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Presentación 
Presentamos a continuación el Proyecto de los Escolapios, en lo que refiere a la vida y la misión, en las 
presencias de Brasil y Bolivia para su aprobación en el Primer Capítulo de nuestra Provincia.  
Son una serie de documentos que definen nuestros objetivos y nuestro estilo de funcionamiento. En algunos 
casos son Estatutos con carácter más normativo y en otros son Proyectos con un estilo más orientativo. 
Este Proyecto se complementa con dos documentos de gran importancia que no se incluyen aquí por su 
carácter más temporal: 

1. El Proyecto de Presencia Escolapia en Brasil y Bolivia para el período 2019 – 2022, que marca las 
prioridades que vamos a destacar en ese cuatrienio. Lo incluimos al inicio de esta publicación. 

2. El Seguimiento de este proyecto se realiza por medio de los correspondientes responsables y equipos, 
un calendario que indica cuándo han de llevarse a cabo las acciones y un instrumento de evaluación 
para medir el logro de nuestras principales finalidades. 

Evidentemente, este Proyecto está en sintonía con las Directrices de la Orden, tanto en la redacción actual 
como en las forma de concretar la acción de cada día. 

 

Apresentação 

Apresentamos o Projeto dos Escolápios, no que se refere à vida e missão, nas presenças do Brasil e da Bolívia 
para aprovação no Primeiro Capítulo da nossa Província. 
São documentos que definem nossos objetivos e nosso estilo operacional. Em alguns casos são Estatutos com 
mais caráter normativo e em outros são Projetos com um estilo mais orientativo. 
Este projeto é complementado por dois documentos de grande importância que não estão incluídos aqui devido 
à sua natureza mais temporária: 

1. O Projeto Presença Escolápia no Brasil e na Bolívia para o período de 2019 a 2022, que define as 
prioridades que vamos destacar neste período de quatro anos. Nós o incluímos no início desta 
publicação. 

2. O acompanhamento deste projeto é realizado por meio dos correspondentes responsáveis e equipes, 
um calendário que indica quando as ações serão executadas e um instrumento de avaliação para 
medir o alcance de nossas principais finalidades. 

Obviamente, este Projeto está em sintonia com as Diretrizes da Ordem, tanto na redação atual quanto na 
maneira de especificar a ação de cada dia. 
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Proyecto de Presencia 2019-2022 
Ser más… para convocar y servir mejor 

1. Ser más felices… para convocar y servir mejor 
1. Estar atentos a la situación de los hermanos, colaboradores y destinatarios para ayudarles siempre: 

qué puedo (podemos) hacer para que los demás sean más felices. 
2. Convocar en cada presencia Movimiento Calasanz, grupos vocacionales y procesos de participación 

que puedan responder a sus necesidades. 
3. Vivir en clave de cultura vocacional (qué quiere Dios de mí, de mis hermanos, de las personas 

cercanas) cuidando el talante positivo, esperanzado, alegre, agradecido… 
4. Mantener comunidades abiertas, de acogida donde todos somos corresponsables. 

2. Ser más comunitarios… para convocar y servir mejor  
5. Planificar y cuidar el proyecto comunitario cuatrienal con tiempos comunitarios suficientes para orar, 

compartir, disfrutar… y programar anualmente la comunidad   
6. Compartir en comunidad la vida con transparencia (revisiones de aspectos concretos de la vida) 
7. Compartir el proyecto personal intentando evolucionar hacia el proyecto vocacional: cómo pasar de 

mi proyecto al proyecto de Dios en mí 
8. Cuidar el crecimiento de la Fraternidad en identidad y en pasos de mayor implicación 
9. Dar pasos como Comunidad Cristiana Escolapia 

3. Ser más formados… para convocar y servir mejor 
10. Cuidar especialmente el equipo de formadores y el proyecto de formación inicial de los religiosos 
11. Elaborar y seguir un plan de formación personal, comunitaria y calasancia en nuestras comunidades 

religiosas, de la Fraternidad y del Movimiento Calasanz. 
12. Elaborar y desarrollar planes de formación e identificación de los educadores y colaboradores. 
13. Estudiar permanentemente nuestros documentos y proyectos para trabajar más conjuntamente 
14. Dar más pasos como Fraternidad y como Red internacional Itaka – Escolapios desarrollando la 

novedad y la revitalización que supone para las Escuelas Pías. 
4. Ser más escolapios… para convocar y servir mejor 

15. Avanzar en identidad escolapia en todas nuestras comunidades y obras impulsando la formación 
calasancia, para religiosos y laicos 

16. Crear un plan de mejora de la calidad pedagógica, pastoral y social en cada obra con indicadores 
que sirvan para evaluar y mejorar continuamente. 

17. Participar activamente en las instancias educativas, sociales y eclesiales de nuestras presencias 
18. Seguir avanzando en conciencia de Provincia Brasil – Bolivia, de Itaka – Escolapios, de Orden… 

5. Ser más eficientes… para convocar y servir mejor 
19. Trabajar siempre con coordinador, equipo y proyecto, recogiendo en actas lo acordado. 
20. Proyectar, planificar, actuar y revisar en coherencia con los proyectos establecidos por la Provincia. 
21. Trabajar en profunda coordinación la Congregación Provincial y el Consejo de la Fraternidad 
22. Hacer seguimiento del presupuesto personal, comunitario, de la misión y de la Provincia 
23. Elaborar un proyecto económico de Provincia que atienda a sostenibilidad, inversiones… 
24. Seguir avanzando en el progresivo financiamiento de la vida y misión escolapia de Bolivia 
25. Dar pasos hacia nuevas presencias o fundaciones en Brasil y en Bolivia 

Después del Consejo Provincial de Presencia y sus conclusiones, se elaborará el proyecto de cada presencia. 
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Projeto de Presença 2019-2022 
Ser mais… para convocar e servir melhor 

1. Ser mais felizes… para convocar e servir melhor 
1. Estar atentos à situação dos irmãos, colaboradores e destinatários para ajudá-los sempre: o que 

posso (podemos) fazer para tornar os outros mais felizes. 
2. Convocar em cada presença o Movimento Calasanz, grupos vocacionais e processos participativos 

que possam responder às suas necessidades. 
3. Viver na chave da cultura vocacional (o que Deus quer de mim, de meus irmãos, das pessoas 

próximas) cuidando do clima positivo, esperançoso, feliz e grato... 
4. Manter comunidades abertas e acolhedoras onde somos todos corresponsáveis. 

2. Ser mais comunitários… para convocar e servir melhor  
5. Planear e cuidar o projeto comunitário de quatrienal com tempos comunitários suficientes para rezar, 

compartilhar, desfrutar a vida... e programar a comunidade anualmente. 
6. Compartilhar a vida na comunidade com transparência (revisões de aspectos específicos da vida) 
7. Compartilhar o projeto pessoal tentando evoluir para o projeto vocacional: como passar do meu 

projeto para o projeto de Deus em mim. 
8. Cuidar do crescimento da Fraternidade na identidade e em etapas de maior envolvimento. 
9. Dar passos como Comunidade Cristã Escolápia. 

3. Ser mais formados… para convocar e servir melhor 
10. Cuidar de forma especial a equipe de formadores e o projeto de formação inicial dos religiosos. 
11. Desenvolver e seguir um plano de formação pessoal, comunitária e calasância em nossas 

comunidades religiosas, na Fraternidade e no Movimento Calasanz. 
12. Elaborar e desenvolver planos de formação e identificação para educadores e colaboradores. 
13. Estudar permanentemente nossos documentos e projetos para trabalhar mais em conjunto. 
14. Dar mais passos como Fraternidade e como Rede Internacional Itaka - Escolapios desenvolvendo a 

novidade e a revitalização que supõe para as Escolas Pias. 
4. Ser mais escolápios… para convocar e servir melhor 

15. Avançar na identidade escolápia em todas as nossas comunidades e obras, promovendo a formação 
calasância para religiosos e leigos 

16. Criar um plano para melhorar a qualidade pedagógica, pastoral e social em cada obra com 
indicadores que sirvam para avaliar e melhorar de forma contínua. 

17. Participar ativamente nas instâncias educacionais, sociais e eclesiais da nossa presença. 
18. Continuar avançando em consciência de Província Brasil – Bolívia, Itaka – Escolápios, Ordem... 

5. Ser mais eficientes… para convocar e servir melhor 
19. Trabalhar sempre com coordenador, equipe e projeto, registrando em atas os acordos. 
20. Projetar, planejar, atuar e revisar em coerência com os projetos estabelecidos pela Província. 
21. Trabalhar em estreita coordenação a Congregação Provincial e o Conselho da Fraternidade. 
22. Acompanhar o orçamento pessoal, comunitário, da missão e da Província  
23. Preparar um projeto econômico da Província que trate de sustentabilidade, investimentos... 
24. Continuar a avançando no financiamento progressivo da vida e missão escolápia na Bolívia 
25. Dar passos para novas presenças ou fundações no Brasil e na Bolívia 

 Após o Conselho Provincial de Presença e suas conclusões, será elaborado o projeto para cada presença. 
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Estatuto de organización  
de la presencia escolapia en Brasil y Bolivia 

Presentación 
1. Las Escuelas Pías son una rica realidad en torno al carisma de Calasanz, que se responsabiliza de la 

misión escolapia y convoca para ello, de forma diversa forma, a muchas personas y entidades.   

2. Entendemos por presencia escolapia el conjunto de personas, comunidades y obras vinculadas a las 
Escuelas Pías así como la acción educativa y evangelizadora que llevamos a cabo, tanto en cada 
ámbito local como en el conjunto de la Provincia1.  

3. Este documento detalla la forma de organizar esta presencia escolapia en Brasil y Bolivia y se 
complementa con la normativa escolapia2, la legislación civil y eclesial vigente, los reglamentos de las 
obras y los documentos de Itaka - Escolapios.  

4. Nuestro modelo básico de organización parte de una clara opción por trabajar con proyectos 
compartidos, tanto en el ámbito local como en coordinación provincial: 

a. Un sujeto escolapio  
i. configurado como Comunidad cristiana escolapia3, centrada en la Eucaristía,  
ii. con sus distintos ministerios y encomiendas, a partir de las distintas y 

complementarias vocaciones escolapias  
iii. configurado en su núcleo, sobre todo, por la Provincia religiosa y la Fraternidad 

escolapia  
iv. dando cabida al resto de personas que lo deseen: comunidades parroquiales, 

colaboradores, miembros de los grupos del Movimiento Calasanz, equipos de misión 
compartida, destinatarios (feligreses, alumnado, familias, personal de las obras, 
entorno). 

b. Una misión escolapia desarrollada en grandes ámbitos:  
i. el testimonio personal y comunitario,  
ii. la labor en los colegios,  
iii. las parroquias con sus comunidades, 
iv. los proyectos compartidos en Itaka - Escolapios y  
v. encomiendas, envíos particulares y otros servicios. 

c. Un equipo de presencia, con su coordinador y proyecto, que asume la coordinación y 
crecimiento en todos estos elementos.  

5. Este Estatuto se complementa con  otros documentos:  

                                                           
1 Así lo reflejan las Reglas en su número 11: “Presencia escolapia es el conjunto de instituciones comunitarias y 
apostólicas, y de las plataformas relacionales que se establecen en su entorno, que constituyen y configuran la realidad 
escolapia concreta de un lugar, local, demarcacional o general. Dotaremos a nuestras presencias escolapias de los 
proyectos y equipos adecuados para su crecimiento y consolidación”. 
2 Se recoge fundamentalmente en las Constituciones, Reglas y Directrices de los Capítulos y Congregaciones. 
3 Incluido desde el Capítulo General 2015 en las Reglas. 



 

 10 

a. Proyecto de presencia escolapia en Brasil y en Bolivia 
b. Proyecto de presencia de cada uno de los lugares 
c. Estatuto de formación inicial 
d. Estatuto de formación permanente 
e. Estatuto de participación en las Escuelas Pías 
f. Estatuto de Administración y Gestión 
g. Red Itaka – Escolapios en Brasil y Bolivia 
h. Estatuto de la Fraternidad en Brasil y en Bolivia 
i. Movimiento Calasanz en Brasil 
j. Proyecto de pastoral vocacional en Brasil 
k. Proyecto de pastoral en Bolivia 
l. Proyecto de colegios en Brasil y en Bolivia 
m. Proyecto de parroquias en Brasil y en Bolivia 
n. Proyecto de internados en Bolivia 
o. Proyecto de comunicación 
p. Proyectos, planes y materiales más específicos de las presencias y obras. 

