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Mensagem do Papa Francisco à EU YOUTH CONFERENCE 2022  

“SER JOVEM COM OLHOS GRANDES''. 
Os valores da inclusão e sustentabilidade do Pacto Educativo Global  

 

 
A mensagem que o Papa Francisco dirige aos muitos jovens reunidos de 11 a 13 de Julho em Praga para a 
Conferência da Juventude da UE, a iniciativa promovida pela Presidência Checa da União Europeia que pretende 
colocar os jovens em contacto com aqueles que são chamados a tomar decisões e ao mesmo tempo promover um 
compromisso comum para uma Europa sustentável e inclusiva, está cheia de confiança e esperança. O convite do 
Papa é claro: transformar o 'velho continente' num 'novo continente'. Não é uma passagem fácil, mas os rapazes, 
escreve Francisco, têm "boas cartas para jogar". São jovens atentos, menos ideologizados, habituados a estudar 
noutros países europeus, abertos à experiência voluntária, sensíveis às questões ambientais. É por isso que sinto 
que há esperança. Capazes de dar à Europa uma nova face, mas também capazes de olhar para além. O Papa 
insiste na ainda pouco clara etimologia da palavra "Europa" e revive a evocativa expressão de "eurús op", ou seja, 
"grande olho", "olhar largo". Olhando para o Pacto Educativo Global, uma iniciativa lançada em 2019, para uma 
aliança entre educadores e novas gerações, Francisco convida os jovens a fazer ouvir a sua voz. Se eles não o 
ouvirem, gritarem ainda mais alto, fizerem barulho, tem todo o direito de ter a sua opinião sobre o que diz respeito 
ao seu futuro. Encorajo-vos a serem empreendedores, criativos e críticos. 
A partir daqui o Papa traça um caminho que tem como primeira etapa o de "abrir-se para acolher", para a inclusão 
porque o outro é sempre uma riqueza. A sua ambição, sublinha Francisco, não seja "entrar em ambientes 
educacionais de elite" mas em experiências que educem para o crescimento da pessoa, para o bem comum. Serão, 
escreve, "estas experiências de solidariedade que mudarão o mundo, não as experiências exclusivas (e 
excludentes) das escolas de elite". Excelência sim, mas para todos, não apenas para alguns".  
A outra proposta do Papa diz respeito ao cuidado com a casa comum, e a este respeito elogia a concretude dos 
jovens, "por esta razão", escreve ele, "digo que este pode ser o momento certo". Francisco recorda a necessidade 
de "reduzir o consumo não só de combustíveis fósseis mas também de muitas coisas supérfluas" e "em certas 
regiões do mundo, é apropriado consumir menos carne". Convida portanto as pessoas a ler "Laudato si" para se 
comprometerem com uma ecologia integral. Não vos deixeis seduzir pelas sirenes que propõem uma vida de luxo 
reservada a uma pequena fatia do mundo: que tenhais "olhos grandes" para ver todo o resto da humanidade, que 
não se reduz à pequena Europa; que aspireis a uma vida com dignidade e sobriedade, sem luxo e desperdício, 
para que todos possam habitar o mundo com dignidade. 
Falando da Europa, o Papa refere-se à Ucrânia onde "uma guerra absurda está a ser travada", e levanta o conceito 
de fraternidade, enfatizando que uma Europa unida surgiu de um forte anseio de paz. "Se o mundo fosse governado 
por jovens", diz a mensagem, "não haveria tantas guerras: aqueles que têm toda a sua vida à sua frente não a 
querem quebrar e deitar fora, mas querem vivê-la em plenitude". 
Dá então os exemplos de dois jovens "com grandes olhos": Franz Jägerstätter, que Bento XVI proclamou 
abençoado, era um jovem camponês austríaco que, devido à sua fé católica, fez uma objecção de consciência  à 
injunção de jurar fidelidade a Hitler e ir para a guerra. Ele morreu por isto. O mesmo destino recaiu sobre Dietrich 
Bonhoeffer, um jovem teólogo luterano alemão e anti-Nazi. 
Finalmente, Francisco recorda que "após o conhecimento de si mesmo, dos outros e da criação, finalmente o 
conhecimento do princípio e do fim de tudo", exorta-os a procurar o sentido da vida, olhando para cima, para a 
origem e para o fim, "porque não se vive se não se procura a Verdade". Daí o convite a caminhar "com os pés 
firmemente plantados sobre a terra, mas com um olhar largo, aberto ao horizonte, ao céu", graças também à leitura 
de Christus vivit e depois de os ter convidado para a próxima JMJ em Lisboa.    
retirado de: < https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-07/papa-francesco-messaggio-giovani-europa-ucraina-casa-comune.html>  
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'Guardar a casa comum'.  
7º compromisso do Pacto Global de Educação 

