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A Província Regina Pacis convidou Franz Kett - fundador da RPP - para um seminário. 

Incheon, Coréia do Sul 

 

Em outubro de 2017, no Centro Paz e Unidade em Paju, o Instituto de Prática Pedagógica do Ensino 
Religioso (RPP) da Província de Incheon realizou um seminário com a presença do fundador da RPP. De 
14 a 17, Franz Kett (fundador da RPP) e o Pe. Cyril (vice-presidente da Associação da RPP Mundial) 
trabalharam o cerne da RPP. Entre os participantes do programa havia 93 religiosos de diferentes 
Congregações, catequistas, estudantes, professores de Educação Infantil e sacerdotes.  

As Irmãs de Notre Dame da Coréia apostaram na educação religiosa para crianças desde o seu 
lançamento pela Província alemã, em 1967. Depois disto, de maneira mais efetiva, transmitiram a 
metodologia catequética à Igreja da Coréia, empregando o método que havia sido introduzido pela Irmã 
Hermengildis, em 1993. O Centro da Prática Pedagógica do Ensino Religioso, oficialmente, teve seu 
início em 1997 marcando, neste ano, o seu 20º aniversário.  

As Irmãs de Notre Dame na Coréia haviam traduzido esta metodologia peculiar denominando-a RPP 
(Religionspadagogische Praxis). Mas, a Associação dos Líderes Mundiais da Alemanha denominou-a 
Pedagogia de Kett.  

A Pedagogia de Kett refere-se a uma metodologia holística que leva os estudantes a compreender o 
conteúdo enquanto, criativamente, expressam imagens interiores usando materiais naturais e sensoriais 
como panos, contas, galhos, pedras, terra, etc. Sua principal filosofia é a afirmação: “Eu existo". Seu 
objetivo é despertar a consciência de que eu existo para agradecer a vida que me foi dada neste mundo 
e por tudo o que recebi, gratuitamente, e que sustenta a minha vida.  
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A segunda filosofia é o perceber que eu existo para a relação. Através de vários métodos ajuda a 
renovar as relações, iluminando-as através da inter-relação com o mundo, com a natureza e com o Deus 
Criador.  

A terceira filosofia é que eu existo para modelar e conduzir a vida. Para isto, os estudantes são 
convidados a criar uma figura com os objetos espalhados pelo chão, o que também pode ser uma 
prática de construir suas próprias vidas.  

Com este fundamento filosófico, o método pode ser considerado, acima de tudo, um apoio para 
“experienciar que a vida é alegria”.  

Irmãs de Notre Dame do Instituto RPP da Coréia estão dando cursos para religiosas que trabalham em 
paróquias e para professores além de workshops solicitados por dioceses ou paróquias e, também, 
retiros. Além disso, utilizando o Método Kett, diversos programas de educação e retiros estão sendo 
oferecidos na China, no Japão, no Vietnã e nas Filipinas.  


