
Pedagogia Ursulina

e

Santa Ângela hoje



Promover uma 
Cultura de Paz e 
Justiça dentro de 

uma nova visão da 
criação 



Meios para promoção 
dessa cultura

Treinamento

Formação



Nós, 
nessa nova perspectiva, 

necessitamos de:
uma maior conexão

partilhar as experiências

buscar orientações 
comuns



Essa cultura inclui:

valores
atitudes
comportamentos 
compromisso com a 
liberdade e a tolerância 
entre grupos e indivíduos



Devemos juntos lutar 
contra os espirais:

da pobreza e egoísmo, com a 
solidariedade;

da discriminação e exclusão, 
com as boas vindas às 
diferenças na unidade de uma 
família humana;



da violência, com a prática 
do diálogo;

da semente da morte, com 
a vida e a esperança;

da avareza, com o respeito 
por toda a Criação.



Nesta construção contamos 
com a presença de Ângela

Mulher forte, revolucionária, 
guerreira, que rompeu muitos 
paradigmas de seu tempo, inclusive 
paradigmas religiosos;

Preocupada com a paz e a 
reconciliação;

Que disseminava paz e concórdia, 
numa consciência livre de maldade e 
inveja.



Podemos aprender com 
Ângela

a construir relações 
pacíficas, sem enganos, 
porque a paz é inseparável 
da justiça.



Segredo do nosso sucesso

Agir em conjunto;

Sermos elos de caridade.



Antiga Cosmologia

X

Nova Cosmologia



Planeta Terra

•Comunidade de vida

Atividades humanas

•Arrastando e esgotando o mundo 

e a natureza



Antiga Cosmologia

Colocava Deus fora do 
mundo;

Homem acima da natureza.



Deus e Homem na Antiga 
Cosmologia

Deus 
 Onipotente, tirano, 

castigador, que quase 
não respeita a nossa  
liberdade e pouco nos 
ama na prática

Homem
 Que domina e maltrata a 

natureza e o semelhante

 Extrativista, compete, usa 
a força para agredir e 
dominar

 Manipula em nome do 
egoísmo, individualismo, 
busca desenfreada do 
lucro



Deus e Homem na Nova 
Cosmologia

Deus
 Presente no homem

 Encarnado

 Capaz de sofrer conosco 
e por nós

 Capaz de rir, chorar e de 
amar de maneira 
humana

Homem
 Humilde

Em harmonia:

 com Deus;

 com o cosmos;

 com todos os outros 
seres;

 consigo mesmo. 



Nova visão de Criação
Promove e defende a vida em 
todas as suas instâncias

Torna-nos mais atentos ao 
bem-estar de cada ser vivo e do 
Planeta



Pedagogia Ursulina
 está centrada na pessoa humana;

 revela um compromisso intenso com o
apostolado baseado no testemunho de sua vida
e o poder de sua palavra falada;

 estuda a natureza do educando a fim de melhor
compreendê-lo, tendo a capacidade de atender
às suas necessidades;



Pedagogia Ursulina
 nesse sentido, respeita a história e a experiência

do educando, sua liberdade e poder de decisão,
suas diferenças individuais;

 pede, da parte de quem educa, um amor
incondicional e imparcial pelos estudantes;

 age com justiça e neutralidade, sem dar
preferências a qualquer um, sem excluir, sem
discriminar, sem manipular;



Pedagogia Ursulina
 tem que reconhecer e dar-se conta do lugar e da

medida da disciplina na formação do educando;

 evita a compulsão e a força, tentando conduzir o
educando pelo incentivo, a paciência, a persuasão e
o bom humor;

 coloca como objetivo da educação a formação ética
do educando;



Pedagogia Ursulina

 insiste no instinto materno, que é a única e
enérgica força motivadora de toda a obra
apostólica da Companhia; isso gerará qualidade
no Amor.

Textos: Prof. Paulo Emanuel Machado


