
 

CARTA PROGRAMÁTICA  
DA REDE ITAKA – ESCOLÁPIOS 

 

O Senhor continua nos convocando a seguir Jesus ao estilo de Calasanz, assumindo a dádiva e a 
responsabilidade de revitalizar a cada dia o carisma e a missão escolápia em todos os lugares aonde o 
espírito nos vai conduzindo. 

Este carisma escolápio o encarnamos os religiosos e também muitos leigos. A Fraternidade, a partir de 
seu reconhecimento como realidade de integração carismática, soma-se à Ordem para enriquecer as 
Escolas Pias e sua missão. 

Compartilhar o carisma, a partir destas duas vocações complementares, nos leva a caminhar 
conjuntamente na vivência e celebração da espiritualidade calasância, a compartilhar elementos de vida 
em distintas formas e avançar juntos na missão escolápia. 

Itaka – Escolápios é uma oportunidade de seguir avançando neste caminho conjunto da Ordem e da 
Fraternidade. 
 

Itaka – Escolápios 

é uma entidade criada e sustentada pela Ordem e Fraternidade das Escolas Pias, como plataforma de 
missão compartilhada institucional entre ambas realidades e com quem queira colaborar. 

Torna-se, assim, um espaço de integração carismática e jurídica coletiva e em uma rede escolápia que 
inclui as Demarcações e Fraternidades escolápias que se adiram e explicitem em um acordo os aspectos 

concretos compartilhados. 

Com tudo isto, Itaka – Escolápios colabora com a espiritualidade, vida e missão das Escolas Pias. 
 

Itaka – Escolápios  
1. Colabora no fortalecimento das Escolas Pias e sua missão, colocando-se à sua disposição com 

os recursos disponíveis. 
2. Promove diversas convocatórias à participação nas Escolas Pias, oferecendo especialmente a 

vocação à vida religiosa escolápia e à Fraternidade. 
3. Responde, na medida de suas possibilidades, às solicitações que lhe faça a Ordem ou as 

Demarcações, através de seus Superiores com suas Congregações.  
4. Mantem um canal permanente de comunicação com os responsáveis da Ordem, Demarcações e 

Fraternidades que participam da rede. 
5. Organiza-se, com a participação das pessoas e equipes propostas pelas Províncias e 

Fraternidades envolvidas, numa equipe demarcacional e nas sedes locais que sejam 
convenientes. 

6. Proporciona os recursos necessários para o funcionamento ordinário dos projetos 
compartilhados, em função dos orçamentos aprovados de forma acordada, e colabora na busca 
de financiamento para atender a necessidades novas ou de caráter extraordinário. 

7. Fornece permanentemente informação do andamento de Itaka – Escolápios e seus projetos a 
suas entidades fundadoras (Ordem e Fraternidade), aos que colaboram em seus projetos e à 
sociedade em geral. 



 

A Ordem e as Demarcações das Escolas Pias 
que participam em Itaka-Escolápios 

1. Reconhecem a rede Itaka – Escolápios como entidade compartilhada de forma institucional para 
impulsionar a vida e missão escolápias, apresentando-a e assumindo as decisões que 
legitimamente tome por meio de seus órgãos de funcionamento, sempre em comunhão com as 
respectivas Congregações Demarcacionais. 

2. Inserem Itaka – Escolápios em seu organograma (geral, demarcacional e local) promovendo o 
funcionamento das equipes necessárias e a coordenação com outras esquipes. 

3. Impulsionam a ação de Itaka – Escolápios nos projetos compartilhados em cada Demarcação e 
também na consciência de rede com os demais lugares onde Itaka – Escolápios está presente. 

4. Promovem o reconhecimento legal da Fundação Itaka – Escolápios no local. Se isto não for 
possível, criarão uma entidade similar, vinculada a Itaka-Escolápios com um acordo. 

 

A Fraternidade Geral e as Fraternidades demarcacionais 
que participam em Itaka-Escolápios. 

1. Valorizam Itaka – Escolápios como espaço de missão compartilhada entre a Ordem e a 
Fraternidade, assumindo seus propósitos e decisões. 

2. Entendem os projetos e vida de Itaka – Escolápios como próprios, interessando-se por todos 
eles, ainda quando não afetem diretamente à Fraternidade ou a cada um de seus membros. 

3. Participam ativamente com a contribuição de seus dízimos de solidariedade, com a orientação 
do voluntariado aos projetos escolápios,sempre em consonância com a vocação particular e com 
o envolvimento e interesse possíveis em cada circunstância. 

