
1 
 

COMUNICADO DO II ENCONTRO INTERNACIONAL 
DE EDUCADORES DEHONIANOS DA CONGREGAÇÃO 

E DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS DEHONIANAS 
 
 
Nós, religiosos e leigos, que trabalhamos nas instituições educativas pertencentes às 
Províncias, Regiões e Distritos de Argentina-Uruguai, Brasil Central, Brasil Meridional, 
Brasil Setentrional, Canadá, Chile, Congo, Alemanha, Espanha, Itália Meridional, Índia, 
Indonésia, Portugal, Madagáscar, Moçambique, Polónia, Estados Unidos e Venezuela, 
reunidos em Salamanca (Espanha) de 14 a 23 de Julho de 2008, no II Encontro 
Internacional de Educadores Dehonianos, queremos apresentar a toda a Congregação a 
presente declaração final: 
 
 
1. Neste encontro partilhámos e acolhemos o que cada uma das Províncias, Regiões e 
Distritos realiza no âmbito da Educação, tanto êxitos como dificuldades e novidades que 
ocorreram desde o I Encontro Internacional de Educadores Dehonianos celebrado em 
Salamanca (Espanha) no ano 2001. Foi uma feliz oportunidade para realizar e viver a 
fraternidade para além das diferenças. Agradecemos ao Governo Geral esta iniciativa, 
que demonstra assim o seu interesse pela importância do mundo educativo e reconhece 
o trabalho que a Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus desenvolve no 
mundo através dos seus religiosos e leigos. 
 
2. Em comunhão com as orientações da Igreja e fiéis ao espírito do Padre Leão Dehon, 
nosso fundador, e à missão que quis legar ao nosso Instituto, a de implantar o Reino de 
Deus nas pessoas e na sociedade, entendemos a actividade educativa como um âmbito 
privilegiado de evangelização. 
 
3. Um fruto alcançado no I Encontro Internacional de Educadores Dehonianos do ano 
2001 foi a Proposta Educativa Dehoniana, como documento inspirador para todos os 
centros educativos dos Sacerdotes do Coração de Jesus. O trabalho deste II Encontro 
Internacional de Educadores Dehonianos teve como fundamento a III parte do referido 
documento: “Adveniat Regnum Tuum”. Tornar presente o Reino de Deus entre os 
homens é nossa tarefa prioritária na sociedade de hoje, mais do que nunca, porque é 
tornar realidade o Amor de Deus: “a caridade de Cristo nos interpela”, diz São Paulo na 
sua Carta aos Coríntios (2Cor 5,14). 
 
4. Assim, baseando-se em tudo isto, o lema do encontro foi “Um coração aberto para 
educar”. A realidade do Coração aberto de Cristo, centro da nossa espiritualidade, 
convida-nos a configurar o nosso coração ao de Jesus e abri-lo aos demais. Acreditamos 
que é na formação dos educandos que melhor podemos lançar a semente do Reino, 
cuidar dela e fazê-la frutificar para formar cidadãos que constituam a nova civilização 
do amor. Para nós, a educação quer dizer “reparar” e reparar é salvar. 
 
5. Todos nós, os participantes deste encontro, reflectimos sobre cinco categorias 
fundamentais para orientar uma educação cristã, católica e dehoniana: antropológica, 
cultural, social, eclesial e dehoniana. Nesse estudo, fomos ajudados por especialistas. 
Todos pudemos manifestar as nossas vivências, dificuldades e, sobretudo, os nossos 
sonhos, baseando-nos na prática do nosso trabalho diário. O objectivo pretendido foi 
chegar a uma série de planos de actuação para cada centro e realidade educativos. 
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6. Constatámos, com alegria e satisfação, a grande quantidade de actividades realizadas 
nos centros. Verificámos que muitas delas são fruto de intercâmbios realizados no ano 
2001 no I Encontro Internacional de Educadores Dehonianos, o que demonstra uma 
maior homogeneidade no plano de realização de actividades. As experiências de alguns 
centros educativos foram postas em prática por outros, enriquecendo as actividades 
destinadas a promover o carácter próprio dos nossos centros. Também nestes anos 
surgiram novas achegas, que, de acordo com os tempos, correspondem às expectativas 
da sociedade e que tanto se apregoam nas novas metodologias da área educativa. 
 
