
Em sua viagem à Inglaterra, o Papa Bento XVI afirma sua gratidão às Irmãs 

de Mary Ward 

 
 

PAPA RECORDA MARY WARD, FUNDADORA DAS "JESUITINAS", ACUSADA DE HERESIA 

 
Londres, 18 set (RV) – No discurso feito na manhã de ontem, na St. Mary's University College, de 
Twickenham, em Londres, aos religiosos e religiosas que ensinam nas escolas católicas, Bento XVI 
recordou a figura de Mary Ward, fundadora da congregação das "Damas Inglesas" também 
conhecidas como "jesuitinas". 
 
"Olhando em torno – disse o pontífice – vejo muitos religiosos de vida apostólica, cujo carisma 
compreende a educação dos jovens. Isso me oferece a oportunidade de dar graças a Deus pela 

vida e obra da Venerável Mary Ward, oriunda destas terras, cuja visão pioneira da vida religiosa apostólica para as 
mulheres deu tantos frutos. Eu mesmo – sublinhou Bento XVI – quando jovem, fui educado pelas "Damas Inglesas" e 
tenho para com elas um profundo débito de gratidão." 
 
Mary Ward foi reconhecida Serva de Deus por meio de um decreto assinado no ano passado, pelo papa, tornando-a 
Venerável. Esse reconhecimento é o primeiro passo rumo à canonização de uma mulher e de uma religiosa que, em 
vida, foi olhada com maus olhos por parte da Igreja, que a acusou até mesmo de heresia e fechou a congregação por 
ela fundada. 
 
Nascida na Inglaterra, na época das perseguições anticatólicas, Mary Ward foi para a França, para dedicar-se à vida 
religiosa, mas recusou-se a limitar-se à vida contemplativa à qual todas as religiosas eram obrigadas em razão da 
Contrarreforma, e em 1609, abriu uma escola na França, com o objetivo de educar as adolescentes.  
 
A iniciativa – revolucionária para a época – teve grande sucesso e as "Damas Inglesas" – como eram conhecidas as 
religiosas de Mary Ward – difundiram-se rapidamente. Foi o Papa Paulo V (1605-1621)que reconheceu a nova 
congregação, modelada a exemplo dos Jesuítas – daí o apelido "jesuitinas" com o qual elas são conhecidas. 
 
Seus sucessores, todavia, viram com maus olhos a nova congregação, pela isenção da obrigação da clausura, pela 
dependência direta do Papa e pela semelhança com os Jesuítas. O Papa 
Urbano VIII (1623-1644) em 1631, suprimiu a congregação, acusando Mary 
Ward de heresia, acusação pela qual ela foi presa. 
 
Mary Ward recusou-se a assinar uma confissão e, mais tarde, pôde voltar 
a abrir escolas na França e na Inglaterra, todavia a congregação – com seu 
nome mudado para Congregação da Beatíssima Virgem Maria – foi 
reconhecida pelo Papa Clemente XI (1700-1721) apenas em 1703, mas 
teve que esperar três séculos – até 2003 – para poder adotar o nome de 
Congregatio Jesu (Congregação de Jesus) explicitando, assim, a própria 
inspiração nas regras de Santo Inácio de Loyola e da Companhia de Jesus. 
(AF) 
 
http://radiovaticana.org/bra/Articolo.asp?c=423323  
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ESCOLA CATÓLICA DEVE SER COERENTE COM A DOUTRINA, DIZ PAPA 

Publicado em 17/09/2010  

LONDRES, sexta-feira, 17 de setembro de 2010 (ZENIT.org) – Não só o que se 

ensina nas escolas católicas deve ser coerente com a doutrina, mas também os 

religiosos que se dedicam ao ensino devem ser modelo com sua própria vida. 

Foi o que afirmou Bento XVI aos representantes das escolas católicas britânicas, a 
quem encontrou na manhã desta sexta-feira, no St Mary’s University College em 

Twickenham (bairro londrino de Richmond). 

O Papa falou, na capela da instituição, para cerca de 300 religiosos e professores das escolas católicas, a quem 
assinalou que sua presença é um sinal que recorda o espírito e costumes católicos que devem permear todos os 
aspectos da vida escolar. 

