
ESCOLÁPIOS EM APARECIDA
ANO JUBILAR: 400 ANOS DE CALASANZ

Em Aparecida, 20 de maio de 2017
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https://www.youtube.com/watch?v=_9InlEBCJN8
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I. Uma história, nossa história4

Oração de 

agradecimento 

a Deus por 

esta história



1557: Calasanz nasce (faz 460 anos)
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Lembramos nossa história…
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1583: É ordenado (faz 434 anos, com 26)
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1592: Em Roma (faz 425 anos, com 35)
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1597: Santa Dorotèia (420 anos atrás, com 40)
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1617: Nascem as EEPP (faz 400 anos, com 60)
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1646: Supressão das EEPP (faz 371, com 89)
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1648: Calasanz morre (faz 369, com 91 anos)
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1656: As EEPP resnacem (361 anos atrás)
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1667: primeira paróquia (faz 350 anos)
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1717: encontro da Aparecida (faz 300 anos)
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1766: Calasanz é santo (250 anos atrás)
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1857: EEPP em América (faz 160 anos)
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1950: EEPP em Asia… e Brasil! (67 anos atrás)
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1962: Concílio Vaticano II (55 anos atrás)
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1963: EEPP em África (54 anos atrás)
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1991: primeiras Fraternidades (faz 26 anos)
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1992: EEPP em Bolívia (25 anos atrás)
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2001: nasce Itaka (faz 16 anos)



A. MARCO PARA SITUAR23

2017: comemorar e construir EEPP hoje



Oramos com Jesus
24

Pai nosso que estás nos céus, santificado 

seja o Vosso nome.

Venha a nós o Vosso Reino.

Seja feita a Vossa vontade, assim na 

Terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje.

Perdoai as nossas ofensas assim como 

nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido.

E não nos deixeis cair em tentação, mas 

livrai-nos do mal.



II. Nosso desejo neste ano25



Neste ano nós queremos…

 Dar graças a Deus por esses 400 anos de preciosa história.

 Reconhecer aos que fizeram (e continuam fazendo) possível as 

Escolas Pias

26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



E muitos outros… Obrigado!
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Também queremos…

 Celebrar, especialmente em algumas datas 

destacadas, esta história: Congresso da educaçao em

Chile, esta peregrinação a Aparecida, nosso Congresso da 

educaçao en GV, profisao e ordenaçao……
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E também queremos…

 Dar a conhecer mais nossa vida, missão e projetos, 

para contagiar ao nosso redor mais estima, 

solidariedade e compromisso com o trabalho 

escolápio.

 Dar novos passos para responder mais aos que 

precisem de nós.

 Convidar a participar mais 

intensamente na vida 

e missão escolápias.
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Agradecemos a Deus com Maria
39

Ave Maria, ave Maria.

 Santa mãe, Maria, nesta travessia, cubra-nos teu 
manto cor de anil; guarda nossa vida, mãe 
Aparecida, santa padroeira do Brasil.

 Mulher peregrina, força feminina, a mais 
importante que existiu; com justiça queres, que 
nossas mulheres, sejam construtoras do Brasil.

 Com amor divino, guarda os peregrinos, nesta 
caminhada para o além; dá-lhes companhia, 
pois também um dia, foste peregrina de Belém.

 Com seus passos lentos, enfrentando os ventos, 
quando sopram noutra direção; toda a mãe 
Igreja, pede que tu sejas, companheira de 
libertação.



III. Os escolápios, hoje40
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Os escolápios somos…

 1.400 religiosos (mais de 300 jovens em formação)

 1.000 pessoas na Fraternidade escolápia.

 Milhares de colaboradores (educadores, 

voluntariado...).

 E dezenas de 

milhares de 

destinatários de 

nossas obras 

escolápias.
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A missão escolápia hoje

 40 países do mundo

 200 ccolégios com
125.000 alunos.

 15.000 no Movimento 
Calasanz.

 300 paróquias e centros 
de culto.

 350 projetos sociais: 
casas-lares, internatos, 
refeitórios, centros sociais, 
escolas de reforço, 
alfabetização de adultos...
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A missão escolápia hoje

 No Brasil: 2 colégios, 3 grandes paróquias, 3 

centros sociais, 2 casas-lares, Movimento Calasanz, 

Itaka – Escolápios...

