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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!
Fazei com 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.



H I N O   D A   C F
É tarefa e missão da Igreja Boa Nova no amor proclamar,
No diálogo com a cultura Para a vida florir, fecundar
O que em redes se vai construir e a pessoa humana formar.
Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras,
Se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira
que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira.

E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor,
Sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor.

Educar é a atitude sublime que prepara a vida futura
Compreendendo o presente, pensamos: Ensinar é proposta segura
Para, enfim, destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura.
O convívio em níveis fraternos traz em nós o sentido discreto:
Na harmonia com os seres viventes e no agir o equilíbrio completo
Consigamos também aprender e educar para o amor e o afeto.
REFRÃO



O caminho nos quer convertidos: Mergulhar no mistério profundo
Para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo.
Conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo.
Quando a plena mudança atingir relações tão humanas, libertas,
Novos rumos em redes seremos gerações solidárias e abertas
Na esperança de rostos surgirem assumindo missões tão concretas.

E quem fala com sabedoria É Aquele que ensina com amor,
Sua vida em total maestria É pra nós luz, caminho, vigor.

E na casa comum que sonhamos Onde habitam cuidado e respeito
Educar é o verbo preciso A cumprir neste chão grandes feitos
Para o mundo poder imitar Quem na vida é o Mestre Perfeito.
Pedagogicamente é preciso Escutar, meditar, compreender
Para que aprendamos com o Cristo O caminho da cruz percorrer
E na escola da sua existência O Evangelho seguir e viver
REFRÃO



DISCERNIR

JULGAR

Entre o escutar e o agir está o discernir.
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MEUS TEMPOS DE CRIANÇA - KKKK



QUE RESTAURANTE!!!



ALGUNS NÃO SABERÃO O QUE É...



CIRCULAR RURAL – UBER – TAXI - CARONA



Discernir: Entre o escutar e o agir está o discernir.
Quem escuta e já sai agindo sem discernir tem muita
probabilidade de errar.

Discernir é iluminar à luz dos critérios da fé e das
tradições cristãs.

Jesus usou o caminho da misericórdia que não exclui,
porém corrige: “Vai e não peques mais”.



Na educação o discernimento é de suma importância para
maturar a vida. Outros valores devem ser agregados tais como
as contribuições da sabedoria humana, existencial, psicológica,
sociológica, etc. Uma educação para o humanismo solidário.
No Evangelho de Lucas se destaca um Jesus que ensina , instrui
e cura e sobressai o ensinar. Do episódio do templo Lc 2,52
temos três dimensões da Educação de Jesus:
1. Idade – Filho de Carpinteiro
2. Sabedoria – Palavra
3. Graça – Homem Justo



Jesus: Mestre e educador.
Jesus encarnou a cultura semita. A bíblia nos fala da
passagem onde ele escreve (Jo 8,1-11,cartaz CF 2022),
bem como de uma passagem onde ele ensina e lê no
templo de Nazaré o início de Isaías 61(Lc 4,15-19)porém
o mais interessante é o destaque que se dá ao seu modo
de ENSINAR:
- Adaptação de linguagem
- Uso de figuras de linguagem
- Fala como quem tem autoridade



O lugar de ensinar
Jesus ensina em qualquer lugar, senão vejamos:
Na sinagoga ( Lc 2,47); na montanha (Mt 5,1-2); na
beira do lago ( Mt 13,1-3); em casa ( Mc 3,20-35);na
beira do poço ( Jo 4) ; no caminho ( Lc 24).

Aprendendo dele os apóstolos se tornam discípulos
missionários educadores: Ide ensinai a todos...





A comunidade cristã desde os primórdios entendeu a
importância da educação com os padres apostólicos, o
primeiro catecismo que é a Didaqué, do período
patrístico se destaca São Justino que vai criar uma
biblioteca pública aberta a população ( Sec. II).
Na idade média bibliotecas e escolas eram mantidas
junto aos mosteiros e no renascimento a compreensão
educativa centrada no ser humano em busca da beleza
e da liberdade.



A desigualdade na questão do acesso à educação fez
surgir a caridade educativa que está na origem de
inúmeras congregações e institutos de vida consagrada.
O encontro de consagrados com o mundo da educação
nos presenteou com uma tradição pedagógica que
passa pelo método preventivo de Dom Bosco; a atração
pelos pobres de José Calazans; a obra de João Batista La
Salle e Marcelino Champagnat; Madre Cabrini, Clélia
Merloni, etc.



A



A educação que parte de uma antropologia cristã
também considera o fim último da pessoa: conhecer e
amar a Deus no tempo e na eternidade e os irmãos.

