CF 2022

Oração da Campanha da Fraternidade 2022
 Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a







graça de sermos educados pela Palavra que liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não
é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser
humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o
cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e
solidária.
Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a
vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas
escolas, nas universidades e em todos os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
Permiti que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos
pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do
diálogo, da solidariedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito,
Senhor que dá a vida. Amém. (TB 25)

CF 2022 – Introdução
 O Texto Base (TB - CNBB) tem como pano de fundo a realidade
atual agravada pela pandemia e a proposta do Papa Francisco do
Pacto Educativo Global lançado em Roma (14/05/2020, no Brasil
(31/01/2021); assumida pela ANEC (Assoc. Nac. Educação Cat.)
 O tema: Fraternidade e Educação. O lema: “Fala com sabedoria,
ensina com amor” (cf. Pr 31,26);
 Objetivo principal: Promover diálogos a partir da realidade
educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor
do humanismo integral e solidário;
 Educar para além dos pensamentos simplistas e reducionistas;
 Fazer da educação um processo de construção da cidadania global.
 Método: Escutar (ver), Discernir (julgar), Agir;
 Pessoa humana no centro, compromisso com diálogo e a paz,
capaz de promover a Economia Solidária e a Ecologia Integral.

1. Antes de ensinar, ESCUTAR (ver)
 Jesus, antes de ensinar, escuta o Pai, aprende com Ele, tem
outro olhar sobre os fatos e acontecimentos;
 Escutar é mais que ouvir, é o ponto de partida para acolher,
compreender e transformar a realidade (TB n. 26).
 Educação não é adestramento ou simples transmissão de
conteúdos, é levar a pessoa a ser SUJEITO;
 A pandemia agravou muitas situações em nosso país. O que
estamos aprendendo, com as mortes, com o arrocho
econômico, com aumento da pobreza, da fome,
desemprego...
 A indiferença se apossou de muitas pessoas, fecharam as
casas, os olhos, as mentes e corações...

 CF 2022 - Os pais são os primeiros, mas não os
únicos, educadores, tarefa da “aldeia inteira... (TB
60);
 Uma educação pública inclusiva e de qualidade é
condição da justiça social que ainda carecemos no
Brasil.
 Quando não priorizamos a educação pública,
construímos uma dupla defasagem:
- não enfrentamos uma dívida social histórica
- prolongamos essa situação de injustiça para as
próximas gerações” (TB 74).
 O analfabetismo ainda é um desafio.
- é causa de pobreza e de acentuação da
vulnerabilidade social (TB 87).

Analfabetismo
2018 havia 11,3
milhões
Regiões Norte
(7,6%)
e Nordeste
(13,9%)
2019, mais de
10 milhões não
completaram
ensino
fundamental
(TB 84)

Pacto Educativo Global (Papa Francisco)

 Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo :
 Ir além das aulas e cursos, criar uma rede de relações
humanas e abertas, capaz de ouvir novas gerações;
 Uma “vila de educação”, envolvendo a família, as igrejas e
grupos sociais;
 1. Respeito e valorização de cada pessoa, sem discriminação
de sexo, idade, raça, religião, ideologia, condição social etc.;
 2. Educação para uma formação integral;
 3. Defesa dos direitos universais e inalienáveis de cada
pessoa.
 A. Prioridade da família na educação dos filhos;
 B. Participação de pais em órgãos colegiais de decisão;
 C. Aumento de políticas a favor das famílias.

2. Jesus: nos faz discernir

(julgar)

 Jesus aproxima as Escrituras da realidade
da vida = liga fé e vida; oração e ação...
 Ensina com amor e sabedoria (Jo 8,1-11); Identifica a
falsidade dos doutores da lei e fariseus com a mulher
adúltera; dá voz à mulher; cria condições para que seja
reinserida na comunidade.
 Um educador que abre os olhos, leva a pensar de
maneira crítica, relê os acontecimentos com novos
olhos, com misericórdia (TB 151)
 CF 2022 – necessidade de uma educação que leve as
pessoas a serem atores do processo educativo,
processo que dura a vida toda... (TB 112).

 A pandemia também escancarou a exclusão social/digital
quanto ao acesso digital: aulas, cursos, programas...
 As tecnologias, quando ofertadas de maneira desigual,
reforçam a exclusão que se espera superar (TB 118);
 A valorização dos trabalhadores na educação é outro
desafio. Baixos salários, sobrecarga, qualificação, casos de
agressões, abusos e violência dentro e fora da escola (TB
120).
 Pacto Educativo global propõe: Abrir-se à acolhida aos mais
vulneráveis e marginalizados: aos “não cidadãos”, “semicidadãos” ou “sobras urbanas”, os excluídos...
 Valores a serem cultivados:
1. Educação na abertura e no encontro do outro;
2. Acolhimento e integração das pessoas vulneráveis e
marginalizadas através de políticas de inclusão;
3. Superação da cultura do descartável através de projetos
de inclusão.