 Na Bolívia: 4-9 colégios, 3 paróquias, 2 internatos, 

Movimento Calasanz, 

Itaka – Escolápios.

 Momento de 

crescimento... 

e muitas chamadas 

para responder.
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Temos aprendido de Calasanz

 “Encontrei a maneira definitiva 

de servir as crianças e jovens e 

não abandonarei por nada deste 

mundo...”

 Abaixar-se para que elas 

cresçam.

 Dedicação a cada criança, a 

cada jovem, a cada pobre.

 Educar, anunciar, transformar.

 Em comunidade.
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Rezamos juntos

À vossa proteção recorremos

Santa Mãe de Deus.

Não desprezeis as nossas súplicas

em nossas necessidades,

mas livrai-nos de todos os perigos,

oh Virgem gloriosa e bendita.

Amém.
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IV. Somos convidados48



O Pe. Geral nos convida

 Era um sonho impossível: educar a todos.

 Em 1948, 300 anos após a morte de Calasanz: a 
educação é um direito humano... que continua sendo 
tarefa urgente para mais de 60 milhões de crianças.

 A educação transforma o mundo: educação 
evangelizadora, em missão 
compartilhada, sobretudo 
para os mais pobres, 
ao estilo de Calasanz.

 Ano Jubilar para celebrar 
e continuar na missão 
escolápia de educar, 
anunciar, transformar.
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O Papa nos escreve 1

 E também declara um ano jubilar

 Quis me fazer presente não apenas para celebrar a 
extraordinária história que você têm escrito... mas também 
para animá-los a continua-la com entusiasmo, dedicação e 
esperança para “glória de Deus e utilidade do próximo”.

 As necessidades continuam sendo essencialmente as mesmas: 
as crianças e jovens necessitam que lhes seja distribuído o 
pão da piedade e das letras, os pobres continuam 
chamando-nos e convocando-nos, a sociedade 
pede para ser transformada de acordo com 
os valores do Evangelho.

 Em 1948 Pio XII reconheceu, por sua vez, 
a importância do seu Fundador, 
proclamando-o Padroeiro celestial de todas 
as escolas públicas cristãs.
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O Papa nos escreve 2

 Nesses quatro séculos as Escolas Pias se têm mantido 
numa permanente atitude de abertura à realidade, e 
“em saída”: de Roma para as pequenas cidades 
italianas, de Itália para os países europeus, e mais 
tarde para outros continentes... Têm exercido sempre 
seu ministério na escola e, ao mesmo tempo, têm sido 
capazes de responder aos pedidos da Igreja, 
assumindo serviços pastorais onde fosse 
necessário... Têm aberto o caminho das Fraternidades 
Escolápias.

 Espero que façam memória do que são e do que estão 
chamados a ser.

 Convido-lhes a viver este Ano Jubilar como um novo 
“Pentecostes dos Escolápios”.
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O Papa nos escreve 3

 Sigam as pegadas que as crianças e jovens levam escritas nos seus 
olhos. Olhem o rosto delas e deixem-se contagiar por seu brilho 
para serem portadores de futuro e esperança para ir a todos os 
cantos onde as crianças sofrem injustamente.

 Quero recordar as palavras fortes do seu 
Fundador sobre o ministério ao qual dedicou 
sua vida: “Muito digno, muito nobre, muito 
louvável, muito benfeitor, muito útil, muito 
necessário, muito arraigado em nossa 
natureza humana, muito conforme a razão, 
muito apreciado, muito agradável e muito 
glorioso”. Essas palavras continuam sendo 
válidas!

 De fato, hoje em dia existem milhões de 
crianças sem acesso à educação... e as 
crianças escolarizadas têm necessidade de 
autênticos mestres.
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O Papa nos escreve 4

 Ser escolápio é, 
por definição, ser 
uma pessoa em 
atitude de 
abaixamento, um 
pequeno que se pode 
identificar com 
os pequenos, um pobre 
com os pobres.

 Vocês não têm sido fundados para outra grandeza a não ser a da 
pequenez, para o abaixamento, que os reveste dos sentimentos de 
Cristo e os leva a serem cooperadores da Verdade divina, para 
fazer-se crianças com as crianças e pobres com os pobres.

 Encomendo a Ordem, a Família Calasância e as Fraternidades 
Escolápias a Maria Santíssima, da qual a Ordem das Escolas Pias 
leva o nome. Maria, primeira educadora de Jesus, seja seu modelo 
e proteção.
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Jesus, através das crianças convida-nos

 A viver a misericórdia com todos e ainda mais com 
os pequenos, os débeis.

