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EDUCAR PARA A DEMOCRACIA 
Congresso Internacional da Fundação Gravissimum Educationis 

 
 

 
 

O Congresso Internacional "Educar para a Democracia num Mundo Fragmentado", organizado pela 
Fundação Gravissimum Educationis (FGE) como parte do projecto "Democracia: uma urgência 
educativa em contextos multiculturais e pluri-religiosos", teve lugar a 17-19 de Março de 2022 na 
Universidade LUMSA em Roma. Esta é uma investigação internacional estruturada em duas fases: 
primeiro, repensar a democracia nestes contextos; depois, adoptar algumas vias de formação 
capazes de melhorar as práticas democráticas. Desde 
2018, a actividade tem tido lugar em 14 universidades de 
todo o mundo. Estes partilharam os seus respectivos 
projectos em seminários anuais como foi também o caso 
neste último Congresso Internacional. Depois das 
palavras de boas vindas de Sua Eminência o Cardeal 
Giuseppe Versaldi, Prefeito da Congregação para a 
Educação Católica e Presidente da FGE, e após a 
apresentação do projecto "Democracia: uma urgência 
educativa num contexto pluricultural e plurirreligioso" por 
Monsenhor Guy-Réal Thivierge, Secretário-Geral da 
FGE, o Congresso começou com o discurso de S. Exa. 
Monsenhor Vincenzo Zani, Secretário da Congregação 
para a Educação Católica, que apresentou o tema "PACTO EDUCATIVO GLOBAL E 
DEMOCRACIA". Durante três dias, renomados oradores internacionais abordaram  vários tópicos 
relacionados com o tema principal "Educação e Democracia", tais como educação, governação 
pública, culturas e religiões, economia, desenvolvimento, comunicação, inteligência artificial e 
desporto.  O Congresso concluiu com um olhar sobre o futuro: "Os sinais de uma nova civilização: 
que perspectivas e prioridades?". Durante o Congresso, os participantes foram recebidos em 
audiência privada pelo Santo Padre. 

www.educationglobalcompact.org 
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FRATERNIDADE E EDUCAÇÃO 
Mensagem do Papa para a Campanha da 

Fraternidade de 2022 no Brasil 

 

"Olhando para a sociedade actual, percebe-se muito 
claramente a urgência de adoptar acções 
transformadoras na esfera educacional, a fim de se 
conseguir uma educação que promova a fraternidade 
universal e o humanismo integral". Isto foi recordado 
pelo Papa Francisco numa mensagem dirigida à 
Igreja no Brasil, inaugurando a Campanha da 
Fraternidade para 2022 para o período da Quaresma, 
com o tema deste ano "fraternidade e educação". É 
precisamente a educação, recorda Francisco, "que é 
fundamental para valorizar o ser humano na sua 
integridade, evitando a 'cultura do descarte' - que 
coloca os mais vulneráveis à margem da sociedade - 
e despertando-o para a importância de cuidar da 
criação".  Na linha do que foi dito na altura do 
lançamento do Pacto Educativo Global, o Papa 
recorda o importante papel que a Igreja 
historicamente tem neste campo. "Ao mesmo tempo 
que reconhecemos e valorizamos a responsabilidade 
dos governos em ajudar as famílias na educação dos 
seus filhos, garantindo o acesso à escola para todos", 
salientou o Papa, "devemos também reconhecer e 
valorizar a importante missão da Igreja no campo da 
educação".  Como declarado durante a reunião sobre 
o Pacto Educativo Global em Outubro passado, o 
papel das religiões na educação pretende ser um 
estímulo "para uma acção educativa renovada que 
possa fazer crescer a fraternidade universal no 
mundo". O desejo do Pontífice é que a escolha do 
tema "fraternidade e educação" possa tornar-se uma 
fonte de grande esperança em cada comunidade 
eclesial e de renovação efectiva nas escolas e 
universidades católicas, para que, tendo Cristo como 
modelo do seu projecto pedagógico, possam 
transmitir conhecimento educando com amor, 
tornando-se assim modelos desta formação integral 
para outras instituições educativas". […] Que este 
caminho, espera o Papa, seja "uma ocasião de 
autêntica conversão e que as sementes semeadas 
ao longo deste caminho encontrem no coração dos 
fiéis o bom solo em que possam dar fruto em acções 
concretas a favor de uma educação integral e de 
qualidade".  
 

