
REPLETOS DE ALEGRIA, GRATIDÃO E ESPERANÇA, 
COMEMORAMOS 50 ANOS DE GRUPO UBEC!

Celebrar o jubileu fundacional de 50 anos da União Brasileira de Educação Católica 
(Grupo UBEC) é dádiva. É trazer à memória os passos que foram dados por tantas 
pessoas que marcaram e marcam a missão desenvolvida e a dedicação para a construção 
de um mundo diferente e de uma Igreja engajada com a vida de seu povo.

Nossa trajetória cinquentenária tem como inspiração as palavras Memória, Presença e 
Profecia. Elas nos remetem às experiências vividas ao longo dos anos, à nossa atuação no 
presente e, também, nos impulsiona a dar passos ainda mais contundentes rumo ao tempo 
que virá.

Na memória atualizamos as experiências significativas, as dificuldades, as conquistas, 
os desafios enfrentados, as pessoas que passaram pelas nossas unidades de missão, os 
estudantes que formamos, os educadores que compartilham da nossa missão... tudo está 
em nossa memória institucional e afetiva, independentemente do tempo. Essas histórias 
e os sonhos que tivemos, ao longo desse percurso, fazem parte dos nossos 50 anos.

Desde o lançamento da pedra fundamental, que inicia essa caminhada em solo 
brasiliense, até os dias de hoje, em que chegamos fisicamente às cinco regiões brasileiras 
e por meio da educação a distância em todos os cantos do planeta, trazemos em nossa 
trajetória a marca de um trabalho construído por muitas mãos, vozes, pensamentos 
e sentimentos. Buscamos tornar realidade o ideal de educação e evangelização dos 
Santos Fundadores das Associadas do Grupo UBEC - que nos inspiram no presente pela 
resiliência, amorosidade, missionariedade, humanismo solidário, predileção pelos mais 
pobres e pelos jovens, trabalho empreendedor e o amor à educação. 



João Batista de La Salle disse que o que obtemos de 
melhor na oração é o conhecimento.

Gaspar Bertoni acreditara que todos os bons princípios das 
grandes coisas devem começar pela humildade.

Marcelino Champagnat afirmara que é preciso antes de 
tudo amar, e amar a todos igualmente.

João Bosco (Dom Bosco) com muita benevolência acreditara 
que a educação é coisa do coração.

Padre de Man deixara como mensagem o espírito corajoso 
e perseverante.

Maria Mazzarello falara do amor ao trabalho e temperança 
e da importância da alegria e espírito de liderança nas nossas 
ações.



A inspiração Cristã aliou-se à perseverança e à oração de homens e mulheres que, com 
muito trabalho, fizeram a UBEC avançar para além do território do Distrito Federal. 
Somos, hoje, herdeiros de uma história carregada de significados e que tanto fez para 
muitas crianças, adolescentes e jovens. Todas essas memórias, amadas por nós e por 
aqueles que nos precederam, estão eternizadas em diferentes espaços de missão. Pois, 
como disse a poetisa Adélia Prado, “o que a memória ama fica eterno”.

Mais do que estar nos territórios, somos presença significativa e transformadora! Os 
diferentes espaços de missão em que atuamos revelam e moldam a nossa identidade 
educativa e evangelizadora. Seja no Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste ou Sul, 
buscamos ser e estar com nossos estudantes, com nossos educadores, com nossas 
comunidades educativas. Seguindo os passos do Cristo, Bom Pastor, e Maria, mãe Educadora, 
estamos ao lado daqueles que nos buscam e de quem somos chamados a cuidar.

A missão do Grupo UBEC, revelada no serviço à humanidade e à Igreja, exige 
que façamos parte integral dessa instituição, comprometidos com os valores 
humanos, éticos e cristãos em todas as nossas ações. Temos muitos territórios 
ainda não explorados e queremos chegar a mais cidades, estados, territórios e 
países. A nossa obra de amor para existir precisa fazer sentido para o próximo e 
alcançar mais crianças, adolescentes e jovens que carecem de uma educação de 
excelência. Somente dessa maneira colocaremos em prática o nosso projeto de 
transformação de mundo. 

Celebrar o Jubileu significa ter consciência da nossa existência, presença e missão como 
Grupo UBEC e potencializar a nossa identidade, acreditar no projeto educativo que 
entregamos à sociedade e assumir, mais uma vez, o compromisso social de contribuir 
com a mudança de vida daqueles que precisam de nós. 

Somos fruto de uma inspiração utópica! Do sonho de uma instituição educacional 
intercongregacional e eclesial que pudesse ofertar educação católica em seus espaços 
de missão. A utopia nos aponta horizontes e nos ajuda a dar passos. Ela nos desinstala e 
exige que saiamos do lugar comum em busca de novos e desconhecidos desafios. 

