5 dezembro 2018
Queridas irmãs, leigos/leigos e jovens, comunidades educadoras das FMA,
é bom apresentar um projeto educativo mundial que nos fará sentir ainda mais próximas
dos jovens "para encontrar uma resposta compartilhada e coletiva, consensual e responsável,
diante do desafio da crise ecológica e da mudança climática" (Apelo do Papa Francisco e do
Patriarca Ecumênico Bartolomeu, 01 de setembro de 2017) e está em consonância com o
Documento Final do Sínodo 2018, onde afirma:
"Diante das contradições da sociedade, muitos jovens querem capitalizar seus talentos,
habilidades e criatividade e estão dispostos a assumir responsabilidades. A sustentabilidade social
e ambiental, a discriminação e o racismo emergem entre as questões que são mais importantes
para eles "(52).
"Através da fraternidade e da solidariedade vivida, especialmente com os últimos, os jovens
descobrem que a liberdade autêntica surge do sentimento de se sentirem acolhidos e cresce no
dar espaço para outro. Eles têm uma experiência semelhante quando estão comprometidos em
cultivar a sobriedade ou o respeito pelo meio ambiente. A experiência do reconhecimento mútuo
e do compromisso compartilhado leva-os a descobrir que seus corações são habitados por um
apelo silencioso ao amor que vem de Deus "(n. 74).
“São necessárias escolhas corajosas na perspectiva da sustentabilidade, como indicado pela
Encíclica Laudato si ', pois a falta de respeito pelo meio ambiente gera novas pobrezas, das quais
os jovens são as primeiras vítimas [...] Os jovens incentivam a Igreja a ser profética neste campo,
com palavras, mas acima de tudo através de escolhas que mostrem que uma economia amiga da
pessoa e do ambiente é possível. Juntamente com eles, podemos fazê-lo "(No. 153).
Crianças, adolescentes e jovens aceitaram o desafio do Papa Francisco lançado com a
encíclica de Laudato Si e estão aderindo ao projeto internacional EU POSSO! cuidando da 'casa
comum' e com o compromisso de melhorar o ambiente em que vivem.
Juntamente com muitos educadores e educadoras, acreditamos que os jovens possam
mudar o mundo: eles são os protagonistas de uma mudança radical para atingir os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030. Para nós será um prazer acompanhá-los com um
coração educativo e apaixonado.
Trabalharemos nas aulas e nos pátios, na escola e no oratório-centro juvenil, nas
academias e nas casas-família, com as crianças dos cursos infantis e com os jovens universitários,
de forma crítica, criativa e colaborativa, usando a metodologia Design for Change, para criar
projetos concretos de transformação e melhoria da realidade pessoal e socioambiental.
As várias fases de cada projeto ou história de mudança "Eu posso" estão em harmonia com
o Sistema Preventivo: ver o contexto; imaginar soluções; agir e construir a mudança; compartilhar
suas conquistas para contagiar e inspirar um grande número de pessoas; avaliar e reiniciar.

Vamos criar uma corrente mundial de crianças e jovens nas comunidades educativas ... e
isto significa mudar o mundo, passo a passo, colocando em jogo quatro habilidades fundamentais
tão tipicamente salesianas: pensamento crítico, criatividade, espírito de colaboração,
comunicação.
Para realizar este projeto, enviamos em anexo:
1. O Guia do Professor em pdf.
2. Alguns artigos de apresentação da metodologia Design for change.
3. Para que as inspetorias possam, eventualmente, imprimir o Guia do Professor em
seus próprios países e em outros idiomas, enviaremos - por WeTransfer – também o
texto de alta resolução para uma publicação mais eficaz na sua nação, também em
outras línguas.
Além disso, vocês receberão, do Escritório de Expedições (dall’Ufficio Spedizioni), algumas
cópias do Guia do Professor (impresso com o logotipo do Instituto) nos idiomas de sua inspetoria.
Confiemos no potencial de nossas comunidades educativas: os pequenos, os jovens. Eles como diz o Papa Francisco - sabem trabalhar com o coração, com a cabeça e com as mãos. Juntos,
NÓS PODEMOS mudar o mundo.
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