Dicionário do Global Education Compact

Para comemorar o 6º aniversário da publicação da encíclica Laudato Sì, no dia 24 de maio, a ANEC
(Associação Brasileira de Educação Católica) lançou o Dicionário do Pacto Global pela Educação.
O livro de 172 páginas traz 72 verbetes, em português e espanhol, em que estiveram envolvidas
quase uma centena de pessoas. Este Dicionário é resultado do trabalho conjunto da ANEC com a
CNBB (Conferência Episcopal Brasileira), CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil), CIEC
(Confederação Interamericana de Educação Católica) e SM.
Entre as muitas e significativas palavras do Papa Francisco, em setembro de 2019, convidando
todas as pessoas de bem a se comprometerem com um Pacto Educacional Global, estas ressoaram
com mais intensidade. Naquela época, a Diretoria e o Conselho Superior da ANEC estavam
reunidos em Brasília. O assunto entrou em pauta e foi aprovado por unanimidade em conjunto
com a CNBB e a CRB. Posteriormente nos encontros, foi definido um lema: A Igreja do Brasil, com
o Papa Francisco, no Pacto Global pela Educação e a logomarca do Pacto dentro do mapa do Brasil
(proposta apresentada pela Escola Santo Afonso Rodriguez, da Rede Jesuíta de Educação).
A pedido do Setor de Educação da CNBB, foi redigido e divulgado em janeiro de 2020 o documento
de Orientações Gerais sobre o Pacto Global pela Educação, com indicação da ANEC para realizá-lo
em abril. Os Seminários Regionais também foram coordenados com a participação de
universidades e escolas católicas. Com o andamento do processo, foi formado o Grupo de Trabalho
(GT) do Pacto ANEC Brasil. Dele participam o coordenador do GT de Pastoral da ANEC e / ou o
membro do Conselho dos Estados e do Distrito Federal e os gestores da secretaria nacional, sob a
coordenação do Serviço de Pastoral de Animação.
Com a pandemia, um novo planejamento de atividades foi necessário. O Projeto Executivo do
Pacto Educacional Global foi escrito e publicado. Nele são descritos os fundamentos que norteiam
as ações planejadas e os desdobramentos a partir desse planejamento. Não é um trabalho isolado,
mas com várias colaborações. Dentre eles, temos a participação na elaboração deste Dicionário da

Confederação Interamericana de Educação Católica - CIEC, da Rede Jesuíta de Educação e do Corpo
Docente Padre João Bagozzi, com o apoio da SM Educação.
O pontificado do Papa Francisco é marcado pela coragem do Evangelho. Em seus discursos, ele
exorta toda a Igreja a permanecer no estado de partida, a sair para abraçar as grandes causas da
vida. Nesse sentido, nosso Dicionário mergulha na fonte de suas mensagens, para criar uma
comunhão fraterna com a Igreja. Quando este projeto foi convocado em 2019, ele nunca imaginou
que o mundo passaria por momentos delicados, devido à pandemia e suas consequências. O
Dicionário traz uma chama de vida e esperança. É preciso investir nossas melhores energias com
coragem e ousadia.
Nossa inspiração, parte da narrativa de Lucas 10,1 que se refere ao envio do grupo de 72 discípulos
por Jesus. A missão não é tarefa de poucos, por isso a nossa escrita é feita coletivamente para
expressar uma união de desejos. Somos 72 autores enviados para transformar o mundo. Que a
nossa ação-escrita seja um compromisso gerador de vida em abundância.
Destacamos a participação de Lila Caricaturista que traduziu a motivação do Pacto por meio de
sua arte. Depois de ter criado a camada do Dicionário, ele nos disse: “Vejo no Pacto pela Educação,
o reflexo dos sonhos dos meus filhos, dos nossos filhos, das crianças do mundo inteiro”. Duas
nuvens de palavras unem-se às artes de Lila. O primeiro formado pelas 72 palavras em português
e espanhol, e com o formato sul-americano, revelando assim uma das intenções do Dicionário:
Aproxime-se! Por isso convidamos autores de outros países e decidimos traduzir para o espanhol
essa iniciativa que nasceu no Brasil. A segunda, em formato de árvore, revela os quase 100 nomes
de todas as pessoas que participaram deste projeto editorial e que nos fazem acreditar que é
possível unir nossas melhores energias ao convite que o Pacto nos fez. São educadores, agentes
pastorais, gestores, pesquisadores, religiosos, sacerdotes, que atuam em diversos ambientes e que
quiseram participar da construção coletiva deste Dicionário. Na diversidade de autores, de seus
países e regiões, conseguimos tecer uma experiência fraterna, que nos fez considerar que o Pacto
é possível, e que este Dicionário já é uma semente daquele canteiro que estamos lavrando.
O Dicionário revela o genuíno espírito pastoral, reunindo as gramáticas de vida dos autores,
registrando suas vozes, seus pensamentos e suas experiências de vida em suas linhas curtas.
Esperamos que as 72 palavras inspirem alegria missionária, ampliem vocabulários e gramáticas de
reciprocidade e multipliquem as sementes do humanismo solidário, em nossa Casa Comum.