“Isso vai além da evidente exigência de que o conteúdo do ensino concorde sempre com a doutrina da Igreja. Trata-
se de que a vida de fé seja a força impulsora de toda atividade escolar, para que a missão da Igreja se desenvolva 
com eficácia”, afirmou o Papa. 

Bento XVI recordou aos presentes, entre quem se encontrava também o Ministro de Instrução britânico, Nick Gibb, 
que já desde a entrada do cristianismo na Inglaterra este realizou um importante trabalho educativo. 

“Os monges perceberam com clareza esta dimensão transcendente do estudo e do ensino, que tanto contribuiu para 
a evangelização destas ilhas”, afirmou o Papa. 

O pontífice também quis recordar a venerável Mary Ward e suas Damas Inglesas. Mary (1585 – 1645), nascida 
durante a perseguição anticatólica posterior à Reforma, fundou uma original obra educativa, que se estendeu por 
todo continente. 
“Eu mesmo, quando criança, fui educado pelas ‘Damas Inglesas’, e tenho por elas uma profunda dívida de gratidão”, 
reconheceu o Papa. 

Neste sentido, quis também recordar aos presentes que “a tarefa de um professor não é simplesmente comunicar 
informação ou proporcionar capacitação em habilidades orientadas ao lucro econômico da sociedade”. 

“A educação não é nem nunca deve ser considerada algo meramente utilitário – advertiu –. Trata-se da formação da 
pessoa humana, preparando-a para viver em plenitude. Em uma palavra, trata-se de partilhar sabedoria. E a 
verdadeira sabedoria é inseparável do conhecimento do Criador”. 

O Papa quis animar os religiosos de forma concreta a não abandonar sua presença no âmbito educativo. 

“Como os papéis respectivos da Igreja e do Estado no âmbito da educação continuam evoluindo, nunca esqueçais 
que os religiosos têm uma única contribuição a oferecer a este apostolado, sobretudo através de suas vidas 
consagradas a Deus e por meio de sua fidelidade: o testemunho de amor a Cristo, o Mestre por excelência”, afirmou. 

Por último, destacou – em referência aos episódios de abuso sexual – a importância de que as escolas católicas 
sejam “locais seguros” para crianças e jovens, e inclusive que este “clima de confiança” seja um distintivo destes 
centros.  

“Nossa responsabilidade com aqueles que nos confiaram sua formação cristã não pode exigir menos”, afirmou. “De 
fato, a vida de fé pode-se cultivar com eficácia quando prevalece um clima de confiança respeitosa e afetuosa”. 

Ao finalizar seu discurso, o Papa presenteou à St. Mary University, na pessoa de Dom Stack, bispo auxiliar de 
Westminster, um mosaico da Virgem Maria. 

http://www.nossasenhoradobrasil.com.br/escola-catolica-deve-ser-coerente-com-a-doutrina-diz-papa.html  
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PAPA ENCONTRA-SE COM MEMBROS DO CORPO DOCENTE CATÓLICO EM LONDRES 

Gaudium Press - 2010/09/17 

Londres (Sexta-feira, 17-09-2010, Gaudium Press) Nesta sexta-feira, o Papa 

Bento XVI deu início a seu segundo dia de viagem ao Reino Unido discursando ao 

mundo acadêmicco católico inglês reunido na St. Mary's University College de 

Twickenham, em Londres. Bento XVI chegou à capital inglesa ainda na noite de 

ontem, vindo da Escócia. 

Na universidade, de forte tradição católica e renomada qualidade de ensino, o pontífice encontrou-se com 

professores e estudantes católicos, e falou a ambos os grupos. Ao se dirigir aos docentes, o Papa afirmou que a 

"educação não é um treinamento meramente utilitário para dar algum benefício econômico à sociedade", mas 

"forma a pessoa humana pela partilha da sabedoria". 

Sabedoria esta, explicou Bento XVI aos irmãos e irmãs professores, que é "inseparável do conhecimento do Criador". 

Para o Papa, cada um dos professores católicos deve recordar a "necessidade de seu testemunho da forte e baseada 

fé que atrai o jovem". 

