoje". Daí a 
idéia de um módulo dedicado à apresentação das 
iniciativas das novas gerações, incluindo o caderno 
“FATE CHIASSO - Appunti dell'Ippogrifo” editado por 
Ludovica Sassi e Lucrezia Tuccillo, ilustrado pela 
artista de rua Maupal e co-produzido pela editora 
Frate Indovino e pela organização sem fins lucrativos 
Earth Day Italia.  
 
Da <https://www.onepeopleoneplanet.it/giovani-per-la-terra> 

 

JUNTOS NA CONSTRUÇÃO DA 

ALDEIA EDUCACIONAL 
Estudantes do Instituto Universitário Sophia  

visitando a CEC 

 
 (Do blog do professor Roberto Catalano 
extraímos a história da visita ao CEC). 
 
Durante três dias estive em Roma com ... um 
grupo verdadeiramente fantástico: brasileiros, em 
sua maioria, mas também um congolês, um 
chileno, dois franceses, um paquistanês, um ítalo-
argentino, um de Serra Leoa. Além disso, dois 
italianos e um egípcio se juntaram a nós por 
alguns momentos. O mundo! 
O primeiro dia foi aberto com uma reunião de duas 
horas no Dicastério da Educação Católica para 
aprofundar seu mandato dentro da Igreja 
universal, mas também para compreender o 
espírito do Pacto Educativo Global que o Papa 
Francisco lançou nos últimos dois anos e no qual 
Sophia está ativamente engajada como um 
instituto muito jovem para oferecer uma 
contribuição específica, especialmente na área do 
diálogo intercultural e inter-religioso. Após uma 
apresentação articulada de Monsenhor Vincenzo 
Zani, Secretário do Dicastério, teve início um 
diálogo muito espontâneo e profundo, motivado 
por estudantes de diferentes contextos culturais 
que destacaram emergências educacionais no 
Brasil, Chile, Congo. O que emergiu foi um 
panorama realista da situação da educação em 
geral e da educação católica em particular e, ao 
lado disso, a relevância da intuição do Papa 
Francisco no lançamento de um Pacto Educativo 
Global, que, a propósito, foi originalmente 
sugerido por um grupo de rabinos. É, portanto, 
interreligioso em si mesmo. Na verdade, esta 
iniciativa já envolve grupos e instituições de 
diferentes origens culturais e religiosas. 
É uma experiência que nos faz compreender o 
valor dessa "aldeia educacional" de que o Papa 
Francisco fala no Pacto Educativo Global. Não é 
uma nova estrutura ou superestrutura, mas um 
local onde professores e alunos trabalham, 
pensam, aprendem juntos. É claro. Porque na 
aldeia sempre se está junto, com papéis 
diferentes, mas com objetivos comuns. E, acima 
de tudo, todos nós treinamos e continuamos a 
treinar juntos!                                                 (R.C.) 

 

 

 

https://www.onepeopleoneplanet.it/giovani-per-la-terra


 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ (BRASIL) 
Uma formação sobre o Pacto Educativo Global 

 
 
Em 14 de abril de 2022, a Reitoria da Universidade 
Católica do Paraná (Brasil) realizou uma formação 
on-line sobre o Pacto Educativo Global. O Reitor 
da PUC-PR Prof. Dr. Rogério Renato Matteucci, 
convidou o Pe. Ezio L. Bono, como membro do 
Comitê do Pacto Educativo Global, para 
apresentar uma comunicação, na qual ele 
apresentou o PEG em 3 pontos: 1) o que é o Pacto 
Educativo Global; 2) como ele surgiu e seu 
significado; 3) o compromisso teórico e prático das 
universidades que aderem ao Pacto Educativo 
Global. 
A PUC-PR tem demonstrado grande compromisso 
com o Pacto Educativo, como evidenciado pelo 
dossiê enviado ao secretariado do PEG, onde são 
registradas inúmeras atividades realizadas desde 
2019 até os dias de hoje. Esta universidade 
assumiu o compromisso de traduzir para o 
português e publicar as diretrizes do PEG para as 
universidades. Além disso, trabalhará em conjunto 
com a Universidade de Notre Dame (EUA) e a 
Universidade Silva Henriquez (Chile) sobre o tema 
"Dignidade e Direitos Humanos", e participará da 
Conferência das Universidades a ser realizada nos 
dias 30-31 de maio e 1º de junho de 2022 no 
Vaticano. 