6. Las funciones de algunas personas y órganos tienen su propia normativa en las Constituciones y 
Reglas, en la legislación vigente en el país, en la normativa eclesial y de los diferentes ámbitos de 
nuestra misión (educación, intervención social, laboral…). En estos casos es preciso dirigirse a las 
fuentes indicadas: 

a. Constituciones y Reglas: 
i. El Capítulo Provincial 
ii. El P. Provincial con su Congregación 
iii. El Ecónomo provincial y el Secretariado de economía 
iv. El P. Rector con su comunidad religiosa. 
v. Los Maestros, responsables de la formación de los nuevos religiosos 

b. Estatutos o normativas correspondientes 
i. El Consejo de la Fraternidad  
ii. El Patronato, Comisión ejecutiva y Consejo asesor de Itaka – Escolapios 
iii. Los ministerios escolapios 

c. Legislación diocesana para las parroquias y organismos eclesiales 
d. Legislación vigente en todos los ámbitos: jurídico, económico, laboral, educativo… 
e. Normativa interna en los colegios y obras escolapias 

Organización provincial 
7. Las Asambleas de Escolapios de cada país convoca a todos los religiosos, al Consejo de la 

Fraternidad y a las personas que considere oportuno el Equipo de presencia del país para visualizar 
las Escuelas Pías del país, compartir la situación de cada momento y reflexionar sobre aspectos de 
fondo. Está convocada y dirigida por el P. Provincial, o por la persona que él designe, siempre en 
sintonía con el Equipo de Presencia del país. 

8. El Consejo Provincial de Presencia es un órgano de participación e información. Tiene carácter 
consultivo y elabora propuestas, especialmente en lo relativo a las políticas de presencia para el 
cuatrienio.  

a. Está formado por las siguientes personas: 
i. Todos los religiosos. 



 

 11 

ii. Los equipos de presencia de cada lugar 
iii. Los responsables de los equipos provinciales o de país.  
iv. Las personas que proponga el Equipo de presencia de país. 
v. Y otras personas designadas por el P. Provincial. 

b. Es convocado y organizado por el Coordinador de presencia del país con su Equipo y está 
presidido por el P. Provincial. 

9. El Capitulo Provincial se rige según la legislación propia de la Orden, siendo el órgano máximo de 
representación y suprema autoridad de la Provincia, presencias y sus obras. 

a. Sus funciones, en lo relativo a la presencia escolapia, son marcar las directrices de la vida y 
misión escolapias y aprobar las políticas presentadas para el cuatrienio en sintonía con las 
distintas realidades de la presencia provincial. 

b. El Capítulo Provincial nombra asistentes para áreas determinadas, pudiendo ser alguna de 
ellas referida directamente a la presencia. 

10. El P. Provincial, con su Congregación, es el Titular y responsable de todas y cada una de las 
comunidades y obras de la Provincia, así como de las presencias escolapias. Para llevar adelante esta 
responsabilidad, puede delegar de forma permanente algunas funciones en algunas personas y 
equipos locales, de país o de la Provincia, tal como se indica en el presente estatuto, manteniendo su 
responsabilidad en todo momento. 

a. El P. Provincial y su Congregación son elegidos por el Capítulo Provincial. 
b. Representa a la Provincia con plena responsabilidad y derecho en todos los ámbitos.  
c. Algunas funciones que se pueden destacar, siempre con su Congregación:  

i. Ostentar directamente la titularidad de los centros y obras escolapias. 
ii. Otorgar poderes en la forma que considere oportuno. 
iii. Hacerse presente en las presencias, comunidades, equipos y centros siempre que lo 

vea conveniente. 
iv. Aprobar los proyectos locales de presencia, las políticas y objetivos de los colegios y 

obras escolapias a medio y largo plazo, partiendo de las propuestas de los distintos 
responsables y equipos. 

v. Aprobar los criterios de funcionamiento económico de las obras 
vi. Aprobar la rendición de cuentas y el presupuesto de los colegios y obras. 
vii. Aprobar las modificaciones de diseño de los centros, a propuesta de los responsables 

de los mismos.  
viii. Nombrar y cesar a los responsables de los distintos equipos provinciales.  
ix. Proponer al Coordinador provincial de Itaka – Escolapios a la Comisión Ejecutiva.  
x. Nombrar al Director titular, al Director académico, al Coordinador de pastoral y al 

Administrador de cada colegio, habiendo hecho las consultas oportunas. 
xi. Nombrar al Coordinador de la presencia escolapia y a los miembros de su equipo, 

habiendo escuchado a las comunidades religiosas y al Consejo de la Fraternidad. 
xii. Nombrar los cargos unipersonales de cada colegio y obra escolapia que 

corresponden a la titularidad, después de oír a las personas implicadas. 
xiii. Elegir, determinar la formación y encomendar los ministerios escolapios a las 

personas que considere oportunas, después de haber escuchado a la Congregación 
y al Consejo de la Fraternidad provincial. 

xiv. Elegir algunos miembros del Consejo Provincial de Presencia Escolapia. 
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11. Los Asistentes provinciales, además acompañar como Consejo al P. Provincial4, asumen los ámbitos 
determinados en el Capítulo Provincial en el momento de su elección. 

12. Es conveniente contar con un Delegado del P. Provincial en Brasil y otro en Bolivia que asuma la 
tarea de animar el Equipo de Presencia de cada país, además de otras funciones que se le puedan 
encomendar.  

a. El Delegado del P. Provincial en Brasil y en Bolivia, que en la medida de lo posible será uno 
de Asistentes provinciales, es nombrado por el P. Provincial con su Congregación.  

b. Responde directamente ante el P. Provincial con el que despacha oportunamente. 
c. Sus funciones, siempre con su Equipo, son: 

i. Ser el Coordinador del Equipo de presencia del país siguiendo el Proyecto de 
presencia.  

ii. Estar al tanto de las diferentes realidades escolapias del país y mantener informada 
a la Congregación Provincial y al Consejo de la Fraternidad Provincial. 

iii. Hacer el seguimiento del Proyecto de Presencia Provincial y de los proyectos de 
presencia locales. 

iv. Reflexionar sobre temas de fondo 
v. Convocar y organizar el Consejo provincial de presencia en su país. 
vi. Responsabilizarse del calendario provincial en su ámbito. 

d. Los miembros del Equipo provincial de presencia son nombrados por el P. Provincial con su 
Congregación, habiendo escuchado al Consejo provincial de la Fraternidad.  

13. El Ecónomo provincial con el Equipo de administración y gestión, con las funciones recogidas en 
nuestra normativa escolapia, supervisa la gestión económica e informa al P. Provincial y su 
Congregación aportando las sugerencias de mejora oportunas.  

a. Es el responsable directo de todas las áreas económicas de la Provincia y realiza su trabajo 
bajo la autoridad del P. Provincial, con el apoyo del Equipo de gestión y bajo la supervisión del 
Secretariado de Economía. 

b. Se responsabiliza del desarrollo del Estatuto de administración y gestión de la Provincia.  
c. Preside el Secretariado de economía, supervisa la economía de la Provincia incluyendo todos 

sus ámbitos de misión, acompaña a los ecónomos de las comunidades religiosas y de las 
obras y dirige los equipos provinciales que se le encomienden. 

d. El Ecónomo provincial cuida también la relación con el área de administración y gestión de la 
Fundación Itaka – Escolapios.  

14. El Consejo Provincial de la Fraternidad asume la animación y dirección de la marcha de la 
Fraternidad en Brasil y en Bolivia5. 

15. Para llevar adelante la vida y misión escolapias se ponen en marcha algunos equipos provinciales 
con sus responsables, nombrados por el P. Provincial con su Congregación. Es conveniente que los 
Asistentes Provinciales asuman la coordinación de los equipos más relacionados con su ámbito.  

a. Algunos de estos responsables y equipos pueden ser: 
i. Coordinadores de presencia 
ii. Rectores 

                                                           
4 Las Reglas determinan sus funciones. 
5 Los documentos de la Fraternidad provincial, aprobados por el P. Provincial con su Congregación tras el visto bueno 
del Consejo de la Fraternidad General, definen estos equipos y su funcionamiento. 
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iii. Maestros de jóvenes religiosos y de prenovicios 
iv. Consejo de la Fraternidad (elegido según sus documentos) 
v. Equipo de pastoral vocacional 
vi. Equipo de formación inicial 
vii. Equipo de los colegios 
viii. Equipo de Itaka – Escolapios, siempre en coordinación con la Comisión Ejecutiva de 

la Red internacional. 
ix. Equipo del Movimiento Calasanz 
x. Equipo de Administración y Gestión  
xi. Etc. 

b. Todos los cargos, a no ser que se indique otra cosa en el momento de su nombramiento, 
concluyen con el nombramiento del nuevo P. Provincial y Congregación. El cese se podrá 
producir también por finalización del tiempo de nombramiento, por voluntad propia (aceptada 
por el P. Provincial) o por decisión del P. Provincial. 

16. La Oficina provincial es un centro que depende directamente de la Provincia y que apoya el 
funcionamiento de la vida y misión escolapia. Cuenta con un responsable, nombrado por el P. Provincial 
con su Congregación, con el apoyo del Equipo de gestión, y siempre bajo la última responsabilidad del 
P. Provincial. Puede contar con diversos departamentos (secretaría, administración, TIC, etc.) que 
pueden variar en función de las necesidades y posibilidades de cada momento. La sede central está 
en Belo Horizonte y cuenta también con un equipo en Cochabamba. 

17. Son importantes en la vida y misión escolapias los momentos compartidos para mantener la 
participación y la corresponsabilidad de cuantos forman las Escuelas Pías. Algunos de ellos son: 

a. Los Capítulos locales, Provincial y General, como referencia fundamental. 
b. El Consejo Provincial de Presencia. 
c. Las asambleas de escolapios en Brasil y en Bolivia. 
d. Los encuentros y trabajos de los diferentes equipos ya mencionados 
e. La vida de la Provincia y sus comunidades, de la Fraternidad, de los colegios, etc. 

18. Son muy necesarios los canales de comunicación que permitan a todos estar informados y sentirse 
partícipes de la vida y misión de nuestra Provincia y la Orden. Por ello, cuidamos el equipo de 
comunicación, las relaciones interpersonales y los cauces de comunicación informal, la web, las redes 
sociales, las publicaciones internas, las visitas periódicas del P. Provincial y de otros responsables, etc. 

Organización local 
19. Para impulsar y coordinar de manera coherente la presencia escolapia habrá un Equipo de presencia, 

con su coordinador y proyecto. No se trata tanto de un equipo de representantes de cada uno de los 
ámbitos de vida y misión existentes, sino de un equipo capaz de su animación coordinada. Los equipos 
no desarrollados en un lugar los asume el equipo de presencia en la medida de sus posibilidades. 

20. Cada uno de los posibles ámbitos de misión, no siempre existentes en cada presencia, pueden 
desplegarse en otros equipos según las posibilidades y necesidades: 

a. Rector (o Presidente) con su comunidad religiosa. 
b. Consejo local de la Fraternidad y/o equipo de animadores. 
c. Director titular del colegio con su Consejo y los demás equipos necesarios (académico, 

pastoral, administrativo…) 
d. Párroco con su Consejo y los demás equipos de este ámbito. 
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e. Coordinador de Itaka-Escolapios con su equipo y otros equipos de los proyectos. 
f. Coordinador del Movimiento Calasanz con sus equipos. 
g. Responsable de otras realidades que pudiera haber. 

21. El coordinador de presencia, con su equipo y siguiendo el proyecto de presencia, se responsabiliza 
de animar la acción conjunta y la Comunidad cristiana escolapia y sus distintos elementos. 

a. El coordinador de presencia es nombrado por el P. Provincial, tras escuchar a la Congregación 
y al Consejo Provincial de la Fraternidad.  

b. Los demás componentes del equipo de presencia son nombrados por el P. Provincial con su 
Congregación después de escuchar al coordinador de presencia. 

c. Este coordinador, con su equipo y siguiendo el proyecto de presencia y las indicaciones 
provinciales, se responsabiliza de las siguientes tareas: 

i. Elaborar, desarrollar y evaluar el proyecto de presencia local. 
ii. Animar y coordinar los grandes ámbitos de la presencia escolapia: comunidad 

religiosa, Fraternidad, Comunidad cristiana escolapia, colegios, parroquias, 
proyectos de Itaka – Escolapios y las demás realidades escolapias que pudiera haber 
en su localidad. 

iii. Asumir las funciones de aquellos equipos de animación de la vida y misión escolapias 
que no existan en la presencia. 

iv. Impulsar especialmente la Comunidad cristiana escolapia y sus distintos elementos, 
entre los que destaca: 

1. La pastoral vocacional a la vida religiosa escolapia. 
2. La convocatoria a las demás vocaciones escolapias: escolapio laico, 

fraternidad, misión compartida, colaboración. 
3. Los ministerios escolapios de pastoral, educación cristiana y transformación 

social. 