 A descobri-lo no pão partilhado, no pobre, no 
próximo, no irmão.

 A segui-lo com confiança.
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Nossa Senhora Aparecida nos convida

 As EEPP, consagradas à Mãe 
de Deus.

 Proclamar a grandeza do 
Senhor que coloca seus olhos 
na pequenez de sua escrava.

 Como em Caná: façam o que 
Jesus vos disser. 

 Seguir a Jesus em todo 
momento... até a cruz, até a 
fé no Ressuscitado.

 A viver como irmãos sob o 
seu amparo.

 A orar sempre em confiança.
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Rezamos

 Ave Maria, cheia
de graça, o Senhor
é convosco, e 
bendita sois vós
entre as mulheres
e bendito é o fruto 
de vosso ventre, 
Jesus. Santa 
Maria, mãe de 
Deus, rogai por nós
pecadores, agora
e na hora de nossa
morte. Amém
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V. Precisamos de você57



Precisamos de você como

 Religioso escolápio

 Membro da Fraternidade.

 Parte da missão 
compartilhada.

 Voluntário compartilhando seu 
tempo, seu dinheiro, sua 
colaboração.

 Difusor de nossa realidade 
escolápia.

 Participante em nossas 
celebrações, projetos, sonhos...

 Seguidor de Jesus na família, 
no trabalho, em nosso 
entorno...
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Oração pelas vocações

 Senhor da messe e pastor do rebanho,
faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite:
"Vem e segue-me"!
Derrama sobre nós o teu Espírito,
que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho
e generosidade para seguir a tua voz.

Senhor, que a messe não se perca por falta de operários.
Desperta as nossas comunidades para a missão.
Ensina a nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino,
na vida consagrada e religiosa.

Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores.
Sustenta a fidelidade dos nossos bispos, padres e ministros.
Dá perseverança aos nossos seminaristas.
Desperta o coração dos nossos jovens
para o ministério pastoral na tua Igreja.

Senhor da messe e pastor do rebanho,
chama-nos para o serviço do teu povo.
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho,
ajuda-nos a responder "sim". Ámen.
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VI. Nosso presente para Calasanz60



Nosso presente a Calasanz

 Calasanz nos presenteou com um tesouro: o carisma 
escolápio, um exemplo de vida, a educação para todos, 
uma educação integral, uns irmãos, as Escolas Pias...

 Podemos, temos que fazer-lhe algum presente cada um, 
cada comunidade, cada colégio, cada paróquia, cada 
centro social, cada presença, cada país, cada Província... 
das Escolas Pias.

 O presente de uma nova 
presença em Moçambique, 
em Peru, em Ucrânia, em 
Vietnam... novas obras em 
lugares onde estávamos, 
mais vocações religiosas 
e em Fraternidade...
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Qual será o nosso presente?

 É nossa tarefa nesta 

peregrinação: qual será o 

nosso presente?

 Podemos pensá-lo aqui, 

comentá-lo, prometê-lo a 

Nossa Senhora para que seja 

uma peregrinação com fruto 

permanente.
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Cantamos 

 Houve um homem que passou por esta Terra, houve um
homem que se deu pelos demais, houve um homem que 
soube ver nos pequenos futuros homens de uma nova 
humanidade: São José de Calasanz (2) soubeste dar 
sua vida pelos demais (bis) ensinando-lhes a amar.

 Como pai, para quem não teve pai, como irmão, para 
quem não teve irmão, como amigo para quem nesta
vida não há recebido o carinho de um amigo: São José 
de Calasanz (2) soubeste dar sua vida pelos demais
(bis) ensinando-lhes a amar. Como pai, para quem não
teve pai como irmão, para quem não teve irmão, como 
amigo para quem nesta vida não há conhecido a Jesus 
seu grande amigo.
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Para seguir em contato

 Ordem. http://scolopi.org

 Nossa Província. 

http://www.escolapiosBrasilbolivia.org

 Escolápios Brasil. 

http://www.escolapiosbrasil.com.br

 Itaka – Escolápios.  http://www.itakaescolapios.org

 Fraternidade. http://www.escolapios21.org

E Facebook, twitter, youtube…
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VII. Com a ajuda de Nossa Senhora65


