
 

Carta de Compromisso para uma Escola Salesiana em Pastoral 

 

Nós, aproximadamente 300 educadores da Rede Salesiana de Escolas, reunidos 

no II Encontro Nacional de Pastoral, realizado em Aparecida – SP, no período de 20 a 

23 de agosto de 2015, com o tema “Escola Salesiana em Pastoral: Excelência 

Acadêmica e Excelência Evangelizadora”, inspirados pelo lema “Eis que faço novas 

todas as coisas”, após as reflexões e debates realizados com o objetivo de aprofundar 

as exigências pastorais do presente e do futuro da Escola Salesiana no Brasil, 

assumimos o compromisso de: 

 

 Implementar uma escola verdadeiramente em pastoral, como lugar de 

evangelização; 

 Promover o protagonismo da Comunidade Educativa Pastoral; 

 Integrar, cada vez mais, a dimensão pedagógica e a pastoral; 

 Ressignificar as práticas pedagógicas e pastorais;  

 Priorizar o papel da Pastoral como instrumento de gestão da escola;  

 Implementar a formação sistemática de toda comunidade educativa, na 

perspectiva pedagógico-pastoral; 

 Acolher e respeitar a diversidade religiosa, educando com sensibilidade 

ecumênica, mas, ao mesmo tempo, sendo sempre autênticos e fiéis aos 

princípios e valores que regem a identidade da escola católica; 

 Promover a educação étnico-racial, sobretudo a partir da óptica dos jovens 

negros e indígenas.  

 Envolver as famílias no processo educativo-pastoral;  

 Impulsionar e motivar uma maior parceria entre escola e família, visando à 

formação integral das crianças, adolescentes e jovens;  

 Aprofundar a proposta de Jesus Cristo, incentivando o diálogo respeitoso com 

as diferenças; 

 Incentivar os jovens na construção do projeto pessoal de vida; 

 Apertar o passo para alcançar os jovens em seus pátios existenciais; 

 Criar condições favoráveis para que a escola seja uma parceira na promoção da 

sociedade solidária; 



 Conhecer as políticas públicas e estabelecer um diálogo com os respectivos 

gestores numa perspectiva colaborativa; 

 Aprofundar a espiritualidade da preventividade; 

 Aprofundar, com ousadia, a dimensão missionária e profética da educação 

católica; 

 Proporcionar a formação e a atuação do núcleo animador como aliado dos 

projetos pedagógico-pastorais; 

 Aprofundar e exercitar a espiritualidade salesiana que leve a uma ação 

concreta na Comunidade Educativa Pastoral e na sociedade; 

 Potencializar a formação de educadores no uso da tecnologia e na 

implementação de metodologias ativas. 

 

As reflexões, partilhas, itinerários de fé e convivências ampliaram nossa 

consciência e responsabilidade como educadores salesianos comprometidos com os 

novos cenários das juventudes. Saímos da Terra da Mãe Rainha enriquecidos pelas 

Maravilhas que Deus realizou em cada um de nós. 

Queremos, junto com toda a comunidade educativa, “apressar o passo”, como 

fizeram Dom Bosco e Madre Mazzarello, assim, animados pelo encontro com Jesus, 

sermos fiéis ao Reino. 

Que Nossa Mãe Aparecida nos inspire e impulsione desde sua terra para novas 

fronteiras. 

 

Participantes do II ENCOPAS – RSE, 

Aparecida, 23 de agosto de 2015. 

 

 