3. Agir: Educação direito universal
 CF 2022 encontrar propostas para superar as dificuldades
que enfraquecem a educação em todos os âmbitos (TB 141)
 Recuperar o melhor do ser humano na busca de viver a
solidariedade em todos os campos de nossa vida (TB 142).
 Somos chamados a ser discípulos missionários educadores
(TB 155). Reforçar, ampliar a Educação Popular
 A educação é um caminho para o exercício da caridade
cristã, para uma sociedade mais fraterna e justa (TB 156).

 Ter a coragem de gerar processos que recriem as
relações a favor de uma humanidade capaz de falar a
linguagem da fraternidade;

 A Igreja compreende a educação como um direito
universal, seja na infância, na juventude ou na vida
adulta.
 Propiciar os meios necessários para que esse direito
democrático seja concretizado para todos (TB 187)
 Trata-se de buscar um novo aprendizado, promover uma
educação integral, fraterna, humanizada. Educar para o
belo, bom e verdadeiro.
 Papa Francisco: “Se uma coisa é verdadeira, é boa e
bela; se é bela, é boa e é verdadeira; e se é boa, é
verdadeira e bela” (TB 213).

Pacto Educativo Global
 Encontrar outras formas de compreender a economia, a
política, o crescimento e o progresso, na perspectiva de
uma ecologia integral;
 Guardar e cultivar a nossa Casa Comum. Adotar estilos de
vida mais sóbrios e respeitosas do meio ambiente.
 Valores a serem cultivados em nossas famílias e
comunidades:
 1. Educação no respeito e cuidado da casa comum e
estilos de vida mais sóbrios e amigos do ambiente;
 2. Investimento em energias renováveis;
 3. Proteção e multiplicação de espaços verdes no seu
território e nos seus centros educativos.

Iniciativas da CF 2022 para Ação pastoral
 a. Promover ações da educação na fé nas atividades de
iniciação cristã e formação continuada;
 b. Enfatizar a responsabilidade educativa da família nas
experiências pastorais de preparação dos noivos;
 c. Promover espaços de partilha, estudo e aprofundamentos
sobre a missão educativa da família envolvendo as
comunidades, os movimentos eclesiais e as pastorais;
 d. Intensificar a ação da Pastoral da Educação e da Pastoral
Universitária como serviço evangelizador da Igreja junto aos
educadores e às comunidades;
 e. Promover estudo com educadores e agentes de pastoral a
partir dos Estudos 110 e 112 da CNBB;
 f. Promover momentos de partilha e formação para os
educadores católicos a partir da pedagogia de Jesus e dos
ensinamentos do magistério da Igreja;

 g. Trabalhar a formação do educador católico, dos agentes de pastoral;
 h. Promover espaços de escuta, partilha e orientação para educadores e







famílias sobre os impactos da pandemia;
i. Buscar articulação com Pastorais ligadas à educação;
j. Comunidades se tornem espaços de convivência e reflexão (TB 261).
k. Promover Escolas de Fé e Cidadania que, à luz da Doutrina Social da
Igreja, capacitem para a participação nos conselhos paritários de direito;
h. Desenvolver o chamado da 6ª Semana Social Brasileira da CNBB (TB
268). Tema central: Mutirão pela vida: por terra, teto e trabalho
Pacto Educativo Global: acompanhar a sociedade na descoberta de sua
vocação educativa.
Reconhecer que somos cidadãos da mesma aldeia e assumir a
responsabilidade pela educação das gerações mais jovens...

Oração à
Nossa Senhora Educadora
 Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e
sabedoria, pelo amor do teu filho Jesus, intercede por
nós a fim de que façamos o discernimento necessário
na busca do conhecimento.
 Faz-nos compreender que somos transformados
naquele que amamos, aumentando assim as
dimensões do nosso coração.
 Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e
ensinar com amor, sobretudo com o testemunho de
nossas vidas, deixando a tua marca de esperança na
vida de quem encontramos ao longo da vida.
 Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos
nesta longa caminhada, revestindo-nos da coragem de
experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade, a
verdadeira sabedoria. Amém (TB 281).