O Papa mencionou a contribuição para a educação da sociedade britânica especialmente dos monges beneditinos, 

"que acompanharam Santo Agostinho em sua missão na Inglaterra". O Papa destacou também o papel dos discípulos 

de São Columba, que difundiram a fé na Escócia e na Inglaterra do Norte, em São Davi e nos seus companheiros em 

Gales". 

Bento XVI também expressou sua gratidão pessoal pelas "Senhoras Inglesas" da Venerável Mary Ward, que o 

educaram em sua terra natal na Alemanha. "Agradeço a Deus pela vida e o trabalho da Venerável Mary Ward, 

nascida nesta terra, cuja visão pioneira de vida religiosa apostólica para as mulheres deu vários frutos", sublinhou. 

Aos cerca de 300 irmãs e irmãos que trabalham no campo da educação, Bento XVI disse que eles "têm uma 

contribuição única a oferecer a este apostolado" através da "vida consagrada a Deus" e "através do testemunho fiel 

e amoroso a Cristo". Segundo o Papa, a presença dos professores em escolas católicas é "um poderoso lembrete do 

muito discutido ethos católico".  

O Santo Padre pediu-lhes, por fim, para estarem sempre em conformidade com a doutrina da Igreja e com a vida de 

fé, que deve ser "a força motriz por trás de cada atividade na escola" para ajudar os jovens a "descobrir a alegria de 

pertencer a Cristo para os outros". 

http://www.arautos.org/noticias/19616/Papa-encontra-se-com-membros-do-corpo-docente-catolico-em-Londres.html  
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PAPA EM LONDRES: EDUCAR SIGNIFICA FORMAR A PESSOA HUMANA 
 
Londres, 17 set (RV) - Bento XVI encontra-se no Reino Unido em sua 17ª 
viagem apostólica internacional. 
 
Depois de passar pela Escócia, o Papa chegou a Londres na noite de ontem, e 
na manhã desta sexta-feira encontrou-se com o mundo da educação católica 
no Saint Mary's University College de Twickenham, localizada a 12 
quilômetros da capital inglesa. 
 
Ali, Bento XVI inaugurou a Fundação João Paulo II para o Esporte, uma 
entidade católica que busca promover os valores esportivos em honra ao 
falecido pontífice.  
 
Em seu discurso aos professores e religiosos, Bento XVI homenageou a 
notável contribuição que os religiosos e as religiosas deram à Inglaterra no 
nobre dever da educação.  
 
"Aos homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao ensino dos jovens, desejo expressar meus sentimentos de 
profunda gratidão. Vocês formam as novas gerações não apenas no conhecimento da fé, mas em cada aspecto do 
que significa viver como cidadãos maduros e responsáveis no mundo atual" – frisou Bento XVI. 
 
"Como vocês sabem, a tarefa do professor não é apenas passar informações ou providenciar uma preparação 
técnica para trazer benefícios econômicos à sociedade; a educação não é e não deve ser mais considerada como 
puramente utilitarista. Ela deve formar a pessoa humana, prepará-la para viver a vida na plenitude – em poucas 
palavras se refere a educar para a sabedoria" – disse ainda o Santo Padre. 
 
O Pontífice ressaltou que a dimensão transcendente do estudo e do ensino foi compreendida pelos monges que 
desse modo muito contribuíram na evangelização do Reino Unido. "Penso nos beneditinos que acompanharam 
Santo Agostinho em sua missão na Inglaterra, nos discípulos de São Columba que difundiram a fé na Escócia e na 
Inglaterra do Norte, em São Davi e nos seus companheiros em Gales" – sublinhou Bento XVI. 
 
O Papa recordou os religiosos que nos dias de hoje têm como carisma a educação dos jovens. "Agradeço a Deus pela 
vida e o trabalho da Venerável Mary Ward, nascida nesta terra, cuja visão pioneira de vida religiosa apostólica para 
as mulheres, deu vários frutos" – frisou o Santo Padre. 
 
Enfim, o pontífice agradeceu às pessoas que se empenham para garantir que as escolas católicas proporcionem um 
ambiente seguro para as crianças e os jovens. (MJ) 

http://www.oecumene.radiovaticana.org/bra/Articolo.asp?c=423213 
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