ECOLOGIA E TEOLOGIA 
Cimeira de Halki - Istambul - entre ortodoxos e católicos 

 
Uma cimeira em Halki sobre ecologia e 
perspectivas teológicas, educacionais e 
ecuménicas organizada pelo Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla e pelo Instituto 
Universitário Italiano Sophia teve lugar a 7-11 de 
Junho de 2022. O Patriarca Ecuménico 
Bartolomeu e o Papa Francisco representam uma 
abordagem unificada e uma voz profética sobre a 
relação inseparável entre a sustentabilidade do 
planeta e a salvação do mundo, entre a protecção 
ambiental e a realização da fraternidade universal. 
Graças aos seus constantes lembretes, a 
consciência das comunidades católica e ortodoxa 
cresceu, dando origem a acções e reflexões 
comuns, como demonstra esta cimeira. 
Em nome da Santa Sé, esteve presente o 
Arcebispo Angelo Vincenzo Zani do Dicastério da 
Cultura e Educação. Assinado pelo Secretário de 
Estado, Cardeal Pietro Parolin, uma mensagem do 
Papa Francisco chegou aos participantes, na qual 
ele disse estar "encantado por esta conferência 
estar a decorrer". "Como a nossa casa comum 
enfrenta os efeitos contínuos das alterações 
climáticas, que ameaçam em particular os nossos 
irmãos e irmãs mais vulneráveis, Sua Santidade 
reza para que uma resposta ecuménica sempre 
crescente ao apelo de ser bons administradores do 
dom de Deus da criação inspire muitos a 
comprometerem-se com ele para o bem das 
gerações futuras", lê-se na missiva do Pontífice. 
A cimeira foi aberta pelo núncio apostólico na 
Turquia, o arcebispo Marek Solczynski, o reitor da 
Universidade Sophia, Giuseppe Argiolas, e 
Margaret Karram, presidente do Movimento dos 
Focolares e vice-reitor do Instituto Universitário de 
Loppiano. O discurso de abertura foi então 
proferido pelo Patriarca Bartolomeu, que sublinhou 
duas palavras do tema da cimeira: "futuro" e 
"juntos".  
No que respeita às perspectivas teológicas e 
educativas, o trabalho da cimeira ecuménica 
centrou-se em temas como "As raízes da crise 
ecológica", "Compromisso com a criação como 
nossa casa comum: perspectivas globais e 
políticas".  
 

Tradução do francês:  
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-06/orthodoxes-
catholiques-ecologie-creation-environnement.html 

Evento Lumsa-Eis e Clayss 

SERVICE-LEARNING E O PACTO 
EDUCATIVO GLOBAL  

 
Por ocasião do 20º aniversário do "Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio 
Solidario" (CLAYSS), a Escola de Ensino Superior 
EIS-LUMSA (Educare all'Incontro e alla 
Solidarietà) promoveu um evento presencial e 
online, para o qual foram convidados professores 
e estudantes (escola e universidade), 
doutorandos, investigadores e pessoas 
interessadas na pedagogia Service-Learning.  A 
reunião foi dirigida por Maria Nieves Tapia, 
Directora do CLAYSS e perita mundial na proposta 
pedagógica, que falou com universidades e 
escolas. O projecto do Pacto Educativo Global foi 
discutido na secção universitária.  
________________________________________ 

 

Erasmus Pacto Educativo Global  

INTERCÂMBIO LUMSA/ESPANHA 

 
O subsecretário da CEC, Pe. Friedrich Bechina, 

reuniu-se com um grupo de estudantes espanhóis 

do programa Erasmus/LUMSA em 19 de julho de 

2022. Estes estudantes estão trabalhando em um 

projeto relacionado ao Global COmpact on 

Education com o objetivo de elaborar um 

questionário sobre o GCE voltado para os jovens. 

Após ouvir a apresentação do trabalho dos alunos, 

o Subsecretário falou com eles sobre o método de 

trabalho utilizado e os objetivos definidos. Dias 

antes, os mesmos estudantes tinham tido uma 

aula sobre o GCE na LUMSA e receberam o 

Vademecum em espanhol. 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-06/orthodoxes-catholiques-ecologie-creation-environnement.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-06/orthodoxes-catholiques-ecologie-creation-environnement.html
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EDUCAR BEM É PENSAR PARA ALÉM 
120º aniversário do FTD Educação BRASIL 

 

A 6 de Junho de 2022, o Secretário da 
Congregação para a Educação Católica, S.E. 
Monsenhor Vincenzo Zani, falou online numa 
conferência da 'FTD Educação' sobre o Pacto 
Educativo Global, com uma comunicação 
intitulada: 'Carisma, memória e educação: o 
caminho para uma gestão escolar 
colaborativa e solidária'. 
Esta Conferência teve lugar no 120º 
aniversário da fundação da 'FTD Educação', 
sob o lema 'Educar bem é pensar para além'. 
D. Zani, sublinhou a verdade deste slogan 
dizendo que "Temos de ir além das nossas 
certezas, respondendo aos desafios com 
criatividade". Apresentou depois três pontos: 
os desafios do contexto actual; a viagem da 
última década; e, finalmente, falou do Pacto 
Educativo Global, enfatizando três aspectos: 
colocar a pessoa no centro, promover a 
cultura do diálogo e da inclusão, e colocar-se 
ao serviço de um desenvolvimento aberto 
para o futuro. 
 