7. Analisámos as dificuldades encontradas para realizar as proposições orientadoras da 
Proposta Educativa Dehoniana por parte da Comunidade Educativa, da sociedade e das 
instituições com o fim de propor acções concretas que ajudem a optimizar os nossos 
esforços e a obter resultados positivos que nos animem a prosseguir com sonho e 
esperança. 
 
8. Consideramos que todo o trabalho deve estar iluminado pelo carisma dehoniano. Por 
isso, foi apresentada a figura sempre actual do Padre Dehon, figura que impregna toda a 
tarefa da Comunidade Educativa e que deve animar de forma particular o nosso 
trabalho. Isto serviu para descobrir o carácter próprio e distinto de outros centros 
católicos. A entrega plena por amor aos outros, presente em Jesus Cristo sofrendo na 
Cruz, fez com que o Padre Dehon agisse de igual modo. Assim, a preferência pelos 
mais pobres é algo que se encontra no nosso ideário e que o magistério da Igreja nos 
recorda: a nossa opção pelos mais necessitados. O espírito com que o Padre Dehon quis 
impregnar a sua obra é totalmente actual e revolucionário, e propõe um catolicismo 
integral. É a grande pergunta que fazemos: estamos realmente a responder a esse 
espírito? A Pedagogia Dehoniana tem como base o amor à sociedade, para construir 
criticamente uma nova sociedade que faça crescer nela o Reino de Deus. Concluímos 
felizmente que acreditamos no Reino de Deus e, portanto, devemos continuar a 
descobrir como ser mais fiéis ao seu magistério, tendo por base a qualidade dehoniana 
que consiste em ligar espiritualidade e realidade social. O desejo é que se torne 
realidade o “Adveniat Regnum Tuum”. 
 
9. É importante compreender a situação do homem na história: a sua evolução como ser 
criado por Deus, a situação actual que tenta omitir a presença de Deus na vida humana e 
a racionalidade económica. Uma racionalidade que despersonaliza; por isso, é 
necessário apostar numa “educação personalizadora”. A sociedade do bem-estar faz 
com que o homem esteja e não que seja, isto é, esqueça a sua dimensão transcendental. 
A Bíblia explica o sentido da dignidade do homem: “ser à imagem e semelhança de 
Deus”. O sentido profundo do ser humano radica no facto de viver frente ao outro, 
frente ao diferente que completa assim o seu sentido como ser humano. Os perigos que 
se deparam são a cultura hedonista, a negação do que as coisas são realmente, a 
primazia da acção que faz com que as coisas tenham sentido por aquilo para que servem 
e não pelo que são; assim o aluno que não dá a medida “não serve”. Como 
consequência, temos a necessidade de apresentar valores que dêem sentido ao seu ser, 
para pôr a pessoa como centro. A escola católica deve ajudar a integrar estes valores na 
pessoa para chegar à sua maturidade. O último referente que a escola apresenta e que dá 
sentido a tudo é Deus. Estamos obrigados a apresentar Deus como referente último de 
sentido e preparar a pessoa para o encontro com a transcendência. 
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10. Cremos que educar é acreditar nos jovens escutando-os, acolhendo-os, amando-os, 
dialogando com eles, conhecendo a sua cultura, propondo-lhes a Fé, para que sejam 
transformadores da sociedade, de uma maneira positiva. Para isso nos devemos preparar 
e ser verdadeiros especialistas no mundo pedagógico da criança e do jovem. A educação 
situa-se num mundo global e intercultural e precisa de uma orientação com um bom 
discernimento. 
 