______________________________________ 

RELIGIONS AND EDUCATION 
Publicado Livro do Encontro Mundial de 

Representantes de Religiões 
 

Em 5 de outubro de 
2021, por ocasião do 
Dia Mundial do 
Professor, foi realizado 
um encontro mundial 
de Representantes das 
Religiões no Salão 
Clementino do Palácio 
Apostólico, intitulado: 

"Religiões e Educação. Rumo a um Pacto Educativo 
Global". Para comemorar esse importante evento, a 
Congregação para a Educação Católica publicou, na 
Livraria Editora Vaticana, um livro de lembranças, 
onde além das fotos desse memorável encontro, 
foram publicados os discursos do Santo Padre, dos 
Representantes das Religiões, do Vice-Presidente da 
UNESCO e a Mensagem dos Representantes das 
Religiões aos Professores 

. RUMO A UMA COOPERAÇÃO 
MAIS ESTREITA - IRAQ E CEC 
Interesse no Pacto Educativo Global 

 
 
Em 22 de abril de 2022, foi realizada uma reunião 
na Congregação para a Educação Católica, entre 
o Primeiro Secretário da Embaixada do Iraque 
junto à Santa Sé, Sr. Miqdad AlNoori, e o 
Secretário da CEC, S.E. Monsenhor Vincenzo 
Zani.  
Através da Embaixada, o Ministério Iraquiano de 
Educação Superior e Pesquisa Científica e o 
Ministério da Cultura iraquiano expressaram seu 
interesse em assinar um Memorando de 
Entendimento com a CEC, relativo à cooperação 
cultural, científica e educacional, a fim de 
desenvolver as habilidades científicas dos 
estudantes iraquianos. Uma futura cooperação 
planejada fará parte do Pacto Educacional Global 
e terá como objetivo promover visitas recíprocas, 
memorandos de entendimento entre universidades 
iraquianas e católicas, conferências e exposições, 
publicações e outros eventos culturais.  
________________________________________ 

DIRETRIZES DO GCE EM INGLÊS 

A Congregação para a 

Educação Católica 

publicou, na Libreria 

Editrice Vaticana, um 

volume intitulado "Um 

Futuro para a 

Educação" que inclui 

diretrizes para 

pesquisas das 

universidades sobre os 

temas do Pacto 

Educativo Global. 

Esta é uma tradução de 

parte do livro publicado 

em italiano intitulado "Educação entre crise e 

esperança". Em breve também será traduzido para 

o espanhol e o português. 
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As escolas católicas são um 
"componente impensável" 
no sistema educacional 
austríaco e - como a Cáritas 
- gozam de enorme 
prestígio e reputação entre 
a população: isto foi 
enfatizado por especialistas 
em educação em um 
Simpósio Internacional 
organizado pelo Escritório 
Interdiocesano de 

Educação (IDA) sobre escolas públicas católicas 
em Viena. Em 27/28 de abril, cerca de 120 
especialistas de doze países europeus e 
estrangeiros discutiram o presente e o futuro da 
educação católica e do sistema escolar sob o título 
"Comprometidos com uma visão". 
A chefe da seção do Ministério da Educação, Doris 
Wagner, referiu-se particularmente à grande 
importância das escolas públicas católicas na Áustria. 
As escolas públicas católicas dão uma "contribuição 
essencial para o concerto geral" das escolas e 
instituições educacionais austríacas e, além de um 
alto nível de educação, também significam "educação 
holística", disse Wagner.  
Os aspectos internacionais da educação católica 
foram apresentados no Simpósio pelo Subsecretário 
da Congregação para a Educação Católica, Pe. 
Friedrich Bechina, e pelo Presidente do "Escritório 
Internacional de Educação Católica" (OIEC), Paul 
Barber.  