22. Cada comunidad religiosa es, junto con la Provincia, la Fraternidad y la Comunidad cristiana 
escolapia, signo y alma de la presencia escolapia. Su aportación principal es de identidad carismática: 
ser signo encarnado del espíritu escolapio, de la cercanía del Señor, del acompañamiento a las 
personas, de la comunión agradecida y disponible con las líneas que la Provincia y la Orden van 
marcando. Para ello se tienen en cuenta las cualidades, aptitudes, formación y capacidades de cada 
religioso para el bien conjunto de la presencia. El ministerio escolapio, junto con el ministerio sacerdotal 
normalmente presente, hace posible también su servicio como pastor.  

23. La Fraternidad6, junto a la comunidad religiosa y los demás componentes de la Comunidad Cristiana, 
por su integración carismática reconocida encarna también el carisma escolapio en cada presencia. El 
Consejo local y/o el equipo de animadores de las pequeñas comunidades son responsables de que la 
Fraternidad asuma su labor carismática escolapia y de servicio a los niños y jóvenes, especialmente 
pobres, con su dedicación, entrega y disponibilidad a las necesidades detectadas. 

24. La Comunidad cristiana escolapia, conformada en su núcleo por la Provincia7 y la Fraternidad dando 
cabida a quienes desean participar en ella, centrada en la Eucaristía y con distintos carismas y 
ministerios, es una realidad que hemos de construir en cada presencia como lugar de inserción eclesial 

                                                           
6 Congregación General 2011. “La Fraternidad de las Escuelas Pías”. Madrid – Roma. Ed. calasancias nº 46 
7 Denominamos aquí “Provincia” al conjunto de los religiosos. 
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en esta parcela de Iglesia que sigue a Jesús al estilo de Calasanz, como signo de identidad escolapia, 
como sujeto y oferta de desembocadura de nuestra misión escolapia. 

25. El Director titular, con su Consejo y en sintonía con el Equipo de Colegios, asume por delegación del 
P. Provincial la representación de la entidad titular en el colegio con las funciones y responsabilidades 
que esto implica. 

a. Es nombrado por el P. Provincial con su Congregación. 
b. Vela por el estilo escolapio del colegio y los intereses de la titularidad. 
c. Está en contacto permanente con el Director académico. 
d. Las funciones del Director titular están recogidas en el Proyecto de colegios correspondiente 

a cada país. 

26. Además de los responsables ya citados es preciso hacer referencia a otros responsables de la misión 
escolapia en cada lugar: 

a. El Director académico que asume en el colegio las funciones que la legislación le otorga y 
aquellas que le confiera la Titularidad, siempre con su Equipo en sintonía con el Director titular 
y el Equipo de colegios. 

b. El Coordinador de pastoral del colegio, con su equipo, asume el impulso de la labor pastoral 
en el centro bajo la dirección del Equipo de Titularidad. 

c. El Administrador del colegio trabaja con el Director titular y su Consejo, y siempre en 
coordinación con el Equipo de Gestión Provincial para llevar adelante la gestión económica y 
del personal que se le encomiende.  

d. El Párroco, con su Consejo y correspondientes equipos, asume la animación de la comunidad 
parroquial y sus comunidades en coordinación con la Diócesis y los equipos escolapios de la 
presencia. 

e. El Coordinador de sede de Itaka – Escolapios, con su equipo, se responsabiliza de hacer 
presente a Itaka – Escolapios en su localidad y en las entidades y personas que la conforman, 
así como de la marcha de los distintos proyectos y equipos de su localidad, en sintonía con el 
Equipo de Itaka – Escolapios de Brasil y de Bolivia. Podrá contar con responsables de los 
distintos centros o proyectos que se desarrollan. 

f. El Coordinador del Movimiento Calasanz con su equipo y los educadores se responsabiliza 
de impulsar los procesos educativos y pastorales, siempre en clave vocacional, hasta su 
desembocadura.  

27. En cada lugar es fundamental situar bien la vida religiosa y los distintos ministerios escolapios8. El 
equipo de presencia se preocupa de ello y de todas las vocaciones escolapias. Cada ministerio cuenta 
con un equipo que garantiza su labor coordinada y su formación permanente.  

 

 
 

                                                           
8 Por su importancia, estos ministerios escolapios tienen su propio estatuto que los define y recoge su identidad, papel, 
formación, etc. 
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Estatuto de organização  
da presença escolápia em Brasil e Bolívia 

Apresentação  
1. As Escolas Pias são uma rica realidade em torno do carisma de Calasanz, responsável pela missão 

escolápia que convoca, de maneira diversa, muitas pessoas e entidades. 

2. A presença escolápia é o conjunto de pessoas, comunidades e obras ligadas às Escolas Pias e também 
a ação educativa e evangelizadora que realizamos, em cada presença e em toda a Província9. 

3. Este documento detalha o modo de organizar esta presença escolápia no Brasil e na Bolívia e é 
complementado pelas normas escolápias10, a legislação civil e eclesial vigente, o regulamento das obras 
e os documentos de Itaka - Escolápios. 

4. Nosso modelo organizacional básico baseia-se em uma opção clara para trabalhar com projetos 
compartilhados, tanto no nível local quanto na coordenação provincial: 

a. Um sujeito escolápio  
i. dando cabida al resto de personas que lo deseen: comunidades parroquiales, 

colaboradores, miembros de los grupos del Movimiento Calasanz, equipos de misión 
compartida, destinatarios (feligreses, alumnado, familias, personal de las obras, 
entorno). 

ii. configurada como uma Comunidade Cristã Escolápia11, centrada na Eucaristia, 
iii. com seus diferentes ministérios e encomendas, das diferentes e complementares 

vocações escolápias 
iv. configurada em seu núcleo, sobretudo, pela Província religiosa e pela Fraternidade 

Escolápia 
v. dando espaço para o resto das pessoas que o desejam: comunidades paroquiais, 

colaboradores, membros do Movimento Calasanz, equipes de missão compartilhada, 
destinatários (paroquianos, estudantes, famílias, funcionários das obras, etc.). 

b. Uma missão escolápia desenvolvida em grandes áreas: 
i. o testemunho pessoal e comunitário, 
ii. o trabalho nos colégios, 
iii. as paróquias com suas comunidades, 
iv. os projetos compartilhados em Itaka - Escolapios e 
v. encomendas, envios pessoais e outros serviços. 

                                                           
9 Isto se reflete nas Regras, número 11: "A presença escolápia é o conjunto de instituições comunitárias e apostólicas, e 
plataformas relacionais que são estabelecidas em seu entorno, que constituem e configuram a realidade concreta 
escolápia de um lugar, local, demarcacional ou geral Forneceremos às nossas presenças escolápias com os projetos e 
equipes adequados para o seu crescimento e consolidação". 
10 Está principalmente incluído nas Constituições, Regras e Diretrizes dos Capítulos e Congregações. 
11 Incluído desde o Capítulo Geral de 2015 nas Regras. 



 

 17 

c. Uma equipe de presença, com seu coordenador e projeto, que assume a coordenação e 
crescimento em todos esses elementos.  

5. Este Estatuto é complementado por outros documentos: 
a. Projeto de presença escolápia no Brasil e na Bolívia 
b. Projeto de presença de cada um dos lugares 
c. Estatuto da formação inicial 
d. Estatuto de formação permanente 
e. Estatuto de participação nas Escolas Pias 
d. Estatuto de Administração e Gestão 
e. Rede Itaka - Escolápios no Brasil e na Bolívia 
f. Estatuto da Fraternidade no Brasil e na Bolívia 
g. Movimento Calasanz em Brasil 
h. Projeto de pastoral vocacional no Brasil 
i. Projeto pastoral na Bolívia 
j. Projeto de colégios no Brasil e na Bolívia 
k. Projeto de paróquias no Brasil e na Bolívia 
l. Projeto de internatos na Bolívia 
m. Projeto de comunicação 
n. Projetos, planos e materiais mais específicos das presenças e obras. 

6. As funções de algumas pessoas e organismos têm seus próprios regulamentos nas Constituições e 
Regras, na legislação vigente no país, nos regulamentos eclesiais e nas diferentes áreas de nossa missão 
(educação, intervenção social, trabalho ...). Nestes casos é necessário ir às fontes indicadas: 

a. Constituições e Regras: 
i. Capítulo provincial 
ii. O Pe. Provincial com sua Congregação 
iii. O Ecônomo Provincial e o Secretariado de Economia 
iv. O Reitor com sua comunidade religiosa. 
v. Os Mestres, responsáveis pela formação dos novos religiosos 

b. Estatutos ou regulamentos correspondentes 
i. O Conselho da Fraternidade 
ii. O Patronato, Comissão Executiva e Conselho Assessor de Itaka - Escolápios 
iii. Ministérios Escolápios 

c. Legislação diocesana para paróquias e organismos eclesiais 
d. Legislação vigente em todas as áreas: legal, econômica, trabalhista, educacional ... 
e. Regulamentos internos em faculdades e obras de escolápios 

Organização provincial 
7. As Assembleias de Escolápios de cada país convocam todos os religiosos, o Conselho da Fraternidade 

e as pessoas que a Equipe de Presença do País julgar apropriadas para visualizar as Escolas Pias do país, 
compartilhar a situação de cada momento e refletir em aspectos do fundo. É convocado e dirigido pelo Pe. 
Provincial, ou pela pessoa que ele designa, sempre em sintonia com a Equipe de Presença do país. 
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8. O Conselho Provincial de Presença é um órgão de participação e informação. Tem um caráter consultivo 
e elabora propostas, especialmente em relação às políticas de presença para cada quadriênio. 

a. É formado pelas seguintes pessoas: 
i. Todos os religiosos. 
ii. As equipes de presença de cada lugar 
iii. Os responsáveis pelas equipes provinciais ou nacionais. 
iv. As pessoas propostas pela equipe de presença do país. 
v. E outras pessoas designadas pelo Provincial. 

b. É convocado e organizado pelo Coordenador da presença do país com sua equipe e é 
presidido pelo Pe. Provincial. 

9. O Capítulo Provincial é governado de acordo com a legislação da Ordem, sendo o corpo máximo de 
representação e autoridade suprema da Província, presenças e suas obras. 

a. Suas funções, em relação à presença escolápia, são marcar as diretrizes da vida e missão 
escolápias e aprovar as políticas apresentadas para o período de quatro anos em harmonia 
com as diferentes realidades da presença provincial. 

b. O Capítulo Provincial nomeia assistentes para áreas específicas, algumas das quais podem 
estar diretamente relacionadas à presença. 

10. O Pe. Provincial, com a sua Congregação, é o titular e responsável de todas e cada uma das comunidades 
e obras da Província, bem como das presenças dos escolápios. Para cumprir essa responsabilidade, pode 
delegar permanentemente algumas funções a algumas pessoas e equipes locais, do país ou da Província, 
conforme indicado neste estatuto, mantendo sempre sua responsabilidade. 

a. O Provincial e sua Congregação são eleitos pelo Capítulo Provincial. 
b. Representa a Província com total responsabilidade e direitos em todas as áreas. 
c. Algumas funções que podem ser destacadas, sempre com a sua Congregação: 

i. Ter diretamente a titularidade de centros e obras escolápias. 
ii. Conceder poderes da maneira que julgar apropriada. 
iii. Estar presente nas presenças, comunidades, equipes e centros sempre que quiser. 
iv. Aprovar projetos de presença local, políticas e objetivos de os colégios e obras 

escolápias no médio e longo prazo, com base nas propostas dos diferentes 
responsáveis e equipes. 

v. Aprovar os critérios para o desempenho econômico das obras 
vi. Aprovar a prestação de contas e o orçamento dos colégios e obras. 
vii. Aprovar as modificações de projeto dos centros, sob proposta dos gestores da 

mesma. 
viii. Nomear e demitir os responsáveis pelas diferentes equipas provinciais. 
ix. Propor o Coordenador Provincial de Itaka - Escolapios à Comissão Executiva. 
x. Nomear o Diretor titular, o Diretor Acadêmico, o Coordenador Pastoral e o 

Administrador de cada colégio, tendo feito as devidas consultas. 
xi. Nomear o Coordenador da presença Escolápia e os membros de sua equipe, ouvindo 

as comunidades religiosas e o Conselho de Fraternidade. 
xii. Nomear os responsáveis que correspondem à titularidade, depois de ouvir as 

pessoas envolvidas. 
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xiii. Eleger, determinar a formação e confiar os ministérios escolápios às pessoas que 
julgar convenientes, depois de ter ouvido a Congregação e o Conselho da 
Fraternidade Provincial. 

xiv. Escolher alguns membros do Conselho Provincial de Presença Escolápia. 

