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A Carta do Caminho

• A escola só é boa quando o aluno aprende.

• A liderança do diretor é fator crítico para a escola de qualidade.

• Boas escolas têm metas e prioridades claras, realistas e 

compartilhadas por todos.



A Carta do Caminho
• Depois de décadas apenas acompanhando os esforços do Estado, a 

sociedade civil e suas lideranças se deram conta de que educação 

não é apenas assunto de governo, mas de todos. Portanto, é SUA 

também a tarefa de melhorá-la.

• O centro de gravidade da Conspiração é o aluno, se não chegar à 

sala de aula, o Movimento não chegou a lugar algum, perdendo a 

razão de existir.

• A educação de qualidade é a ponte para a travessia do País que 

temos para o País com que sonhamos.



Domenico de Masi

Como está o Mundo Hoje?



“O Mundo Ainda é Jovem”

Mas parece sem rumo

A desorientação é evidente

A transição de hoje é rápida, é radical, é perturbadora

E o nosso Movimento?

A Carta do Caminho ainda faz sentido?

(ainda nos dá o sentido?)

Como está o Mundo Hoje?



A Busca do 
Sentido



“Só uma vida dedicada aos outros

merece ser vivida.” 

Albert Einstein



Todas as ações devem 

ser fundamentadas pela 

prática espiritual. 

“Não há nada de misterioso nisso.

Consiste apenas em agir levando 

os outros genuinamente em consideração.” 

Dalai Lama



“No momento em que nos comprometemos, 

a providência divina também se põe em movimento.

Como resultado surgem todas as formas de 

coincidências, encontros e ajuda.

(...) A coragem resulta em poder, 

genialidade e magia.”

Goethe



A Carta do Caminho e 

o Caminho Trilhado são

o nosso Sol em meio

à desorientação de hoje.



Domenico de Masi conclui:

Reconhecer que vivemos um senso de 

desorientação...

...mas, paradoxalmente, vivemos no 

melhor dos mundos que já existiram.

... O Mundo Ainda é Jovem.