4. Participam nos diversos momentos e órgãos de funcionamento de Itaka – Escolápios, 
especialmente nas sedes mais próximas. 

 

A Congregação Geral e o Conselho da Fraternidade Geral fazem sua esta Carta Programática de Itaka – 
Escolápios e convidam as Demarcações e Fraternidade interessadas a se aderirem. 

A adesão de cada Demarcação e Fraternidadeimplicará ainda em um acordo anual com a Comissão 
Executiva da rede Itaka – Escolápios, onde se determinarão os projetos compartilhados, os responsáveis 
com suas equipes, os objetivos e os orçamentos correspondentes. 

E para registrar assim, assinam esta Carta Programática os subscritos em ______, ao __ de ____ de 
2015. 

 

 

 

 
A.:  
em nome do Conselho  
da Fraternidade Geral 

 
A.: 

Presidente  
de Itaka - Escolápios 

 
A.:

P. Geral
das Escolas Pias 

 



 

 

 
ADESÃO À CARTA PROGRAMÁTICA DE 

ITAKA – ESCOLÁPIOS 
por parte da  

VICE-PROVÍNCIA E FRATERNIDADE DE 
BRASIL E BOLÍVIA 

 

O Pe. Vice-Provincial de Brasil e Bolívia, com a aprovação de sua Congregação,  

e o ConselhoVice-Provincial da Fraternidade de Brasil e Bolívia, com a aprovação de seus membros, 

subscrevem esta carta e desejam participar nesta rede escolápia 

tal como concretizarão em um acordo posterior. 

 

Belo Horizonte e Cochabamba, ao ….. de …. de 2015. 

 

 
A.: ______ 
em nome do Conselho  
da Fraternidade de Brasil e Bolívia 

 
A.: ______ 

Pe. Vice-Provincial
das Escolas Pias de Brasil-Bolívia 

 



 

 

ACORDO 
EM ITAKA-ESCOLÁPIOS BRASIL-BOLÍVIA 

Ano 2015 
Em desenvolvimento da adesão à Carta Programática de Itaka – Escolápios por parte da Vice-Província e 
a Fraternidade de Brasil e Bolívia, como concretização anual da missão compartilhada nesta rede, as 
partes 

 

CONCORDAM 

 

I. Âmbitos da missão compartilhada institucionalmente em Itaka-Escolápios… 

Os âmbitos e projetos das Escolas Pias de Brasil-Bolívia compartilhados em Itaka – Escolápios serão os 
assinalados a continuação. 

1.  
2.  
3.  

 

II. Funcionamento e equipes1 

Para impulsionar a ação conjunta da Demarcação e Fraternidade em cada lugar, lançam-se as seguintes 
iniciativas: 

1.  
2.  

Os responsáveis e equipes para impulsionar Itaka – Escolápios neste percurso .... são os seguintes: 

1. Equipe de Itaka – Escolápios demarcacional:  
2. Equipes de sede local: 

  
  

3. Outras equipes existentes na Demarcação 
  

4. Participação em órgãos e equipes gerais: 
  
  

                                                           
1 Por exemplo: encontros, momentos, ações de planejamento, revisão conjunta da Congregação e Conselho ou 
responsáveis de cada lugar / Concretização do organograma e funcionamento da vida e missão da Demarcação nos 
documentos provinciais que puderem existir … 



 

 

 

III. Objetivos anuais 

Como principais objetivos do ano a serem alcançados por Itaka – Escolápios Brasil e Bolívia, com o apoio 
da Demarcação e da Fraternidade, se identificam os seguintes: 

 
1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 

 
IV. Orçamento anual 

Para o impulso das obras e projetos compartilhados, assim como para a conquista dos objetivos 
anteriormente assinalados, Itaka – Escolápios ____ contará no exercício financeiro com o orçamento de 
receitas e despesas que se anexa. O mesmo será objeto de monitoramento durante o exercício e de sua 
liquidação ao final, por parte das correspondentes equipes demarcacionais e da rede Itaka – Escolápios. 

V. Vigência 

Este Anexo entrará em vigor no momento em que seja aprovado tanto pela Congregação ____ das 
Escolas Pias de Brasil-Bolívia, após a consulta ao Conselho vice-provincial da Fraternidade, e bem como 
pela Comissão Executiva de Itaka – Escolápios. Estará vigente até o fim do período anual a que se 
refere. 