11. Os Assistentes Provinciais12, que também acompanham o Provincial como Conselho, assumem as áreas 
determinadas no Capítulo Provincial no momento de sua eleição. 

12. É conveniente ter um Delegado do Provincial no Brasil e outro na Bolívia que se encarregue de animar a 
Equipo de Presença de cada país, além de outras funções que lhe sejam confiadas. 

a. O Delegado do Provincial no Brasil e na Bolívia, que na medida do possível será um dos 
Assistentes Provinciais, é nomeado pelo Pe. Provincial com a sua Congregação. 

b. Ele responde diretamente ao Provincial com quem ele despacha frequentemente. 
c. Suas funções, sempre com sua equipe, são: 

i. Ser o Coordenador da Equipe de Presença no País. 
ii. Estar ciente das diferentes realidades escolápias do país e manter informada a 

Congregação Provincial e o Conselho da Fraternidade Provincial. 
iii. Acompanhar o Projeto de Presença Provincial e os projetos de presença local. 
iv. Refletir sobre assuntos importantes. 
v. Convocar e organizar o Conselho provincial de presença em seu país. 
vi. Assumir a responsabilidade pelo calendário provincial em seu campo. 

o. Os membros da Equipa Provincial de presença são nomeados pelo Pe. Provincial com a sua 
Congregação, ouvindo o Conselho Provincial da Fraternidade. 

13. O Ecônomo Provincial com a Equipe de Administração e Gestão, com as funções incluídas nas nossas 
normas escolápias, supervisiona a gestão económica e informa o Pe. Provincial e a sua Congregação com 
sugestões de melhoria. 

a. Ele é diretamente responsável por todas as áreas econômicas da Província e realiza seu 
trabalho sob a autoridade do Pe. Provincial, com o apoio da Equipe de Gestão e sob a 
supervisão da Secretaria de Economia. 

b. É responsável pelo desenvolvimento do Estatuto de administração e gestão da Província. 
c. Ele preside o Secretariado de Economia, supervisiona a economia da Província, incluindo 

todas as suas esferas de missão, acompanha os ecônomos das comunidades e obras 
religiosas e dirige as equipes provinciais que lhe são confiadas. 

d. O Ecônomo provincial também cuida do relacionamento com a área de administração e gestão 
da Fundação Itaka - Escolápios. 

14. O Conselho Provincial da Fraternidade assume a animação e direção da marcha da Fraternidade no 
Brasil e na Bolívia13. 

15. A fim de levar a cabo a vida e a missão escolápios, algumas equipes provinciais são estabelecidas com 
seus coordenadores, nomeados pelo Pe. Provincial com a sua Congregação. É conveniente que os 
assistentes provinciais assumam a coordenação das equipes mais relacionadas ao seu campo. 

a. Alguns desses coordenadores e equipes podem ser: 

                                                           
12 As regras determinam suas funções. 
13 Os documentos da Fraternidade Provincial, aprovados pelo Pe. Provincial com a sua Congregação após a aprovação 
do Conselho da Fraternidade Geral, definem essas equipes e seu funcionamento. 
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i. Coordenadores de Presença 
ii. Reitores 
iii. Professores de jovens religiosos e prénoviços 
iv. Conselho da Fraternidade (escolhido de acordo com seus documentos) 
v. Equipe de pastoral vocacional 
vi. Equipe de formação inicial 
vii. Equipes nos colégios 
viii. Equipe de Itaka - Escolapios, sempre em coordenação com a Comissão Executiva 

da Rede Internacional. 
ix. Equipe do Movimento Calasanz 
x. Equipe de administração e gestão 
xi. Etc. 

b. Toda nominação, salvo indicação em contrário no momento da nomeação, terminam com a 
nomeação do novo Provincial e Congregação. O término também pode ocorrer no final do 
tempo de nomeação, à vontade (aceita pelo Pe. Provincial) ou por decisão do Pe. Provincial. 

16. O Escritório Provincial é um centro que depende diretamente da Província e que apoia o funcionamento 
da vida e missão escolápias. Tem um responsável, nomeado pelo Pe. Provincial com a sua Congregação, 
com o apoio da Equipe de Gestão e sempre sob a responsabilidade última do Pe. Provincial. Pode ter 
diferentes departamentos (secretaria, administração, TIC, etc.) que podem variar de acordo com as 
necessidades e possibilidades de cada momento. A sede é em Belo Horizonte e também conta com uma 
equipe em Cochabamba. 

17. Momentos compartilhados são importantes na vida e na missão dos escolápios para manter a 
participação e a corresponsabilidade de todos aqueles que formam as Escolas Pias. Alguns deles são: 

a. Os capítulos locais, provinciais e gerais, como referência fundamental. 
b. O Conselho Provincial de Presença. 
c. As Assembleias escolápias no Brasil e na Bolívia. 
d. As reuniões e trabalhos das diferentes equipes já mencionadas 
e. A vida da Província e suas comunidades, da Fraternidade, dos colégios, etc. 

18. Os canais de comunicação que permitem que todos sejam informados e se sintam parte da vida e missão 
de nossa Província e da Ordem são muito necessários. Por isso, cuidamos da equipe de comunicação, 
das relações interpessoais e dos canais de comunicação informal, da web, das redes sociais, das 
publicações internas, das visitas periódicas do Pe. Provincial e de outros responsáveis, etc. 

Organização Local 
19. Para promover e coordenar a presença escolápia de forma coerente, haverá uma Equipe de Presença, 

com seu coordenador e projeto. Não é tanto uma equipe de representantes de cada um dos campos de 
vida e missão existentes, mas sim uma equipe capaz de coordenar a sua animação. Equipes não 
desenvolvidas em um lugar são assumidas pela Equipe de Presença na medida de suas possibilidades. 

20. Cada uma das possíveis áreas de missão, nem sempre existentes em cada presença, pode ser implantada 
em outras equipes de acordo com as possibilidades e necessidades: 

a. Reitor (ou Presidente) com sua comunidade religiosa. 
b. Conselho Local da Fraternidade e / ou equipe de animadores. 
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c. Diretor titular do colégio com seu Conselho e as outras equipes necessárias (acadêmica, 
pastoral, administrativa ...) 

d. Pároco com seu Conselho e as outras equipes neste campo. 
e. Coordenador de Itaka-Escolapios com sua equipe e outras equipes de projeto. 
f. Coordenador do Movimento Calasanz com suas equipes. 
g. Responsável por outras realidades que possam existir. 

21. O Coordenador da Presença, com sua equipe e seguindo a presença projeto, é responsável de animar a 
ação conjunta e a Comunidade Cristã Escolápia e seus vários elementos. 

a. O coordenador de Presença é nomeado pelo Pe. Provincial, ouvida a Congregação e o 
Conselho Provincial da Fraternidade. 

b. Os outros componentes da equipe são nomeados pelo Pe. Provincial com a sua Congregação 
depois de ouvir o Coordenador de Presença. 

c. Este Coordenador, com sua equipe e seguindo o Projeto de Presença Provincial e outras 
indicações, é responsável pelas seguintes tarefas: 

i. Desenvolver, desenvolver e avaliar o Projeto de Presença local. 
ii. Estimular e coordenar grandes áreas de presença escolápia: comunidade religiosa, 

a fraternidade, a Comunidade Cristã Escolápia, colégios, paróquias, projetos de Itaka 
- Escolapios e outras realidades escolápias que podem estar na sua localidade. 

iii. Assumir as funções dessas equipes animação da vida e missão escolápias não 
existentes no presente. 

iv. Especialmente impulsionar a Comunidade Cristã Escolápia e seus vários elementos, 
entre os quais: 

1. As vocações a vida religiosa escolápia. 
2. A chamada para outras vocações das Escolas Pias: escolápio leigo, 

Fraternidade, missão compartilhada, colaboração. 
3. Ministérios escolápios pastorais, da educação cristã e da transformação 

social. 

22. Cada comunidade religiosa é, juntamente com a Província, a Fraternidade e a Comunidade Cristã 
Escolápia, signo e alma da presença escolápia. Sua principal contribuição é a identidade carismática: 
sendo sinal do espírito escolápio, da proximidade do Senhor, do acompanhamento as pessoas, da 
comunhão com as linhas da Província e da Ordem. Para isso, as qualidades, aptidões, formação e 
capacidades de cada religioso são levadas em conta para o bem comum da presença. O ministério 
escolápio, juntamente com o ministério sacerdotal normalmente presente, também possibilita seu serviço 
como pastor. 

23. A Fraternidade14, juntamente com a comunidade religiosa e os outros componentes da Comunidade Cristã 
Escolápia, pela sua integração carismática, também encarna o carisma escolápio em cada presença. O 
Conselho local e / ou a equipe de animadores de comunidades são responsáveis que a Fraternidade 
assumir o seu trabalho carismático para servir as crianças e jovens, especialmente pobres, com a sua 
dedicação, empenho e disponibilidade às necessidades detectadas. 

24. A Comunidade Cristã Escolápia, formada em sua essência pela Província e Fraternidade com aqueles 
que desejam participar, centrada na Eucaristia e com diferentes carismas e ministérios, é uma realidade 

                                                           
14 Congregação Geral de 2011. "A Fraternidade das Escolas Pias". Madrid - Roma. Ed. Calasancias nº 46 
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que temos que construir em cada presença, é lugar de inserção eclesial nesta parcela da Igreja que segue 
Jesus no estilo de Calasanz, como sinal da identidade escolápia e como sujeito e oferecimento do 
escoadouro de nossa missão escolápia. 

25. O Diretor titular, com seu Conselho e em sintonia com a Equipe dos Colégios, assume, por delegação do 
Pe. Provincial, a representação da entidade titular no Colégio com as funções e responsabilidades que isso 
implica. 

a. Ele é nomeado pelo Pe. Provincial com a sua Congregação. 
b. Cuida do estilo escolápio do Colégio e dos interesses da titularidade. 
c. Está em contato permanente com o Diretor Acadêmico. 
d. As funções do Diretor titular estão incluídas no Projeto de Colégios correspondente a cada 

país. 

26. Além dos responsáveis já mencionados, é necessário referir-se a outras pessoas responsáveis pela 
missão escolápia em cada lugar: 

a. O Diretor Acadêmico que assume no Colégio as funções que a legislação lhe concede e 
aquelas que a Entidade Titular confere, sempre com sua equipe em sintonia com o Diretor 
titular e a equipe dos colégios. 

b. O Coordenador pastoral do Colégio, com sua equipe, assume o impulsa o trabalho pastoral 
no centro, sob a direção do Conselho de Titularidade. 

c. O Administrador do Colégio trabalha com o Diretor Titular e seu conselho, e sempre em 
coordenação com a Equipe de gestão provincial para levar a cabo a gestão econômica e do 
pessoal confiado a ele. 

d. O Pároco, com seu Conselho e equipes correspondentes, assume a animação da 
comunidade paroquial e de suas comunidades em coordenação com a Diocese y a Equipe de 
Presença escolápia. 

e. O Coordenador da sede de Itaka - Escolápios, com sua equipe, é responsável para fazer 
presente Itaka - Escolapios em sua localidade e nas entidades e indivíduos que a compõem, 
bem como o progresso dos projetos e suas equipes de localidade, em sintonia com a Equipe 
Itaka - Escolápios do Brasil e da Bolívia. Pode contar com pessoas encarregadas dos 
diferentes projetos desenvolvidos. 

f. O Coordenador do Movimento Calasanz, com a sua equipa e os educadores, é responsável 
por promover os processos educativos e pastorais, sempre em chave vocacional, em todas as 
etapas. 

27. Em cada lugar é essencial colocar bem a vida religiosa e os diferentes ministérios escolápios15. A Equipe 
de presença se preocupa com isso e com todas as vocações escolápias. Cada ministério tem uma equipe 
que garante de o seu trabalho coordenado e da formação contínua. 

 

  

                                                           
15 Por causa de sua importância, esses ministérios escolápios têm seu próprio estatuto que os define e apresenta sua 
identidade, papel, formação etc. 
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Estatuto de formación inicial  
El sentido de este Estatuto  

1. Nuestra referencia fundamental es el Directorio titulado “Formación y estudios del escolapio (FEDE)”16, 
aprobado por el Capítulo y la Congregación General en septiembre de 201517. 

