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 Conferência de Educação Global SND, 11 a 13 de janeiro de 2022: Cultivar a Cultura do 

Encontro e do Cuidado 

 

 

Em 12 de setembro de 2019, o Papa Francisco emitiu um comunicado convidando para o diálogo 

sobre um “Pacto Educativo Global”, um esforço mundial “para reacender nossa dedicação para e com os 

jovens, renovando nossa paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, incluindo a escuta paciente, o 

diálogo construtivo e uma melhor compreensão mútua.”   

Em 15 de outubro de 2020, o Papa Francisco realizou uma reunião via ZOOM com educadores 

especialmente convidados e autoridades da igreja de todo o mundo para o lançamento do Pacto Global. O 

Papa abriu este evento com uma mensagem em vídeo, incentivando a renovação da educação católica em 

todo o mundo, reunindo “famílias, comunidades, escolas, universidades, instituições, religiões, governos e 

toda a família humana” para preparar os jovens para um mundo mais humanizado. 

O Papa compartilhou 7 áreas ou compromissos para transformar a educação: 

1. Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo 

2. Escutar a voz das crianças e jovens  

3. Favorecer a plena participação das meninas e das jovens na educação 

4. Ver na família, o primeiro e indispensável sujeito educador 

5. Educar e educar-nos para acolher, abrindo-nos aos mais vulneráveis e marginalizados 

6. Encontrar novas formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso para 

estar verdadeiramente a serviço do ser humano 

e 

7. Salvaguardar e cultivar a nossa casa comum 
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Como Irmãs de Notre Dame, com mais de 100 instituições educacionais e apostolados em todo o 

mundo, é importante, também para nós, compreendermos a visão do Papa Francisco para a renovação da 

educação católica global.    

Assim, durante três dias do mês de janeiro, 33 Educadores ND - Irmãs e leigos - reuniram-se via ZOOM 

para aprender mais sobre a visão do Papa Francisco para um Pacto Educativo Global. A Conferência foi 

organizada pela Irmã Mary Ann Culpert, Assistente Geral e pessoa de contato para a educação 

congregacional.  A Conferência contou com dois renomados palestrantes – Dr. Quentin Wodon e o Arcebispo 

Dom Vincenzo Zani. Dr. Wodon é Economista Líder do Banco Mundial e, nos últimos dois anos, compilou 

relatórios sobre a Educação Católica Global. Sua apresentação incluiu informações sobre as tendências da 

educação católica global, especialmente, como a educação católica ajuda a reduzir a lacuna da pobreza de 

aprendizagem em muitos países. O Arcebispo Zani é o Secretário da Congregação para a Educação Católica 

em Roma. Sua apresentação fez notáveis conexões entre os 7 compromissos do Pacto Global e nossos 

Princípios Educacionais como Irmãs de Notre Dame. 

A Conferência também incluiu apresentações de cada uma das Unidades sobre práticas e projetos 

inovadores em suas Unidades e que estão ajudando a promover o Pacto Global de maneira concreta.   

Observações dos participantes: 

 “Foi uma alegre experiência fazer parte da Conferência de Educação Global ND. A Conferência foi 

informativa e enriquecedora. Somos um com o Papa Francisco e juntos podemos fazer uma grande 

diferença”.  Irmã Mary Manisha, Bangalore, Índia 

 “Que alegria poder conhecer a rica diversidade de programas educacionais das Irmãs de ND 
abordando as esperanças e sonhos dos jovens e suas famílias em tantas comunidades em todo o 
mundo. Partilhando do fundamento comum do carisma ND…. estamos em ótima posição para 
responder ao apelo do Papa Francisco para um Pacto Educativo Global”.  Dra. Laura Koehl, Chardon, 
EUA  

 
 “O grande impacto desta Conferência foi perceber que trabalhamos conectados com as diretrizes da 
Igreja, especialmente com o Pacto Educativo Global e que os Princípios Educacionais Notre Dame 
estão vivos, enraizados em todas as escolas da Congregação. Que a Educação ND seja uma forma 
eficaz de 'humanizar o mundo e a história', como nos pede o Papa Francisco”.  Irmã Renete Maria 
Cocco, Canoas, Brasil 
 
“[A Conferência] foi um momento em que pude sentir que a missão Notre Dame é grande e que a 
chama de Santa Júlia e das primeiras Irmãs pulsa em tantas pessoas comprometidas”.  Sr. Vagner 
Paulo Maccalli, Canoas, Brasil 
 
Em breve, os materiais da Conferência estarão disponíveis no website da Congregação (SND1) com 

traduções para o inglês, português, indonésio e coreano.   


