
 
Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020. 

Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora 
 

Carta Circular 2020/16 
 

A todos os jesuítas e leigos/as da Província BRA 
 

Assunto: Adesão da Província ao Pacto Educativo Global 
 
A Conferência dos Provinciais Jesuítas de América Latina e Caribe (CPAL) atendendo ao 
apelo do Papa Francisco, decidiu aderir ativamente ao Pacto Educativo Global 
apresentado por ele no último dia 15 de outubro. 

Os provinciais da América Latina e Caribe, em um gesto simbólico, no dia 12 de 
dezembro, às 12h (hora de Brasília), dia de Nossa Senhora de Guadalupe, realizarão uma 
breve cerimônia apresentando este compromisso, através do canal no YouTube Somos 
(https://www.youtube.com/c/somosjesuitas ). 

O Papa apresenta a educação como um poderoso instrumento para promover 
mudanças qualitativas no mundo de hoje. É necessário estabelecer um novo 
compromisso educacional no qual a ampla participação e inclusão são fundamentais.  
Nós somos chamados a fazer um trabalho em rede, convocar a sociedade civil e 
colaborar com nossos talentos e energias na construção e promoção de um novo 
modelo cultural e de desenvolvimento. 

A Companhia de Jesus no Brasil participa dessa iniciativa e, por meio de nossas 
comunidades, obras e presenças apostólicas, compromete-se com esta proposta e 
simbolicamente assina o Pacto Global pela Educação. Cada um de vocês também está 
convidado a assinar esse compromisso. 

Este gesto de adesão será apenas o começo de um longo caminho a percorrer como 
parte do desafio que assumimos para cultivar juntos este sonho da construção de uma 
civilização da harmonia, da unidade e da solidariedade.  

A ação concreta de solidariedade com a campanha de assinaturas será: tirar uma selfie 
com o documento assinado; e, para aqueles que não têm como imprimi-lo, pode dar seu 
apoio com uma selfie, segurando um cartaz dizendo, “Eu apoio e assino o Pacto 
Educativo Global”. As fotos devem ser enviadas para o e-mail: peg@cpalsj.org , até 11 
de dezembro. Elas serão postadas nas redes sociais de “somosjesuitas”: 
#PactoEducativoGlobal  #MeUnoAlPEG.  

A CPAL também criou uma petição pública no Change.org, na forma de um abaixo 
assinado virtual. Essa iniciativa se soma à assinatura no documento de papel. 
 

https://www.youtube.com/c/somosjesuitas
https://www.youtube.com/c/somosjesuitas
mailto:peg@cpalsj.org


 
O Padre Roberto Jaramillo, presidente da CPAL, escreveu uma carta explicativa sobre a 
campanha de forma mais extensa. Seguem abaixo o link da carta, como também o link 
do documento para assinar, da petição pública e o texto do PEG: 

Carta do Pe. Roberto Jaramillo => https://bit.ly/2VQBQeT 

Documento para assinar => https://bit.ly/2LaoVCc 

Petição pública no Change.org => (https://www.change.org/CPALFirmaDelPEG) 

Texto do Pacto Educativo Global => https://bit.ly/2VRishB 

Contamos com o apoio de todos e todas para promover e motivar a participação de 
todo o Corpo Apostólico neste projeto comum. Por favor divulguem entre os seus 
conhecidos, familiares, amigos, jesuítas e outros parceiros e aliados. 

Abaixo outros documentos importantes para a leitura e compartilhamento 

 Mensagem do Papa Francisco - Convocação ao PEG 
 Manuscrito do Papa Francisco agradecendo a CPAL pelo compromisso com o PEG 

 Transcrição do manuscrito do Papa à CPAL  

 Compromisso do Pe Geral Arturo Sosa 

 Documento Explicativo da Campanha da CPAL 
 

Com abraço fraterno, 
 

  
 

  
P. Mieczyslaw Smyda, SJ 

Provincial 
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