A educação integral não é no sentido temporal, mas
sim significando envolver o homem todo e todo
homem, nada pode escapar, todas as dimensões. Esse
todo e tudo passa pela escola, pelo Estado, pela família,
pelo direito, pela Igreja, etc.



Humanizar a educação é antes de tudo colocar a pessoa
no centro (TB 176) do processo educativo. Assim a
educação deixaria de servir a interesses ideológicos,
econômicos, religiosos, etc.

O humanismo solidário propõe a globalização da
esperança ancorada na compreensão de que a caridade
cristã propõe gramáticas sociais universalizantes e
inclusivas.





Se as famílias tem o dever de educar tem também o
direito de escolher a educação que dará a seus filhos
considerando os valores que para elas são importantes.
Esta missão é um ministério da família.
A grande dificuldade das famílias é questão da
reorganização do mundo do trabalho que provoca
ausência paterna/materna com a consequente
terceirização da educação chamada de berço. Ninguém
nasce pai ou mãe a gente se torna pai ou mãe no
caminho.





Uma educação para todos requer que todos estejam
pactuados para oferecer o melhor; essa é a proposta do
Papa Francisco no Pacto Educativo Global para
mobilizar a todos no compromisso de: (TB 190):
01 – Colocar a pessoa no centro de cada processo
educativo, rejeitando tudo o que favoreça a cultura do
descarte.
02 – Ouvir crianças, adolescentes e jovens para
construirmos juntos um futuro de paz, justiça e vida
digna



03 – Favorecer a participação das meninas e jovens na
instrução.
04 – Ter a família como primeiro e indispensável sujeito
educador.
05 – Educar para o acolhimento em especial os mais
vulneráveis e marginalizados
06 – Encontrar outras formas de compreender política,
economia, etc. Para que estejam a serviço do homem
na perspectiva de uma ecologia integral.
07 – Guardar e cultivar a nossa casa comum



Falar de fé e de sua transmissão é um desafio complexo
e uma missão árdua. A Igreja está no mundo para
evangelizar e evangeliza pelo que é, pelo que diz e pelo
que faz. Talvez aqui possamos encontrar muitas
respostas para as dificuldades que enfrentamos.
A Igreja retoma a catequese de inspiração
neocatecumenal para introduzir a pessoa no mistério
de Jesus Cristo. É fundamental que cada pessoa faça a
experiência do encontro com Jesus Cristo morto e
ressuscitado.





Descobrir o sentido mais profundo da busca; pois é o
Senhor quem chama: Segue-me (TB 198)
A educação na fé é missão da Igreja através da
catequese, mas a introdução neste caminho conforme
afirma DGAE 2019-2023, está sob a responsabilidade da
família como ambiente propício da convivência, do
clima familiar e do testemunho dos pais. (TB 201/202).
Os novos contextos familiares merecem cuidado,
respeito e solicitude pastoral. (TB 203)



Educar para o diálogo
A pedagogia do diálogo deve ser assumida a partir do exemplo
de Jesus. Uma das mais antigas obras da patrística que é o
Diálogo com Trifão de São Justino sobre a relação entre judeus
e cristãos no século II até chegar as metodologias sinodais da
atualidade.
O Papa Francisco na Constituição Apostólica “Veritatis
Gaudim” (Alegria da verdade) sobre as Universidades e as
Faculdades Eclesiásticas fala do “diálogo sem reservas” não
como tática mas como exigência para fazer a experiência
comunitária da alegria da verdade.



Nenhuma pedagogia cristã pode abster se do diálogo seja na família,
nas instituições de ensino, nas organizações civis e do Estado; pois o
diálogo deve ser para nós um testemunho.
Diálogo não é concordar com tudo, mas sim estar aberto ao diferente
sem negociar o inegociável das convicções de cada um.

Educar para o belo, para o bom e para o verdadeiro!!!
Encantar-se com a beleza que nos atraí, que move o nosso coração.
Quem já não se sentiu tocado por uma bela canção ou por um poema,
uma pintura, etc. Beleza não é somente o estético ou que se pode ver e
ouvir. Muitas pessoas são considerados belas sem que tenham
aparência formosa, mas pelo que são, por seu interior, por suas ações,
etc.



Para sabermos a importância do que é belo, bom e
verdadeiro basta compararmos com o feio, o mau e o
falso. Jesus Cristo era o que mesmo?????
Quando Deus criou o mundo a cada dia dizia: “ e viu
que era bom”!

Quando criou o homem disse que era muito bom.

SE BELA É A OBRA DO UNIVERSO CRIADO, 
MAIS BELO AINDA DEVE SER SEU CRIADOR!!!





“DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER!” (Mt 14,16).