 

 

Fórum Estudantil da Rede Cordimariana de Educação 

HUMANIZAÇÃO E CUIDADO 
O ponto de vista dos estudantes brasileiros na perspectiva da GCE 

 

 
 

Em 18 de Junho de 2022, realizou-se um Fórum 
Estudantil no qual participaram online centenas 
de jovens e educadores da Rede Cordimariana 
de Educação (Brasil). O P. Ezio Lorenzo Bono, 
do Comité para o Pacto Educativo Global, 
falou neste Fórum com uma comunicação 
intitulada "Lindo como um deus grego". Aeneas 
and the Global Educational Pact" (para aceder 
ao vídeo em italiano: 
https://youtu.be/mMHsFNMs5cE e em 
português: https://youtu.be/xpqqGImypLk ). 
O Pe. Bono, que já tinha falado no ano passado 
aos educadores desta Rede sobre o Global 
Compact on Education, desta vez quis retomar 
o discurso do Papa Francisco dirigido aos 
participantes da Conferência GCE de 1 de 
Junho de 2022, onde apontou a evocativa figura 
mitológica de Enéas como modelo de educador, 
na medida em que soube preservar o passado, 
carregando o seu próprio pai Anchises nos 
ombros, e soube olhar para o futuro, tomando o 
seu jovem filho Ascanius pela mão.  
 
 

 
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA DOS CIDADÃOS GLOBAIS 

A 12 de Julho de 2022, realizou-se uma 
conferência online sobre o tema: "Achieving SDG 
4.7: Catholic Religious Organisations and the 
Lifelong Learning of Global Citizens". Este evento 
reuniu as vozes das organizações religiosas de 
tradição católica, presentes em muitas regiões do 
mundo, para partilhar boas práticas e 
recomendações relativamente à realização do 
Objectivo 7 do SDG 4. Os oradores incluíram H. 
Juan António Ojeda, Consultor da Congregação 
para a Educação Católica, que falou sobre o Pacto 
Educativo Global. 

https://youtu.be/mMHsFNMs5cE
https://youtu.be/xpqqGImypLk
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O GCE EM KIKWIT - CONGO 
Passos para o Pacto Educativo Pan-Africano 

 

 
 

Em Julho de 2022, S.E. Monsenhor Zani, 
juntamente com o Dr. Nicola Tomasoni, fizeram 
uma viagem de 10 dias ao Congo, onde visitaram 
a Maison de paix de Kikwit e outras instituições 
locais. 
A 9 de Julho, o Bispo Vincenzo Zani em Kikwit 
encontrou-se com os coordenadores das Escolas 
Católicas da diocese, aos quais apresentou o 
Pacto Educativo Global. 
A 13 de Julho, contudo, reuniu-se com o Conselho 
Permanente da Conferência Episcopal da RDC. 
Durante a reunião, apresentou também o Pacto 
Educativo Global aos bispos, um tema que será 
abordado numa próxima reunião em Novembro, 
juntamente com outras Conferências Episcopais 
Africanas, com vista à elaboração de um Pacto 
Pan-Africano sobre Educação.  

____________________________ 
 

UM FUTURO PARA A EDUCAÇÃO 
Nova tradução das Directrizes da GCE 

Na sequência da tradução 
inglesa do volume da 
Congregação para a Educação 
Católica publicado pela LEV 
“Educazione tra crisi e speranza. 
Global Compact on Education. 
Linee Guida”, a tradução 
espanhola publicada por Educar, 
editada por PPC/MS, Madrid, 

também foi publicada nestes dias. Está também 
em curso uma tradução portuguesa pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (Brasil), que 
também irá editar a publicação.  

O GCE NA VILLA MADAMA 
Na escola da nova diplomacia 

 
 

Sua Exc. Dom Vincenzo Zani, foi convidado a 
participar na reunião de 21 de Junho de 2022:  
“Diplomacy and International Careers” organizada 
pela AESI Associação Europeia de Estudos 
Internacionais. Durante o encontro, que teve lugar 
em Casale Villa Madama MAECI - Roma, o 
Arcebispo Zani apresentou o projecto do Pacto 
Educativo Global do Papa Francisco, um tema 
que suscitou grande interesse por parte dos 
participantes na escola da nova diplomacia. 

_________________________ 
 

Diocese de Graz-Seckau 

O GCE NA ÁUSTRIA 

 
 

Walter Prügger, Chefe do Departamento de 
Educação, Arte e Cultura da Diocese de Graz-
Seckau, e Peter Jirak, Chefe do Campus 
Augustinum, visitaram o Arcebispo Angelo 
Vincenzo Zani no Dicastério da Educação Católica 
a 3 de Junho de 2022. O tema principal do 
encontro foi os planos locais para a implementação 
do Pacto Educativo Global, iniciado pelo Papa 
Francisco. Os dois visitantes foram 
acompanhados por Luisa Sello e Franz Kronreif do 
Movimento dos Focolares. No decurso da 
conversa, o Arcebispo Vincenzo Zani expressou a 
sua alegria e gratidão por a diocese de Graz-
Seckau considerar o Pacto Educativo Global um 
elemento importante para o seu desenvolvimento 
futuro e assegurar o seu apoio total e pessoal para 
a sua implementação.  