Extraído de: 
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-
francesco-campagna-fraternita-brasile-2022.html 
 

Mensagem do Papa: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pu
bblico/2022/03/02/0150/00326.html 

 

 

"APROVEITO ESTA OPORTUNIDADE PARA 
RELANÇAR O PACTO EDUCATIVO" 

Do discurso do Santo Padre aos participantes do 
Congresso "Educação e Democracia”  

 

 
 

A 18 de Março de 2022 o Papa Francisco recebeu 
em audiência na Sala Clementina os participantes 
do Congresso Internacional "Educar para a 
Democracia" promovido pela Fundação Pontifícia 
Gravissimum Educationis. Na conclusão do seu 
discurso, o Papa disse: 
"Há necessidade de formar "pessoas que estejam 
dispostas a colocar-se ao serviço da comunidade" 
(Mensagem para o lançamento do Pacto 
Educativo, 12 de Setembro de 2019). Somos 
todos chamados a um serviço de autoridade, na 
família, no trabalho, na vida social. Exercer a 
autoridade não é fácil: é um serviço. Não 
esqueçamos que Deus nos confia certos papéis, 
não para afirmação pessoal mas para que, através 
do nosso trabalho, toda a comunidade possa 
crescer. Quando a autoridade vai além dos direitos 
da sociedade, dos indivíduos, torna-se 
autoritarismo e acaba por se tornar ditadura. A 
autoridade é uma coisa muito equilibrada, mas é 
uma coisa bela que devemos aprender e ensinar 
aos jovens para que eles possam aprender a geri-
la. Estes são três caminhos educacionais 
orientados, como diria São Paulo VI, para a 
civilização do amor, e precisam de ser 
prosseguidos com coragem e criatividade. Parece-
me que se enquadram bem no quadro do Pacto 
Educativo, que lançámos em conjunto com a 
Congregação para a Educação Católica. Gostaria 
de aproveitar esta oportunidade para relançar este 
Pacto, esta aliança que visa reunir todos aqueles 
que têm no coração a educação das gerações 
mais jovens, e que pode tornar-se um instrumento 
para a prossecução do bem comum global. No 
contexto causado pela guerra na Ucrânia, o valor 
deste Pacto Educativo na promoção da 
fraternidade universal na única família humana, 
baseada no amor, sobressai ainda mais". 
 

Extraído de: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2
022/march/documents/20220318-fondazione-
gravissimum-educationis. html. 
 

 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-campagna-fraternita-brasile-2022.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-campagna-fraternita-brasile-2022.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/02/0150/00326.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/02/0150/00326.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190912_messaggio-patto-educativo.html
https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/march/documents/20220318-fondazione-gravissimum-educationis.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/march/documents/20220318-fondazione-gravissimum-educationis.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/march/documents/20220318-fondazione-gravissimum-educationis.html
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UM CURSO ONLINE SOBRE "O PACTO 
EDUCATIVO GLOBAL NA AMÉRICA". 

 

 
La Compañía de María - Marianistas (Grupo SM) 
vai lançar em Abril um curso de formação online 
sobre o Pacto Educativo Global na América. O 
tema subjacente será "Num mundo cada vez mais 
globalizado, é importante saber como se adaptar 
às mudanças e ao desenvolvimento educacional. 
Estamos perante uma mudança de época, mas 
será também uma mudança de escola?". A 
metodologia do curso envolve a interacção entre 
formador e aluno em tempo real e através de um 
sistema de comunicação telemática. Isto permite 
um processo de troca de conhecimentos para 
tornar a aprendizagem possível para os 
participantes. 
Entre os objectivos do curso: conhecer as chaves 
fundamentais do Pacto Educativo Global; 
reflectir sobre as consequências educativas do 
peg; reconhecer nos indicadores o que significa 
aderir ao PEG; aplicar o dinamismo do PEG no seu 
trabalho como educador. 
Os pontos do programa serão: O contexto social 
da encíclica Fratelli Tutti; os desafios da educação 
do magistério do Papa Francisco; o que é o PEG?; 
Experiências de outros países. 

