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Caríssimo confrade,

Em vista da VIII Conferência Geral (Neustadt 16-21 de Julho 2012), reunimo-nos como
comissão em Roma para organizar o evento. A proposta de realizar uma Conferência sobre a
educação veio dos educadores que, reunidos em Salamanca no ano de 2008, acharam que “era
preciso uma tomada de consciência sobre a grande importância do tema da educação que diz
respeito a toda a Congregação”.
A ideia foi apresentada ao XXII Capítulo Geral de 2009, que a fez sua e, no
documento final, recomendou que “se convocasse uma Conferência Geral sobre os temas da
educação e da cultura e suas implicações”.
O Governo Geral, depois de uma ulterior troca de ideias com os Superiores Maiores, em
Outubro de 2010, propôs que a Conferência se debruçasse sobre o educar, os valores
dehonianos, e as jovens gerações. Nos sucessivos encontros, achou-se problemática a
referência à expressão educação, que, nalguns contextos, parece redutiva, por ter, por
exemplo, uma referência exclusiva à actividade escolar.
Daí que se prefira o termo “Educare”, no sentido latino. Entendemos, com esse termo,
uma missão que diz respeito a todos os dehonianos, em qualquer contexto ou âmbito onde se
encontrem a trabalhar. O termo inclui o contributo positivo a dar à vida e ao crescimento das
pessoas, sobretudo no período da formação e da estruturação da personalidade. O título da
Conferência é por conseguinte: «“Educare”, como dehonianos, as novas gerações».
Como Congregação, julgamos ter um contributo a dar ao crescimento das novas
gerações, oferecendo-lhes os valores dehonianos. Na ficha em anexo, que é dirigida a cada
religioso, procuramos saber quais os valores que, como dehoniano educador, achas que se
devam transmitir.
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Pedimos que a tua resposta seja enviada à Secretaria Geral ou ao endereço mail
educare2012@dehon.it até 30 de Maio de 2011. Em anexo, oferecemos-te também o texto de
uma oração para que possas apoiar o caminho de preparação da Conferência, bem como a
tarefa educativa que investe cada um de nós.

A Comissão de Preparação:

P. Jesús Valdezate Soto (HI)
P. Olav Hamelijnck (GE)
P. Anísio José Schwirkowski (BM)
P. Fransiskus Tri Priyo Widarto (IN)
P. Mathieu Yvon (MAD)
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