2. Este Estatuto pretende situar en nuestro momento y entorno escolapio el Directorio de Formación Inicial 
de la Orden, marcar algunos criterios y concretar algunos elementos para establecer durante unos años el 
estilo de formación inicial que estamos llevando a cabo en Brasil y Bolivia18. 

3. Este Estatuto se complementa con el Programa Formativo de cada etapa, aprobado por la Congregación 
General, donde se fijan con más detalle los objetivos y acciones19. Estos Programas se recogen en forma 
de anexos para facilitar su permanente actualización. 

4. En cada casa de formación se concreta todavía más con el Proyecto comunitario del cuatrienio y con la 
programación anual aprobada por el Superior Mayor, al igual que todas las comunidades, y se incluye en 
la Relación Anual enviada a la Congregación General20. 

Objetivo principal de la formación  

5. El objetivo principal del proceso formativo es / O Objetivo principal do proceso formativo é 
a. Configurar nuestra vida en el seguimiento radical al Señor Jesús 
b. A través del carisma y vida de San José de Calasanz 
c. Siendo fieles a la tradición y líneas de actuación de la Orden Escolapia 
d. Encarnados en la realidad donde vivimos y trabajamos  
e. Para poder ser signo vivo del Reino de Dios 
f. En medio de los niños y jóvenes necesitados. 

Algunos criterios generales para todas las etapas21 

6. La formación requiere de la acción conjunta de todos: cada joven escolapio en formación, la persona a 
quien se encomienda el papel de formador, el equipo formativo del país y de la Provincia, la comunidad, la 
Fraternidad escolapia y la Provincia, cada cual desde su particular y complementaria perspectiva y 
aportación. 

7. El proceso formativo es personalizado y, a la vez, profundamente comunitario e inserto en la vida escolapia, 
de la Iglesia y del propio país. 

8. Los años de formación inicial cuentan con un acompañamiento personal muy cuidado, que parte del 
proyecto personal para atender todos los ámbitos de la vida y especialmente la forma de vivirlos 
espiritualmente.  

                                                           
16 FEDE nº 157 
17 Lo encontramos en http://www.escolapios21.org/2015/11/11/directorio-de-la-formacion-del-religioso-escolapio/  
18 FEDE nº 158-159 
19 FEDE nº 160-161 
20 FEDE nº 162. 
21 Además de las cuatro dimensiones indicadas en la FEDE, nº 63-67 
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9. Cuidamos el ambiente personal y comunitario para que sea sano, de compartir habitualmente, de 
contrastarse mutuamente, de oración, de poner en el centro la misión escolapia. 

10. Durante la formación se cuidará un progresivo conocimiento, valoración, identificación y compromiso con 
las Escuelas Pías de la Provincia y de todo el mundo. 

11. La experiencia de práctica de la misión escolapia en todas las etapas acompaña y enriquece la formación 
contrastándola con la realidad. La preocupación por prepararse para la labor educadora, pastoral y solidaria 
es una constante, tanto en las actitudes, como en la reflexión y la acción. 

12. La referencia es el estilo escolapio que cada cual va asumiendo haciendo propias las Constituciones, las 
Reglas y los documentos de la Orden y Provincia. 

13. Contamos con dos anexos de gran interés: Anexo 4 con orientaciones sobre consagración, comunión, 
misión y bases humanas esenciales y el Anexo 5 con criterios concretos de discernimiento para cada una 
de las etapas22.  

14. El P. Provincial con su Congregación decide los pasos de etapa, después de haber oído a los formadores 
y responsables de cada joven. 

15. Cada persona es lo más importante y, por ello, se atiende siempre a las situaciones concretas viendo lo 
más conveniente en cada caso: las excepciones son normales, siempre en discernimiento conjunto y con 
la aprobación correspondiente.  

Casas de formación y formadores  

16. Tenemos las casas de formación en barrios sencillos, buscando un estilo de vida sencillo y acorde con el 
entorno. Cuidamos los espacios comunitarios para que sean acogedores, faciliten los momentos 
compartidos y cuenten con posibilidades de convocar a las personas cercanas. 

17. Procuramos que cada casa cuente con un equipo formativo suficiente que trabaje en contacto permanente 
con el Equipo de formación provincial23. 

18. La importancia de los formadores en la Provincia nos lleva a estar atentos para identificar nuevos 
formadores y cuidar su formación inicial y permanente24.  

Etapa de acogida y/o aspirantado  

19. Esta etapa, que puede ser conviviendo durante un plazo de seis meses a un año o con una cercanía 
programada a la comunidad y misión, está en conexión con el Proyecto vocacional y busca el conocimiento 
mutuo de los aspirantes a la Orden y de la Provincia hacia ellos. 

20. Procuramos que todas las comunidades sean acogedoras y que puedan facilitar, siempre en clave de da 
cultura vocacional, diversas experiencias de acercamiento, conocimiento y convocatoria. 

21. Es conveniente en esta etapa realizar algún estudio más profundo de los aspirantes con algún especialista 
y con los instrumentos adecuados.  

22. En esta etapa todavía no hay plan de formación escolapia específica, sino que cada aspirante prosigue 
sus estudios. 

                                                           
22 Están al final de la FEDE. 
23 FEDE nº 113 
24 FEDE nº 154 
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Prenoviciado25   

23. Para comenzar esta etapa, que es ya de convivencia en una comunidad, es preciso responder a los 
siguientes requisitos: edad de 18 años como mínimo, cierto recorrido con nosotros, estudios suficientes 
como para iniciar la Universidad, vivencia cristiana adecuada, deseo de ser escolapio, capacidad de vivir 
en grupo26. 

24. El pre-noviciado dura normalmente dos años27, pudiendo ampliarse si fuera necesario, quizá con un cambio 
de comunidad. 

25. Esta etapa tiene como objetivos la clarificación vocacional, el autoconocimiento y purificación de 
motivaciones, la vida comunitaria y trabajo en equipo, crecer en relación con Jesús, conocer más a 
Calasanz y los escolapios28.  

26. En este tiempo interesa realizar los estudios correspondientes al bienio de Filosofía29. 

27. Algunas actividades propias de esta etapa son la colaboración en la misión escolapia del lugar, el 
compromiso con la pastoral vocacional, conocer las presencias escolápias del propio país, participar en el 
Movimiento Calasanz y/o la Fraternidad, el acompañamiento psicológico personal según el diagnóstico 
previo30 

28. El pre noviciado se lleva a cabo en las presencias de Serra y Cochabamba. 

Noviciado31  

29. El Noviciado se desarrolla en Bogotá, de forma compartida con otras Provincias y con su programa propio. 

30. A lo largo del año de Noviciado el Superior Mayor (o por medio de algún delegado) visita tres veces a los 
novicios.   

31. Al concluir el Noviciado y tras el informe del Maestro32 se admite a la profesión33 que se lleva a cabo34 en 
su localidad de origen cuidando la oportunidad vocacional y de celebración en la Provincia.  

Juniorato 135  

32. En esta primera etapa de Juniorato se acompaña con la dedicación del Maestro36 y del equipo formativo 
de la propia comunidad.  

33. El Juniorato 1 comienza con los estudios de teología, tres o cuatro años para obtener el título oficial 
correspondiente, compaginados con el estudio de idiomas37, así como con la acción pastoral, las 

                                                           
25 FEDE nº 36-41 y 68-77. Ver también el Programa formativo de esta etapa. 
26 FEDE nº 38. Reglas nº 160 
27 FEDE nº 36 
28 FEDE nº 37 
29 FEDE nº 134 
30 FEDE nº 39 
31 FEDE nº 42-46 y 72-75 
32 Reglas 172 
33 Reglas 176 
34 Reglas 182 
35 FEDE 47-57 y 76-79. Ver también el Programa formativo de esta etapa. 
36 FEDE 102 
37 FEDE nº 152 
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experiencias de vida, el acompañamiento personal y, si es posible, el trabajo. El Maestro está en contacto 
con los profesores de Teología para seguir este elemento formativo tan importante. 

34. La formación teológica se complementa con cursos intensivos de estudios pastorales38. 

35. Durante este tiempo se cuida especialmente la vida comunitaria, las relaciones personales, el buen 
desarrollo de la afectividad, el uso de los medios de comunicación, el empleo del tiempo y dinero… 

36. Contamos con algunas oportunidades para ir avanzando en proceso personal: la renovación anual de 
votos39, el ministerio de la educación cristiana después del primer año40, el ministerio del servicio a niños 
pobres hacia tercer año41, la visita del Superior Mayor y el informe anual del Maestro42. 

37. Un buen instrumento para esta etapa es la referencia personal, comunitaria y en el diálogo del junior con 
el formador a la FEDE, a este Estatuto, al Programa Formativo de la Etapa, al Proyecto y Programación de 
la comunidad, a los deberes de los Juniores43, así como a los diversos documentos escolapios. 

38. Este Juniorato 1 se lleva a cabo en Cochabamba y en Governador Valadares o en algún lugar que reúna 
las condiciones adecuadas 

Juniorato 244  

39. En esta etapa lo central son los estudios tendiendo a que estén orientados al ministerio educativo escolapio, 
compaginados con el estudio de idiomas así como complementados con la acción pastoral, las 
experiencias de vida, el acompañamiento personal y, si es posible, el trabajo. 

40. Conviene en este tiempo tener una etapa de experiencia de un año, algún verano, encuentros, 
experiencias, que enriquezcan el proceso personal de formación45. Es fundamental en este tiempo haber 
conocido el otro país de nuestra Provincia, Brasil o Bolivia. 

41. Contamos con buenas oportunidades para ir señalando el proceso formativo: la renovación anual de votos, 
el ministerio del lectorado46, el del acolitado47, la Profesión solemne48 con sus momentos posteriores de la 
ordenación diaconal49 y presbiteral50. 

42. El Juniorato 2 se lleva a cabo en las presencias escolapias que permitan el estudio y proporcionen una 
buena experiencia de vida y misión escolapias.  

43. Este Estatuto se complementa con unos anexos, más flexibles, que indican con más detalle los objetivos y 
actuaciones en cada una de las etapas formativas. 

 

                                                           
38 FEDE nº 138 
39 FEDE nº 93 y Reglas nº 191 
40 FEDE nº 89 
41 FEDE nº 90 
42 FEDE nº 192 
43 Reglas nº 189 
44 FEDE nº 58-62 y 80-83. Ver también el Programa formativo de esta etapa. 
45 FEDE nº 161 
46 FEDE nº 91 
47 FEDE nº 92 
48 FEDE nº 95, Reglas nº 194 y 199, FEDE nº 205 
49 FEDE nº 96 
50 FEDE nº 97 
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Estatuto de formação inicial  
El sentido de este Estatuto / O sentido deste Estatuto 

1. Nossa referência fundamental é o Diretório titulado “Formação e Estudos do Escolápio” (FEDE)51, aprovado 
pelo Capítulo e pela Congregação Geral em setembro de 201552. 

2. Este Estatuto pretende situar-nos em nosso momento e no entorno escolápio o Diretório de Formação 
Inicial da Ordem, marcar alguns critérios e concretizar alguns elementos para estabelecer durante vários 
anos o estilo de formação que estamos estabelecendo no Brasil e em Bolívia53. 

3. Este estatuto se complementa com o Programa Formativo de cada etapa, aprovado pela Congregação 
Geral, onde se fixa com mais detalhe os objetivos e as ações54. Estes programas são recolhidos em forma 
de anexos para facilitar a sua permanente atualização. 

4. Em cada casa de formação se concretiza ainda mais o Projeto Comunitário do quatriênio e com a 
programação anual aprovada pelo Superior Maior, assim como acontece com todas as comunidades, as 
quais também se inclui a Relação Anual enviada à Congregação Geral55. 

Objetivo principal da Formação 

5. O Objetivo principal do proceso formativo é 
a. Configurar nossa vida no seguimento radical ao Senhor Jesus 
b. Através do carisma e da vida de São José de Calasanz 
c. Sendo fiéis à tradição e às linhas de ação da Ordem das Escolas Pias 
d. Encarnados na realidade onde vivemos e trabalhamos  
e. Para poder ser sinal vivo do Reino de Deus 
f. No meio das crianças, adolescentes e jovens necessitados 

Alguns critérios gerais para todas as etapas56  

6. A formação requer ação conjunta de todos: cada jovem escolápio em formação; a pessoa a quem se 
encarrega como formador; a equipe formativa do país e da Província; a comunidade, a Fraternidade 
Escolápia e a Província. Cada um desde a sua peculiar e complementária perspectiva de ação. 

7. O processo formativo é personalizado e, ao mesmo tempo, profundamente comunitário e inserido na vida 
Escolápia, da Igreja e do próprio país. 