 
Para mais informações: 
 https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-
global-en-america 
______________________________________ 

 

PACTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO EM ACÇÃO 
 

Na edição de Fevereiro de 2022 
da revista Città Nuova, a 
Professora Carina Rossa publica 
um inquérito sobre a proposta de 
um Pacto Educativo Global 
para uma educação de qualidade 
para todos. Neste contexto, 
entrevistou a Professora Maria 

Cinque, Directora da Escola de Ensino Superior do 
EIS e membro, tal como a Professora Rossa, do 
Comité do Global Compact on Education.  
O Covid agravou a "catástrofe educativa" ao, entre 
outras coisas, aumentar o digital divide. O GCE 
representa um acto de esperança para as novas 
gerações, porque a educação ajuda a quebrar o 
círculo vicioso de cepticismo, descrença e 
cristalização de concepções contrárias à dignidade 
humana.  

PACTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO 
EM PORTO RICO 

Desde o início do ano 
escolar porto-riquenho, 
em Setembro de 2021, 
uma iniciativa tem vindo 
a desenvolver o Pacto 
Educativo Global (PEG) 
com propostas de acção 
nas escolas das seis 
dioceses de Porto Rico. 
Através de um acordo 
entre os membros do 
Secretariado Inter-
Diocesano de Educação 

Católica, a SM apoiou a iniciativa desde o início 
com duas conferências do irmão Juan Antonio 
Ojeda, director do projecto OIEC. Desta forma, o 
plano de acção foi implementado, cuja primeira 
fase consiste em conferências para directores, 
professores, coordenadores pastorais e - mais 
recentemente - famílias. O objectivo é divulgar as 
ideias do Pontífice a todos os membros do 
ambiente escolar. [...] O PEG é uma proposta 
admirável para reavivar o sentido da educação 
nestes tempos. Ao mesmo tempo, devolve à 
escola e a todos os profissionais que nela 
trabalham o objectivo último do trabalho de ensino, 
de oferecer ao aluno a oportunidade de ser de, 
com e para os outros a partir de uma educação 
integrada, vivida a partir do evangelho da 
fraternidade, inserida na comunidade e aberta ao 
mundo. […] Uma vez concluída esta primeira fase 
de sensibilização, o plano do Secretariado 
Interdiocesano continuará com o convite para 
colaborar com entidades governamentais, civis, 
universitárias e educativas. Do mesmo modo, 
espera-se que as escolas comecem em breve a 
trabalhar com as bases do PEG, avaliando 
projectos comunitários, adaptações curriculares e 
propostas que as levem a colaborar com outras 
escolas, entidades governamentais ou civis e 
organizações profissionais. 
 

Extraído de: 
https://www.gruposm.com/sites/default/files/resources/WEBCORP
ORATIVA/ciudadania_global/articulos_y_noticias/PEG-PR.pdf 

________________________________________ 
 

GUIA PARA O GCE EM JAPONÊS 
O guia OIEC (Oficina 
Internacional de la Educación 
Católica) com o título original 
"Construir el Pacto educativo 
Global". Desde lo local a lo 
global", já publicado em várias 
línguas, foi também publicado 
recentemente em japonês. O 
Pacto Educativo Global é 
verdadeiramente um fenómeno global que toca 
todas as realidades locais. Parabéns ao OIEC pelo 
seu trabalho.  

https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-global-en-america
https://www.smformacion.com/curso/pacto-educativo-global-en-america
https://www.gruposm.com/sites/default/files/resources/WEBCORPORATIVA/ciudadania_global/articulos_y_noticias/PEG-PR.pdf
https://www.gruposm.com/sites/default/files/resources/WEBCORPORATIVA/ciudadania_global/articulos_y_noticias/PEG-PR.pdf
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O GCE DÁ ORIGEM A NOVAS PEDAGOGIAS 
 

S.E. Monsenhor 
V. Zani deu uma 
entrevista à 

Associação 
CHARIS a 14 de 
Março de 2022 
na qual, depois 
de explicar o que 
é o Pacto 

Educativo Global e como surgiu, disse que o PEG 
nos ajuda a desenvolver novas pedagogias. Entre 
elas: a Pedagogia do Espírito que pode abrir-se a 
uma dimensão sobrenatural. A Pedagogia da 
Irmandade, que nos abre a todos os outros 
homens; a Pedagogia da Filiação, que nos faz 
ouvir os mais pequenos (antes de ensinar, 
precisamos de dialogar). A Pedagogia da 
Diversidade, que nos ajuda a abrir-nos aos outros, 
especialmente aos mais pobres e indefesos. 
Todas estas pedagogias pressupõem a 
Antropologia da Revelação Cristã que nos lembra 
que somos feitos à imagem de Deus.  
________________________________________ 