P. Bechina referiu-se à grande diversidade das 
escolas católicas, que são cerca de 220.000 em todo 
o mundo e são freqüentadas por cerca de 70 milhões 
de alunos. Nesta diversidade, a pessoa só pode 
existir se não se vê apenas como um professor 
(Magistra), mas está disposta a aprender com o seu 
ambiente social. Neste sentido, as escolas católicas 
são também lugares centrais de diálogo com "o 
mundo": "Devemos sair da sensação de ser um 
rebanho cercado. Não devemos ter medo de 
confrontar-se com tudo o que está lá fora", disse o 
Pe. Bechina. 
O Simpósio foi concluído com um discurso do 
Secretário da Congregação para a Educação 
Católica, Arcebispo Angelo Vincenzo Zani, intitulado:  
 

 

"A contribuição das escolas católicas para os 
desafios atuais". 
Em seu discurso, Sua Excelência Dom Zani focalizou 
três aspectos: identificar os desafios mais urgentes 
que as escolas católicas enfrentam atualmente; 
resumir as principais contribuições feitas pelos 
documentos da Congregação para a Educação 
Católica nos últimos dez anos; e ilustrar brevemente 
os objetivos lançados pelo Papa Francisco com o 
"Pacto Educativo Global", que abre uma nova 
perspectiva de compromisso para a Igreja e suas 
instituições educacionais. 
O Dicastério da Educação do Vaticano abordou os 
desafios atuais várias vezes durante a última década 
em vários documentos, informou o arcebispo. Ele 
mencionou problemas como a frágil comunicação 
entre gerações e a incerteza de muitos pais sobre seu 
papel como educadores, o avanço do 
"transhumanismo" com o objetivo de "melhorar" o ser 
humano com a biotecnologia, os novos 
nacionalismos agressivos ligados a uma perda de 
consciência histórica, a relação perturbada entre o 
ser humano e a natureza ou o meio ambiente, e 
também a secularização das sociedades ocidentais, 
que está ligada a uma "erosão dos valores 
fundamentais". Tudo isso exige medidas para uma 
"humanização da educação", que também é um 
objetivo da Igreja Católica, assegurou o Arcebispo 
Zani. Nas palavras do arcebispo, a Igreja Católica 
quis fazer uma substancial "contribuição para a 
renovação da paixão educacional para e com as 
gerações mais jovens". A pandemia e agora a guerra 
na Ucrânia trouxeram uma "mudança de época". É 
necessário aprender a viver com as incertezas 
associadas e também "ter a coragem de resistir às 
forças negativas". Isto poderia ser conseguido 
através de uma "aldeia global de educação", que, 
segundo o Arcebispo Zani, seria possível através de 
uma humanidade coesa e funcional com líderes que 
já deveriam estar preparados para isto não só 
intelectualmente, mas também dotados de valores 
tais como senso de responsabilidade e espírito 
comunitário.  
 
Cfr. https://www.kirche-schule-
bildung.at/pages/religionsunterricht30/home/aktuelle
s/article/138391.html 

Simpósio Internacional em Viena: “COMMITTED TO A VISION” 
O significado das escolas católicas à luz dos desafios contemporâneos 

 

https://www.kirche-schule-bildung.at/pages/religionsunterricht30/home/aktuelles/article/138391.html
https://www.kirche-schule-bildung.at/pages/religionsunterricht30/home/aktuelles/article/138391.html
https://www.kirche-schule-bildung.at/pages/religionsunterricht30/home/aktuelles/article/138391.html