8. Os anos de formação inicial contam com um acompanhamento pessoal e muito cuidado, que parte do 
projeto pessoal para atender todos os âmbitos da vida e especialmente da forma de vivê-los 
espiritualmente.  

                                                           
51 FEDE nº 157 
52 Lo encontramos en http://www.escolapios21.org/2015/11/11/directorio-de-la-formacion-del-religioso-escolapio/  
53 FEDE nº 158-159 
54 FEDE nº 160-161 
55 FEDE nº 162. 
56 Además de las cuatro dimensiones indicadas en la FEDE, nº 63-67 
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9. Cuidamos o ambiente pessoal e comunitário para que seja sadio, de partilha habitual, de encontrar-se 
mutuamente, de oração pessoal e comunitária, de colocar no centro a missão Escolápia. 

10. Durante a formação se cuidará de um progressivo conhecimento, valorização, identificação e compromisso 
com as escolas Pias da Província e do mundo todo. 

11. A experiência da prática da missão Escolápia em toda as etapas acompanha e enriquece a formação 
contrastando-a com a realidade. A preocupação por preparar-se para a ação educadora, pastoral e 
solidária é uma constante, tanto nas atitudes, como na reflexão e na ação. 

12. A referência é o estilo escolápio que cada um vai assumindo e fazendo próprias as Constituições, as 
Regras e os documentos da Ordem e da Província. 

13. Contamos com dois anexos de grande interesse: Anexo 4 com orientações sobre a consagração, 
comunhão, missão e bases humanas essenciais e o Anexo 5 com critérios concretos de discernimento 
para cada uma das etapas57. 

14. O Padre Provincial com a sua Congregação decide os passos de cada etapa, depois de escutar os 
formadores e responsáveis de cada jovem. 

15. Cada pessoa é o mais importante e, por ela, se busca atender às situações concretas discernindo qual 
forma mais conveniente em cada caso. As exceções som normais acontecerem, sempre em discernimento 
conjunto e com a aprovação correspondente.  

Casas de formação e formadores  

16. Temos as casas de formação em bairros simples, procurando concretizar um estilo de vida simples e em 
conformidade com a situação dos bairros pertencentes. Cuidamos os espaços comunitários para que sejam 
acolhedores, facilitem os momentos de partilhas e tenha possibilidades de convocar às pessoas próximas. 

17. Procuramos que cada casa conte com uma equipe formativa suficiente e que trabalhe em contato 
permanente coma Equipe de formação provincial58. 

18. A importância dos formadores na província nos leva a estar atentos para identificar novos formadores e a 
cuidar da sua formação permanente59.  

Etapa de acolhida e aspirantado 

19. Esta etapa, que pode compreender a convivência em uma comunidade religiosa durante seis meses a um 
ano ou uma proximidade programada para a comunidade, antes de começar o pré-noviciado, participando 
da vida comunitária e da missão. Deve ser acompanhado por um projeto vocacional que busque o 
conhecimento mútuo dos aspirantes da Ordem e da Província junto a eles. 

20. Gostaríamos que todas as comunidades sejam de acolhida e possam facilitar, sempre em chave de cultura 
vocacional, diversas experiências de proximidade, conhecimento e convocatória. 

21. É conveniente nesta etapa, realizar algum estudo/diagnóstico psicológico mais profundo dos aspirantes 
com algum especialista e com instrumentos mais adequados.  

                                                           
57 Están al final de la FEDE. 
58 FEDE nº 113 
59 FEDE nº 154 
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22. Ainda nesta etapa não há um plano de formação Escolápia, mas busque que cada aspirante continue seus 
estudos. 

Pré-noviciado60 

23. Para iniciar esta etapa, que já é de convivência em uma comunidade, é preciso responder aos seguintes 
requisitos: idade mínima de 18 anos, certo recorrido conosco, estudos suficientes para iniciar uma 
universidade, vivência cristã adequada, desejo de ser escolápio, capacidade de viver em grupo61. 

24. O pre-noviciado durará dois anos62, podendo ser ampliado caso seja necessário. Se houver necessidade, 
mudança de comunidade também. 

25. Esta etapa tem como objetivo o discernimento vocacional, o autoconhecimento e a purificação das 
motivações, a vida comunitária e o trabalho em equipe, crescer na relação com Jesus, maior conhecimento 
de Calasanz e dos escolápios63.  

26. Durante esse período, é importante realizar os estudos correspondentes ao biênio de Filosofia64. 

27. Algumas atividades próprias desta etapa são a colaboração na missão da Presença, o compromisso com 
a pastoral vocacional, o conhecimento das presenças escolápias do país, participar do Movimento 
Calasanz e da Fraternidade, o acompanhamento psicológico pessoal segundo o diagnóstico prévio65. 

28. O pre noviciado acontecerá nas presenças de Serra e Cochabamba. 

Noviciado66  

29. O Noviciado da nossa Província acontece em Bogotá de forma partilhada com outras Províncias e com o 
seu programa próprio. 

30. Ao longo do ano do Noviciado o Superior Maior (ou por meio de um delegado dele) visita três vezes os 
noviços.   

31. Ao concluir o ano do Noviciado e após o informe do Mestre67 se admite à Profissão Simples68 que se dará 
em ao país de origem, cuidando a oportunidade vocacional e a celebração com toda a Província.  

Juniorado 169  

32. O Juniorado 1 começa com estudos teológicos, três ou quatro anos para obter o grau oficial 
correspondente, combinado com o estudo das línguas, assim como com ação pastoral, experiências de 
vida, acompanhamento pessoal e, se possível, o trabalho. O Mestre está em contato com os professores 
de Teologia para seguir este importante elemento de formação. 

                                                           
60 FEDE nº 36-41 y 68-77. Ver también el Programa formativo de esta etapa. 
61 FEDE nº 38. Reglas nº 160 
62 FEDE nº 36 
63 FEDE nº 37 
64 FEDE nº 134 
65 FEDE nº 39 
66 FEDE nº 42-46 y 72-75 
67 Reglas 172 
68 Reglas 176 
69 FEDE 47-57 y 76-79. Ver también el Programa formativo de esta etapa. 
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33. Nesta primeira etapa do Juniorado se acompanha com a dedicação do Mestre70 e da equipe formativa da 
própria comunidade. 

34. A formação teológica se complementa com cursos intensivo de estudos pastorais71. 

35. Durante este tempo deve dar maior cuidado a vida comunitária, as relações pessoais, o bom 
desenvolvimento da afetividade, o bom uso dos meios de comunicação, emprego do tempo e do dinheiro... 

36. Contaremos com algumas oportunidades para seguir avançando no processo pessoal: renovação anual 
dos votos72, instituição dos Ministérios de Educação (no 1º ano de juniorado)73, e Serviço às Crianças 
pobres (durante o 3º ano74), a visita do Superior Maior e o informe anual do Mestre75. 

37. Um bom instrumento para esta etapa é a referência pessoal, comunitária e o diálogo do jovem com o 
formador, FEDE, este Estatuto, o Programa Formativo da Etapa, o Projeto e a Programação da 
Comunidade, o compromisso do junior76, assim como os diversos documentos escolápios.  

38. O Juniorado 1 acontecerá em Cochabamba e em Governador Valadares ou em algum lugar que atenda às 
condições corretas. 

Juniorado 277   

39. Nesta etapa, o central são os estudos orientados ao ministério educativo escolápio, compaginado com o 
estudo de idiomas78 e com uma ação pastoral, experiências de vida, acompanhamento pessoal e, se 
possível, o trabalho sistemático em uma obra nossa.  

40. Convém que neste tempo tenha uma etapa de experiência de um ano, algum verão, encontros, 
experiências, que enriqueçam o processo pessoal de formação79. É fundamental, neste tempo, conhecer 
o outro país que compõem a nossa província, Brasil ou Bolívia.  

41. Contamos com boas oportunidades para ir sinalizando o processo formativo: a renovação anual dos votos, 
o ministério de Leitorado80 e de Acolitado81, a Profissão solene82 e as posteriores ordenações diaconal83 e 
presbiteral84. 

42. O Juniorado 2 é realizado em presenças escolápias que permitem estudar e proporcionar uma boa 
experiência de vida e missão escolápias. 

43. Este Estatuto é complementado por anexos mais flexíveis, que indicam mais detalhadamente. 

                                                           
70 FEDE 102 
71 FEDE nº 138 
72 FEDE nº 93 y Reglas nº 191 
73 FEDE nº 89 
74 FEDE nº 90 
75 FEDE nº 192 
76 Reglas nº 189 
77 FEDE nº 58-62 y 80-83. Ver también el Programa formativo de esta etapa. 
78 FEDE nº 152 
79 FEDE nº 161 
80 FEDE nº 91 
81 FEDE nº 92 
82 FEDE nº 95, Reglas nº 194 y 199, FEDE nº 205 
83 FEDE nº 96 
84 FEDE nº 97 
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Estatuto de formación permanente  
en Brasil – Bolivia 

1. Nuestro Estatuto de formación permanente toma como referencia el Directorio aprobado por la 
Congregación General en 199485, las orientaciones que la Orden va dando y los documentos de la 
Iglesia, especialmente de la Vida Consagrada. 

2. Este Estatuto de formación permanente está en profunda conexión con la FEDE y con nuestro Estatuto 
de formación inicial.  

3. Las Constituciones y Reglas contienen el proyecto escolapio de vida que unifica e integra 
equilibradamente un estilo personal de vida consagrada, una forma comunitaria de fraternidad y un 
compromiso peculiar de evangelización. 

4. El objetivo fundamental de la formación en todas las etapas es 
a. Configurar nuestra vida en el seguimiento radical al Señor Jesús, 
b. a través del carisma y vida de San José de Calasanz,  
c. siendo fieles a la tradición y decisiones de la Orden de las Escuelas Pías, 
d. encarnados en el lugar donde vivimos y trabajamos, 
e. para ser señal viva del Reino de Dios en medio de los niños y jóvenes pobres 
f. y construir un mundo mejor para todos a través de la misión escolapia. 

5. Los directorios de Formación Inicial y Permanente destacan cuatro dimensiones del proceso formativo: 
humana, cristiana, religiosa y calasancia, tanto para las personas como para las comunidades y obras. 
Y presentan para cada una de estas dimensiones objetivos, rasgos que cuidar y algunos medios 
concretos. 

6. Para apoyar la formación permanente de religiosos, comunidades y obras es preciso contar con las 
estructuras de apoyo existentes: 

a. Los Directorios de la Orden 
b. Los Estatutos y otros documentos de la Provincia 
c. Los proyectos y programaciones comunitarias, locales y personales 
d. El papel de los superiores locales, provincial y general para motivar, facilitar los medios y 

tiempos, promover las programaciones y revisarlas para su mejora constante. 
e. Conveniencia de contar con un coordinador provincial de la Formación Permanente.  
f. Preparación de personas que ayuden a los demás ante jubilación, responsabilidades, 

enfermedad... 
g. Contar con casas y comunidades apropiadas para las distintas etapas: acogida, formación 

inicial, referencia de la presencias, cuidado de los mayores… 

7. Cada religioso, cada comunidad, cada obra escolapia, la Provincia ha de incluir en sus planes y 
programaciones las acciones que atienden a la formación inicial y permanente de todos los religiosos 
y de los colaboradores laicos teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la Iglesia y la sociedad 
en que se encuentra. 