A utopia nos faz esperançar! Para onde queremos ir? Onde a UBEC quer estar no seu 
próximo Jubileu? Que marcas queremos ter deixado na história? Qual o nosso legado 
às futuras gerações? Pensar na necessária profecia do Grupo UBEC é ter consciência 
da nossa história, da nossa atuação presente e de como e onde queremos chegar.



A dimensão profética também exige do Grupo UBEC 
posicionamentos, atuação crítica e construtora de no-
vos e diferentes horizontes para a educação brasilei-
ra. A profecia bíblica pode nos inspirar no anúncio das 
boas novas, a não nos silenciarmos frente aos desafios e 
às nossas conquistas e a compartilhar as novidades que 
descortinarmos. Também, exige que não sejamos omissos 
a situações opressoras, não educativas e que não gerem 
vida. “Não se conformem com esse mundo, mas o trans-
formem pela renovação de suas mentes” (Rm 12, 1).  

Neste sentido, ao celebrar 50 anos de fundação, em 
profunda comunhão com a Igreja, como uma grande 
aldeia educativa, reafirmamos nosso compromisso 
em cuidar da criação à luz da ecologia integral, com 
a predileção pelos mais pobres ou vulneráveis, a 
solidariedade, a cooperação a inclusão e a equidade. Nos 
comprometemos a continuar promovendo uma educação evangelizadora tendo como 
centralidade as pessoas, que contribua com a promoção dos direitos humanos, da ética, 
da fraternidade e da paz. Educação que contribua com o diálogo, a sustentabilidade, o 
bem-viver e a vida em plenitude (cf. Jo 10, 10).

“A sinodalidade expressa a natureza da Igreja, a sua forma, o seu 
estilo, a sua missão.”

Papa Francisco

Sinodalidade não é um slogan, como afirma o Papa Francisco, mas o próprio jeito de 
ser da Igreja. O Grupo UBEC, como Igreja que é, inspira-se também dessa premissa. 
Nascemos da união de um grupo de institutos religiosos e de uma igreja particular com 
um mesmo sonho: a educação. Sonho que se tornou missão e que hoje celebramos seus 
50 anos. 

Àquela época, talvez, o imperativo fosse falar em intercongregacionalidade, ou seja, 
diferentes congregações trabalhando juntas. Hoje, porém, reafirmamos o trabalho 
conjunto, interinstitucional, e damos um passo além, celebramos a nossa sinodalidade. 
Sentamos juntos, em torno da mesma mesa. Caminhamos unidos, ainda que com diferentes 
pontos de vista. Dialogamos sempre, mesmo que com opiniões divergentes. E temos a 
certeza da centralidade em Jesus Cristo, que nos une, nos congrega e nos fortifica.



Na comemoração do cinquentenário do Grupo UBEC somos 
chamados a seguir servindo, sem medir esforços, como Igreja que 
caminha ao lado das mulheres e dos homens, compartilhando 
as dificuldades, cultivando sonhos em prol de uma educação 
inclusiva e transformadora. 

Nesse sentido, se faz necessário nossos agradecimentos a 
relevante e indispensável participação das Unidades de Missão 
e das educadoras e dos educadores que contribuem de forma 
significativa para que todo projeto vivido, experimentado e 
lapidado, por tantas mãos, nestes 50 anos, resultassem na 
transformação de tantas vidas!

Muita gratidão! Às educadoras e aos educadores dos Colégios e Instituições de 
Ensino Superior. Gratidão as equipes da Faculdade Católica Imaculada Conceição 
do Recife, Universidade Católica de Brasília, Centro Universitário Católica do 
Tocantins, Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais, Colégio 
Católica de Brasília, Colégio Católica Padre de Man, Colégio Católica Timóteo, 
Colégio Católica de Curitiba, Colégio Católica Machado de Assis e Escritório 
Central. Graças a dedicação de vocês, nestes 50 anos a UBEC se reinventou com 
espírito jovem e empreendedor, aliando inovação à sua tradicional caminhada.

Que os nossos Santos Fundadores intercedam sempre por nossa missão e sejam 
inspiração na trajetória de nosso cotidiano! 

Que Maria, Mãe Educadora, nos acompanhe em nossa jornada.

Que Jesus, o Bom Pastor, seja nosso companheiro e mestre.

Ao Grupo UBEC, e a cada um de vocês, nosso carinho e estima e votos de que a pereni-
dade da instituição garanta mais vida, educação de excelência e compromisso integral.

Brasília - DF, 12 de agosto de 2022.

Pe. Geraldo Adair da Silva Ir. Olavo José Dalvit
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