11. Sabemos que Deus nos convida a participar da sua criação sendo compassivos e 
identificando-nos com os mais necessitados, lutando por um mundo mais justo e 
pacífico. Educar na justiça e na paz, numa casa que é o mundo de todos, serve de 
plataforma de transformação das realidades sociais e estilo de vida. Educamos o 
estudante através do amor, para que possa ser crítico e procurar um equilíbrio entre a 
terra e o homem. 
 
12. Descobrimos que a Proposta Educativa Dehoniana convida a Comunidade 
Educativa a participar na missão da Igreja através da disponibilidade, da comunhão e da 
solidariedade, para colaborar no projecto de salvação da humanidade. Educar um cristão 
é formá-lo a partir de uma pedagogia da cordialidade baseada na disponibilidade, 
comunhão e solidariedade. A educação cristã é reparar e evangelizar com o objectivo de 
tornar presente o Reino de Deus. 
 
13. Sugerimos acções pontuais e concretas para serem implementadas nas distintas 
realidades educativas da nossa Congregação. Como fruto deste II Encontro 
Internacional de Educadores Dehonianos estabeleceu-se, entre outras, as seguintes 
propostas de actuação: 
 

- Para os centros educativos: revitalizar, através de semanas dehonianas, a figura 
do Padre Dehon incluindo a elaboração de uma unidade didáctica sobre a vida, 
obra e mensagem do Padre Dehon; promover campanhas solidárias que tornem 
possível uma mudança de estilo de vida, para nos tornar próximos dos homens e 
mulheres mais desfavorecidos na nossa sociedade.  

 
- Para manter vivo o contacto entre os participantes deste Encontro: manter uma 

comunicação sistemática através da rede, partindo de um ponto central onde 
possam convergir as distintas comunicações e sugestões para partilhar materiais 
e experiências, tais como a criação de uma realidade virtual educativa 
dehoniana, dar a conhecer a Proposta Educativa Dehoniana para ser aplicada 
em todas as realidades educativas da Congregação. 

 
- Continuar com a realização de Encontros de Educadores Dehonianos. 

 
14. Finalmente, nós aqui presentes, conscientes da relevância do trabalho educativo da 
nossa escola dehoniana no mundo, reafirmamos a necessidade da Congregação em 
reflectir sobre a mesma, para clarificar o papel fundamental da educação na actividade 
que os nossos centros educativos desenvolve, para que não seja algo que dependa de 
iniciativas pessoais, mas que tome parte integrante da dinâmica geral do projecto que 
desenvolve a Congregação na missão evangelizadora da Igreja. Por isso, nós, os 
participantes, em consenso de assembleia, propomos que se promovam estudos 
científicos sobre o tema da Educação emanados dos escritos e pensamentos do Padre 
Dehon, que, amando profundamente a sociedade, propunha uma transformação da 
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mesma, sendo o trabalho educativo um recurso eficaz. Por isso, um meio para este 
estudo e reflexão que servisse de tomada de consciência da grande importância do tema 
educativo que pudesse envolver toda a Congregação poderia ser a celebração de uma 
Conferência Geral que tratasse a Educação como uma das missões fundamentais dentro 
do carisma dehoniano. 
 
Animados pelo Espírito e unidos a todos os irmãos SCJ, assim como à família 
dehoniana estendida por toda a terra, expressamos a nossa gratidão pelo alento que 
recebemos para celebrar este Encontro e sentir patente o carisma do Padre Dehon que, 
hoje, mais do que nunca, queremos que seja vivido nas realidades educativas em que 
estamos e que incida directamente nos distintos contextos onde se desenvolve. Por fim, 
sentimo-nos chamados à esperança educativa e terminamos este comunicado com estas 
palavras do Padre Fundador: “Não é a educação cristã o cultivo das faculdades mais 
elevadas do homem, a civilização da inteligência e do coração?” (Padre Dehon, OS IV, 
291). Nós, com espírito dehoniano, queremos prestar atenção às realidades do mundo 
que nos rodeia. 
 
In Corde Iesu, 
 
Os participantes do II Encontro Internacional de Educadores Dehonianos 
Salamanca, 14-23 de Julho de 2008 
 