                                                           
85 Lo encontramos en http://www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2018/01/Directorio-de-formaci%C3%B3n-
permanente-Roma-1994.pdf 
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8. Cada religioso tendrá en cuenta para su propia formación permanente las siguientes indicaciones: 
a. En la dimensión humana 

1. tener conocimiento y cuidado de la propia salud  física y psicológica, 
2. cuidar el desarrollo de todas las virtualidades personales (trabajo diario doméstico,  

apostólico  y profesional), 
3. mostrar armonía y coherencia en las distintas facetas de la personalidad, 
4. esforzarse por cubrir déficits de «equipamiento», 
5. tener una atención especial al ámbito afectivo, 
6. captar objetivamente las realidades que le envuelven, 
7. ser sensible para comprender a los demás, 
8. actualizarse constantemente en la cultura profesional. 
9. aceptar serenamente los acontecimientos de la vida, 

10. desarrollar la capacidad de comunicación y de entrega a los demás, 
11. mantenerse informado con sensibilidad y amplitud, 
12. leer y estudiar temas humanos, culturales y sociales 
13. inserción en la cultura y la iglesia del país 
14. uso adecuado de los mass-media y de otros instrumentos culturales, 
15. desarrollo  de alguna especialización y de aficiones 

b. en la dimensión cristiana 
16. vivir el misterio de Cristo especialmente en las celebraciones sacramentales, 
17. tener experiencia contemplativa en la oración personal y participación en la litúrgica 

(oración personal, lectio divina, silencio  y tiempos  de soledad, dedicación del tiempo en 
la habitación, vida sacramental), 

18. fomentar una vivencia comunitaria de la fe, 
19. construir en sí mismo el «hombre bueno» como encarnación de la fe en la cultura actual, 
20. actualizarse constantemente espiritual y teológicamente, leyendo temas de ciencias 

religiosas, especialmente bíblicas y teológicas. 
21. continuar un proceso ininterrumpido de conversión evangélica, 
22. comprometerse de manera actualizada en la vida y misión de la Iglesia, 

c. en la dimensión religiosa 
23. descubrir y vivir cada vez con mayor hondura en la comunidad escolapia el amor indiviso 

a Cristo, la pobreza religiosa y la obediencia apostólica, 
24.  actualizarse espiritual y doctrinalmente sobre la significación y el valor de la vida religiosa 

en la Iglesia y en el mundo leyendo y estudiando temas de vida religiosa. 
25. dar el testimonio característico de la vida consagrada, 
26. vivir la fraternidad en la comunidad apostólica, 
27. evangelizar de acuerdo con nuestra vocación eclesial. 

d. en la dimensión calasancia 
28. vivir integrado en la Orden escolapia y en la misión evangelizadora en la educación, 
29. estar en sintonía con las nuevas generaciones en sus planteamientos culturales y 

apostólicos, 
30. dedicarse al ministerio sacerdotal (o catequético) recibido, 
31. profundizar doctrinal y vivencialmente en todo lo calasancio y escolapio. 
32. profundización de Constituciones y Reglas, 
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33. identificarse cada vez más con la experiencia religioso-espiritual, pedagógico-social y 
catequético-pastoral de nuestro Fundador, José de Calasanz, 

34. realizar progresivamente el proyecto, personal y comunitario, de vida y misión contenido 
en las Constituciones y Reglas, 

35. comprometerse real y creativamente con el ministerio confiado, 
36. sensibilizarse de forma práctica y comprometida respecto a las tres opciones 

preferencia/es de la educación integral calasancia: catequesis, niños, pobres. 
37. leer y estudiar temas calasancios y escolapios, pedagógicos, educativos y pastorales. 

9. Cada comunidad tendrá en cuenta para sus planes de formación permanente las siguientes 
indicaciones: 

a. En la dimensión humana 
1. Cada comunidad escolapia de manera global y progresiva mejorará su calidad 

humana de vida 
2. aceptarse y acogerse mutuamente, 
3. comunicarse todos y a todos los niveles 
4. sintonizar con los interrogantes y necesidades de los hombres de nuestro tiempo, 
5. prestar atención personalizada a cada miembro de la comunidad, 
6. ayudarle en su realización personal satisfactoria, 
7. sensibilizarse respecto a las necesidades del entorno, 
8. leer y compartir temas relativos al comportamiento humano y grupal. 

b. En la dimensión cristiana 
9. evangelizar internamente la propia comunidad, 

10. anteponer a todo la vida «según el Espíritu» como núcleo vertebrador de cada 
religioso y razón última de nuestra vida compartida, 

11. celebrar acciones litúrgicas y sacramentales, 
12. cultivar el sentido eclesial y ecuménico, 
13. asumir compromisos concretos de comunión  y misión en la iglesia  particular  y 

local, 
14. leer y compartir temas bíblicos, teológicos y espirituales 

c. En la dimensión religiosa 
15. cuidar el testimonio comunitario visible de los valores del Reino, 
16. ayudarse mutuamente para vivir los compromisos de la Profesión religiosa, 
17. hacer comunidad orante, fraterna y apostólica (Eucaristía y Liturgia de las Horas, 

reflexión comunitaria  de la Palabra, meditación participada, lectura compartida  de 
Constituciones y Reglas, retiros mensuales, corrección fraterna, discernimiento  de 
cuestiones importantes), 

18. cultivar la devoción filial a la Madre de Dios, 
19. leer y compartir temas de vida religiosa.  
20. Cuidar el ambiente de comunidad que sea sano, de compartir, contrastar, orar, 

centrarse en la misión escolapia… con reuniones comunitarias bien cuidadas. 
21. Preocupación y compromiso con los más pobres y necesitados, por diseñar cada 

vez mejor la presencia escolapia… 
22. Seguir avanzando en comunión: actitud de servicio, disponibilidad y preocupación 

por la comunidad, asumir lo vivido en las comunidades donde se ha estado, talante 
de bien-decir de los hermanos y lo escolapio... 



 

 34 

d. En la dimensión calasancia 
23. progresar institucionalmente  en la misión que la Iglesia ha confiado a nuestra Orden, 
24. aceptar cordialmente y promover la vida y la misión de los laicos en la Iglesia 

misterio-comunión-misión, especialmente con la Fraternidad 
25. actualizarse constantemente en estos temas. 
26. discernir opciones de vida y misión escolapias a la luz del Evangelio, de nuestro 

carisma y de las realidades de nuestro tiempo, 
27. elaborar y cumplir el proyecto comunitario con sus programaciones 

correspondientes, 
28. venerar e imitar a Calasanz, 
29. ponerse al día profesional  y ministerialmente, 
30. leer y compartir temas calasancios, pedagógicos y pastorales. 
31. Progresivo conocimiento, valoración, identificación y compromiso con las Escuelas 

Pías de la Provincia y de todo el mundo 
32. Diálogos con el Superior local y Provincial u otras personas 

10. Cada obra escolapia tendrá en cuenta para sus planes de formación permanente estas sugerencias: 
a. En la dimensión humana y educativa 

1. crear en la obra una comunidad educativa, 
2. favorecer  relaciones  interprofesionales  entre  sus miembros, 
3. colaborar  con la función educativa de la familia, 
4. introducir  la personalización como base de nuestra pedagogía 
5. acrecentar la autoestima de los adultos, de los niños y de los jóvenes, 
6. educar los valores, 
7. educar en la cultura propia y en la universalidad, 
8. promover  la reforma de la sociedad, 
9. atender a los más débiles, 

10. preparar para una formación continua. 
11. elaborar  un proyecto educativo-pastoral compartido, 
12. crear órganos colegiados de participación, 
13. promocionar  el asociacionismo  infantil y juvenil, 
14. organizar estructuras de gestión adecuadas  y eficaces, 
15. favorecer el sistema tutoría para acompañar  personalmente  a los educandos, 
16. trabajar  en equipo fomentando la comunicación  y la relación entre todos, 
17. actualizarse constantemente en lo educativo y pedagógico 
18. seguir los indicadores de las obras escolapias. 

b. En la dimensión cristiana y calasancia 
19. participar en la misión evangelizadora de la Iglesia por medio de la educación, 
20. dedicar atención preferencial a los pobres, 
21. educar desde los primeros años a los niños, 
22. formar por la catequesis principalmente en la piedad, 
23. evangelizar  el mundo de la cultura, 
24. animar cristianamente  la comunidad educativa, 
25. crear comunidades  cristianas en el seno de la comunidad educativa 
26. dar participación y corresponsabilidad a todos los miembros, religiosos y laicos. 
27. dar preferencia siempre a las acciones evangelizadoras, 
28. desarrollar en la educación que impartimos un profundo sentido social, 
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29. cultivar  una visión cristiana de la realidad, 
30. contribuir  a la elaboración de una síntesis fe-cultura, tanto personal como social, 
31. celebrar  la fe e iniciar en la vida de oración, 
32. fomentar la comunión eclesial, 
33. educar en clave de cultura vocacional ayudando a cada uno a descubrir su vocación. 

11. Algunas sugerencias para impulsar la formación permanente desde la Provincia: 
1. encuentros  de reflexión  y estudio, 
2. asambleas  y reuniones demarcacionales, 
3. ejercicios  espirituales, 
4. encuentros programados con comunidades cercanas, 
5. reuniones sectoriales  por compromisos, afinidades, etc., 
6. cursos  pastorales  y pedagógicos, 
7. participación   en encuentros  eclesiales,  culturales, sociales, 
8. revista de la Demarcación, 
9. oportunidades  de reciclaje, 

10. celebración, al menos, de uno o dos encuentros anuales de FP demarcacional, 
11. programaciones demarcacionales de FP, 
12. dedicación de alguna comunidad para FP especial. 
13. preparación de alguna comunidad para la FP especial (p.e. Roma...). 

12. A lo largo del tiempo pasamos por diferentes ciclos vitales y por determinadas circunstancias que piden 
una intervención formativa especial. Las podríamos resumir en cuatro apartados, indicando algunos 
elementos y algunas posibles acciones: 

a. Juventud adulta (25-45 años),  
b. Madurez plena (45-65),  
c. Madurez serena (a partir de los 65) y 
d. Situaciones especiales personales y comunitarias. 

13. ETAPA DE LA JUVENTUD ADULTA (25-45 años) 
a. Situaciones características de esta etapa son el entusiasmo inicial por el apostolado 

escolapio, la asunción de responsabilidades, la ampliación de relaciones personales, la 
reafirmación social de uno mismo, encaje no siempre fácil con las decisiones de la Provincia… 

b. Pueden aparecer algunas dificultades como la excesiva actividad que merma la atención a la 
comunidad y a la vida espiritual, el individualismo en la acción, experiencia de las propias 
limitaciones, dificultades emocionales, rutina vivida con cansancio, obediencias no 
asimiladas, fisuras en lo afectivo o el uso de los bienes o la integración en la Orden. 

c. Algunos medios importantes para esta etapa son: 
1. Un acompañamiento  especial en los primeros años, 
2. Facilitar su primera inserción en una comunidad que no sea de formación inicial, en 

un ambiente comunitario estimulante y de fácil comunicación entre los religiosos, 
3. Completar su formación con estudios de especialización, cursos de pastoral juvenil, 

pedagogía, dirección, etc., 
4. Asignar un trabajo apostólico que pueda realizar responsable  y satisfactoriamente, 
5. fomentar algunos encuentros con religiosos de su edad, 
6. Sentir cercanía  y comprensión en las primeras dificultades, 
7. Dedicar algún tiempo especial de vez en cuando para recuperar  fuerzas y espíritu, 
8. Hacer ejercicios o un retiro espiritual prolongado cuando convenga, 
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9. Recibir ayuda psicológica y espiritual si se manifiesten fisuras graves en la vocación. 
10. Organización de encuentros especiales desde la Provincia y/o desde la Orden. 

14. ETAPA DE LA MADUREZ PLENA (45-65 años) 
a. Situaciones características vividas por el escolapio adulto maduro: encrucijada entre un 

posible desencanto o una vivencia plena acrisolada por la realidad, más experiencia para 
afrontar la complejidad de los acontecimientos, responsabilidad dentro y fuera del grupo, 
sensibilidad mayor ante nuevas llamadas, necesidad vital de realizarse según la identidad 
escolapia, afirmación de la vocación escolapia buscando la comunión, oportunidad de vivir la 
estabilidad y la creatividad, se impone el realismo al idealismo juvenil... 

b. Algunas de sus dificultades más frecuentes pueden ser la instalación y mediocridad, 
encerrarse en el individualismo, reducir al mínimo el trato con Dios y con los demás, crisis 
vocacional y afectiva, anclarse en el pasado, algún percance serio de salud, compensaciones 
con los bienes y relaciones afectivas pocos claras… 

c. Algunos medios para la formación permanente son: 
1. Actitud abierta y capacidad de adaptación ante las nuevas, 
2. Vivir de manera plena y personalizada la comunión, 
3. Actualización teórica y práctica en temas teológicos y en otros afines a nuestra 

misión: biblia, teología, catequética, moral, carisma (Calasanz, Escuela Pía, 
espiritualidad escolapia...), pastoral, laicado, medios de comunicación social… 

4. Buscar apoyo espiritual y psicológico para afrontar la segunda parte de la vida. 
5. Encuentro festivo y espiritual con los compañeros para celebrar las bodas de plata 

de profesión solemne o de ordenación sacerdotal, 
6. Confrontar en un retiro prolongado la experiencia vivida con el proyecto asumido en 

la profesión (Constituciones), 
7. Aceptar propuestas adecuadas para estimular la fecundidad apostólica (estancia 

temporal en situación de frontera, en misiones...), 
8. Realizar un año sabático u otra experiencia similar. 
9. Organización del curso de renovación por parte de la Provincia o la Orden. 