 

NAS PEGADAS DO FRANCISCO 
Um curso online sobre o Pacto Educativo 

Em colaboração com a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), o canal Faro 1817 
da Província Brasil Centro-Sul desenvolveu o 
segundo módulo do curso "Nas pegadas de 
Francisco", que se baseia nos preceitos do "Pacto 
Educativo Global", a proposta do Papa Francisco 
que visa renovar a educação. 
Este curso de 10 horas apresenta, de uma forma 
simplificada, os principais conceitos do Pacto 
Educativo Global. Alguns dos temas abordados 
são: a aliança educacional e a aldeia; a 
importância do diálogo e da escuta na educação; a 
educação acolhedora; o papel da ecologia e da 
sustentabilidade; a educação centrada nas 
pessoas; a coragem de investir os melhores 
recursos na educação. 

 

PEG COM CRIANÇAS 
Gostaríamos de salientar esta 
iniciativa da ANEC: um 
material de formação sobre 
PEG com actividades para 
crianças do jardim-de-infância 
e do ensino primário.   
A apresentação do texto diz: 
"O Pacto Educativo Global 
não é um conjunto de ideias 
utópicas, mas um caminho 

concreto que aposta na educação como uma saída 
para as crises económicas, ambientais e humanas 
em que vivemos. Pensando no protagonismo das 
crianças nas creches e escolas primárias, a ANEC 
fornece gratuitamente o livro " Pacto Educativo 
Global com as crianças: actividades para a 
educação infantil e o ensino fundamental".  Com 
esta publicação, que é o resultado do trabalho 
colaborativo de educadores públicos e privados de 
todo o Brasil, queremos contribuir para que o Pacto 
Educativo seja cada vez mais adoptado nas 
nossas instituições". 
https://anec.org.br/biblioteca/pacto-educativo-global-com-criancas-
atividades-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-1/ 

________________________________________ 
 

NOVIDADES EM BREVE 
 

- A 15 de Março de 2022 S.E. Monsenhor V. Zani e o 
Subsecretário da Congregação para a Educação 
Católica, Padre Friedrich Bechina, encontraram-se com 
os líderes da secção italiana da Fundação Porticus, com 
os quais discutiram, entre outras coisas, o Global 
Compact on Education, no qual demonstraram grande 

interesse e para o qual querem colaborar mais 
estreitamente. 
- Em 15-3-22 S.E. Monsenhor V. Zani encontrou-se com 
o Embaixador da Colômbia junto da Santa Sé para 
encorajar uma colaboração mais estreita entre as 
Universidades Pontifícias e as Universidades da 
Colômbia, criando redes entre elas, no espírito do que o 

Papa Francisco pediu com o lançamento do Pacto 
Educativo Global. 
- A 15 de Março de 2022, realizou-se uma reunião on-
line, coordenada pela Professora Maria Cinque, 
Directora da Escola Secundária do EIS, com os 
delegados das principais universidades na investigação 
sobre as cinco áreas temáticas do GCE. Esta foi uma 

reunião preparatória para a Conferência Universitária 
sobre o GCE que terá lugar no final de Maio na Casina 

Pio IV, no Vaticano.  
No seu discurso, S. Exa. Monsenhor V. Zani relançou a 
ideia de criar uma EXPO de Educação em vista do 
Jubileu do Ano Santo de 2025. O tema do Jubileu será 
"Peregrinos da esperança" e o GCE relançará a 

construção de uma nova humanidade aberta à 
esperança, através da educação.  
- O Reitor da Universidade Católica Australiana, Prof. 
Zlatko Skrbis, encontrou-se com S. Exa. Monsenhor 
Vincenzo Zani na CEC a 15 de Março de 2022. Durante 
a reunião, o Reitor expressou a sua satisfação pela 
escolha da sua Universidade como uma das dez 
universidades líderes na investigação sobre os temas do 

Pacto Educativo Global, e pela parceria com a 

Pontifícia Universidade Javeriana.  

https://anec.org.br/biblioteca/pacto-educativo-global-com-criancas-atividades-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-1/
https://anec.org.br/biblioteca/pacto-educativo-global-com-criancas-atividades-para-a-educacao-infantil-e-o-ensino-fundamental-1/

