
 
 

Amados e amadas de Deus, muita saúde e muita paz! 

 

Alegro-me por poder me unir a cada um de vocês, ao meu irmão bispo 

dom Emanuel Messias de Oliveira, por meio desta mensagem, dedicando breve 

partilha a este importante encontro de educadores populares. A fé cristã católica 

nos ensina que estamos nesta vida de passagem, a caminho do Reino de Deus. Nesta 

travessia, assumimos a tarefa, confiada a cada um de nós pelo Mestre Jesus, de 

semear os valores do Reino de Deus neste mundo, evangelizando cada pessoa. Essa 

tarefa é essencialmente educativa, exigindo que cada pessoa seja, ao mesmo 

tempo, professor e aprendiz.  

Importante compreender que evangelizar vai além da importante 

dimensão mística que é inerente à nossa fé, fortalecendo a nossa interioridade, 

reconfigurando o nosso jeito de ser, com mais luz para a nossa inteligência. A 

dimensão mística da nossa fé está sempre acompanhada do compromisso profético 

de mudar o mundo, ao sabor do Evangelho de Jesus. E mudamos o mundo quando 

vamos ao encontro de cada pessoa para partilhar os valores cristãos, tarefa 

educativa.  

O cristão é, pois, chamado a ser um educador, conquistando respeito e 

adesão ao que ensina não pela força de títulos, ou por imposições hierárquicas, mas 

a partir da exemplaridade do seu jeito de ser. O cristão educa quando vive as lições 

daquele que é o educador por excelência: Jesus – o único que perfeitamente fala 

com amor e ensina com sabedoria.  

Reconhecendo com humildade os nossos limites, somos todos aprendizes, 

precisamos acolher a convocação de sempre falar com amor, para ensinar com 

sabedoria. Assim vamos educando o mundo para os valores cristãos, enquanto 

amadurecemos permanentemente na vivência desses princípios, cumprindo bem a 

nossa travessia neste mundo. A Campanha da Fraternidade deste ano, que projeta 

luz sobre o mundo da educação, necessitado de investimentos, de mais priorização, 

também busca sensibilizar cada pessoa para esta vocação que todos partilhamos: 

somos, ao mesmo tempo, educadores e aprendizes.  

A rica programação deste curso dedicado a educadores populares é 

singular oportunidade para fortalecer todos vocês na missão de mudar o mundo, no 

horizonte da fraternidade e da educação, à luz do Evangelho da Vida. Agradecido 

a cada organizador deste momento formativo, suplico as bênçãos de Deus para a 

vida de todos, com a intercessão materna de Nossa Senhora da Piedade – Padroeira 

de Minas Gerais.  

Fraterno abraço, com apreço 
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