15. ETAPA DE LA MADUREZ SERENA (a partir de los 65 años) 
a. Situaciones características vividas por el escolapio adulto mayor: momento de vivir con 

intensidad y serenidad la consumación del propio itinerario cristiano y religioso, tiempo 
espiritual de llegar a la profundidad de uno mismo con más posibilidades (cultivar la lectio 
divina, la oración contemplativa…), oportunidades apostólicas nuevas, mayor disponibilidad 
de tiempo, aceptación progresiva de la experiencia de kénosis, aumento de la confianza en 
Dios ante la cercanía de lo definitivo, experiencia vital en la que la «memoria» supera a la 
«profecía»… 

b. Algunas de sus dificultades más frecuentes: disminución progresiva del tono vital y de la 
dedicación al ministerio escolapio, experiencia no siempre bien asimilada de soledad o de 
sentimiento de inutilidad, retiro de ciertas actividades profesionales y resistencia psicológica 
para iniciar otras funciones, posible cambio de ambiente o comunidad en la ancianidad, 
agudización de aspectos negativos del período anterior con manifestaciones de 
insatisfacción, amargura, crítica..., crecientes limitaciones debidas a la edad y dependencia 
mayor de otras personas, sensación de hundimiento psicológico y moral en casos de 
enfermedad grave o crónica. 

c. Algunos medios para la formación permanente en esta etapa son: 
1. Dedicarse más intensamente al núcleo fontal de la vida religiosa, 
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2. Compartir en la comunidad las dificultades y alegrías de la vida, si es posible, con 
religiosos de edades y mentalidades diversas, 

3. Compensar la disminución de las fuerzas con una readaptación de vida y 
apostolado, 

4. Actualizarse teórica y prácticamente ante las nuevas oportunidades apostólicas:  
cursos de preparación para nuevas actividades, como grupos adultos de oración, 
pastoral de enfermos, grupos culturales para la tercera edad, etc., 

5. Buscar la ayuda espiritual y material para afrontar animosamente las limitaciones, 
6. Prepararse para este período antes de iniciarlo o al principio del mismo, 
7. Fomentar actitudes de tolerancia, flexibilidad, buen humor, interés, disponibilidad, 

apertura, diálogo, servicio..., 
8. Desarrollar un apostolado escolapio de apoyo, de presencia, con pequeños grupos 

de oración, de recuperación, de escucha..., 
9. Ejercer la función santificadora del ministerio sacerdotal colaborando en nuestras 

iglesias, en parroquias y conventos, en grupos cristianos, 
10. Frecuentar talleres para aficiones artísticas u otras, 
11. Participar en encuentros accesibles de oración, liturgia, biblia, espiritualidad, 

teología, 
12. Organizarse de forma racional y variada el tiempo libre (pasear, dedicarse a la 

lectura, a escribir, a escuchar música…), 
13. Practicar la «lectio divina» sistemáticamente, llevar una vida de oración más intensa, 
14. Dedicarse a la lectura de clásicos cristianos: santos padres, autores espirituales, etc. 
15. Comunicar vivencias y recuerdos con religiosos de su edad, 
16. Sentirse útil ocupando el lugar debido en comunidad como punto de encuentro y de 

acompañamiento, 
17. Ayudar a los religiosos más jóvenes: ejemplo, comunicación, escucha, apoyo..., 
18. Prepararse para afrontar con serenidad, paz y esperanza el ocaso y alba de la Vida. 

16. SITUACIONES ESPECIALES 
a. Se dan también algunas situaciones personales que conviene cuidar y aprovechar para la 

formación permanente, desde el propio religioso, la comunidad y la Provincia: 
1. el tiempo inmediato que sigue a la formación inicial, 
2. algunos cambios de comunidad o de ocupación, 
3. el asumir responsabilidades importantes en la Orden, 
4. la muerte de los padres o de otros seres queridos, 
5. las bodas de plata y de oro de profesión u ordenación sacerdotal, 
6. el momento de la jubilación profesional, 
7. experiencias espirituales u otros acontecimientos especialmente significativos, 
8. conmociones por crisis afectivas, profesionales, espirituales, comunitarias... 
9. situaciones políticas o sociales críticas o angustiosas, 

10. enfermedades serias, propias o de personas allegadas, 
11. preparación inmediata a la muerte. 

b. Hay también momentos importantes en las comunidades locales 
1. en la celebración de los Capítulos, 
2. al evaluar cada año el proyecto comunitario y elaborar el del curso que comienza, 
3. en las visitas canónicas de los Superiores Mayores, 
4. al tomar decisiones serias sobre la vida de la comunidad, su apostolado, sus obras..., 
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5. cuando la comunidad ha variado sustancialmente, 
6. después de unos ejercicios espirituales de cierto impacto, 
7. en los grandes acontecimientos eclesiales, culturales o socio-políticos, 
8. en momentos de dificultades comunitarias especiales: por excesiva diversificación 

de compromisos, por disminución del número de religiosos, por envejecimiento de 
los mismos, por posible supresión de la propia comunidad, etc. 

c. También se dan ocasiones importantes para la formación permanente en la Provincia y la 
Orden: 

1. aceptación de nuevas fundaciones, 
2. responsabilizarse de misiones «ad gentes», 
3. asumir ministerios alternativos a los actuales que estén en línea con nuestro 

carisma, 
4. traspaso de obras a otras entidades religiosas o a laicos, 
5. cambio de configuración jurídica de la Demarcación, 
6. iniciar la presencia escolapia en nuevos países, etc. 

d. Algunas situaciones en las Obras también ofrecen muchas posibilidades 
1. asambleas o consejos en tiempo capitular, 
2. cambios por reforma en las leyes educativas, 
3. reestructuración de niveles educativos, 
4. auditorías o evaluaciones del centro, 
5. participación en sínodos u otras asambleas eclesiales no ordinarias. 
6. remodelación jurídica de la obra, etc. 

17. Al inicio de cada cuatrienio la Congregación Provincial, directamente o por medio de algún responsable 
y equipo, hará y pedirá una programación de la Formación Permanente en cada ámbito señalado: para 
cada persona, comunidad y Provincia. 
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Estatuto de formação permanente no 
Brasil - Bolívia 

1. O nosso Estatuto de formação permanente toma como referência o Diretório aprovado pela 
Congregação Geral em 199486, as orientações que a Ordem está dando e os documentos da Igreja, 
especialmente da Vida Consagrada. 

2. Este Estatuto de formação permanente está em profunda ligação com a FEDE e com o nosso Estatuto 
de formação inicial. 

3. As Constituições e Regras contêm o projeto de vida escolápia que unifica e integra de maneira 
equilibrada um estilo pessoal de vida consagrada, uma forma comunitária de fraternidade e um 
compromisso específico com a evangelização. 

4. O objetivo fundamental da formação em todas as etapas é 
a. Viver no seguimento radical do Senhor Jesus 
b. Através do carisma e da vida de San José de Calasanz, 
c. Ser fiel à tradição e às decisões da Ordem das Escolas Pias, 
d. Encarnado no lugar onde vivemos e trabalhamos, 
e. Ser um sinal vivo do Reino de Deus no meio de crianças e jovens pobres 
f. E construir um mundo melhor para todos através da missão escolápia. 

5. Os diretórios de Formação Inicial e Permanente destacam quatro dimensões do processo de 
formação: humana, cristã, religiosa e calasância, tanto para as pessoas quanto para as comunidades 
e obras. E eles apresentam para cada uma dessas dimensões objetivos, características para cuidar e 
alguns meios concretos. 

6. Para apoiar a formação permanente de religiosos, comunidades e obras, é necessário ter estruturas 
de apoio existentes: 

a. Os Diretórios da Ordem 
b. Os Estatutos e outros documentos da Província 
c. Os projetos y programações das Comunidades, Presenças e pessoas. 
d. O papel dos superiores locais, provincial e geral para motivar, facilitar os meios e os tempos, 

promover a programação e revê-los para melhoria constante. 
e. Conveniência de ter um coordenador provincial de Formação Permanente. 
f. Preparação de pessoas que ajudam os outros com a aposentadoria, responsabilidades, 

doenças... 
g. Ter casas e comunidades adequadas para as diferentes etapas: recepção, formação inicial, 

referência das presenças, atendimento dos idosos... 

7. Cada religioso, cada comunidade, cada obra escolápia, a Província deve incluir em seus planos e 
programas as ações que atendam à formação inicial e permanente de todos os religiosos e leigos, 
levando em conta as possibilidades oferecidas pela Igreja e a sociedade em que está localizada. 

8. Cada religioso levará em conta, para a sua formação permanente, as seguintes indicações: 

                                                           
86 Podemos encontrá-lo em http://www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2018/01/Directorio-de-formaci%C3%B3n-
permanente-Roma-1994.pdf  
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a. Na dimensão humana 
1. Ter conhecimento e cuidado com a saúde física e psicológica, 
2. Cuidar do desenvolvimento de todas as virtualidades pessoais (trabalho diário 

doméstico, apostólico e profissional), 
3. Mostrar harmonia e coerência nas diferentes facetas da personalidade, 
4. Esforçar-se por cobrir défices de "equipamento", 
5. Ter especial atenção ao campo afetivo, 
6. Analisar objetivamente as realidades que o rodeiam, 
7. Ser sensível para entender os outros, 
8. Atualizado constantemente na cultura profissional. 
9. Aceitar serenamente os eventos da vida, 

10. Desenvolver a capacidade de comunicação e entrega aos outros, 
11. Manter-se informado com sensibilidade e amplitude 
12. Ler e estudar questões humanas, culturais e sociais 
13. Estar inserto na cultura e igreja do país 
14. Usar adequadamente os meios de comunicação e outros instrumentos culturais, 
15. Desenvolver alguma especialização e hobbies 

b. Na dimensão cristã 
16. Viver o mistério de Cristo especialmente nas celebrações sacramentais, 
17. Ter uma experiência contemplativa na oração pessoal e participação na liturgia 

(oração pessoal, lectio divina, silêncio e tempos de solidão, dedicação do tempo na 
sala, vida sacramental), 

18. Promover uma experiência comunitária da fé, 
19. Construir em si mesmo o "homem bom" como uma encarnação da fé na cultura de 

hoje, 
20. Estar constantemente atualizado espiritual e teologicamente, lendo assuntos de 

ciências religiosas, especialmente bíblicas e teológicas. 
21. Continuar um processo ininterrupto de conversão evangélica, 
22. Comprometer-se de maneira atualizada com a vida e a missão da Igreja. 

c. Na dimensão religiosa 
23. Descobrir e viver cada vez mais profundamente na comunidade escolápia o amor 

indiviso de Cristo, a pobreza religiosa e a obediência apostólica; 
24. Estar atualizado espiritualmente e doutrinariamente sobre o significado e valor da 

vida religiosa na Igreja e no mundo, lendo e estudando questões da vida religiosa. 
25. Dar o testemunho característico da vida consagrada, 
26. Viver a fraternidade na comunidade apostólica, 
27. Evangelizar segundo a nossa vocação eclesial. 

d. Na dimensão calasância  
28. Viver integrado na Ordem escolápia e na missão evangelizadora na educação, com 

as novas chaves que trazem a Fraternidade e a cultura vocacional e da participação  
29. Estar em sintonia com as novas gerações nas suas abordagens culturais e 

apostólicas, 
30. Dedicar-se ao ministério sacerdotal (ou catequético) recebido, 
31. Aprofundar doutrinariamente e experiencialmente em todo o calasâncio e escolápio. 
32. Aprofundar nas Constituições e Regras, 
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33. Identificar-se cada vez mais com a experiência religiosa-espiritual, pedagógico-
social e catequético-pastoral do nosso Fundador, José de Calasanz, 

34. Realizar progressivamente o projeto pessoal e comunitário de vida e missão contido 
nas Constituições e Regras. 

35. Comprometer-se real e criativamente com o ministério confiado, 
36. Sensibilizar-se de forma prática e comprometida com as três opções de educação 

integral calasância: catequese, crianças, pobres. 
37. Ler e estudar temas calasâncios e escolápios, pedagógicos, educativos e pastorais. 

9. Cada comunidade considerará as seguintes indicações para seus planos de formação permanentes: 
a. Na dimensão humana 

1. Cada comunidade escolápia irá melhorar a sua qualidade de vida humana de uma 
forma global e progressiva 

2. Aceitar um ao outro, 
3. Comunicar-se todos e em todos os níveis 
4. Sintonizar com as perguntas e necessidades dos homens do nosso tempo, 
5. Fornecer atenção personalizada a cada membro da comunidade, 
6. Ajudá-lo em sua realização pessoal satisfatória, 
7. Ficar ciente das necessidades do meio ambiente, 
8. Ler e compartilhar questões relacionados com o comportamento humano e de 

grupo. 
b. Na dimensão cristã 

9. Evangelizar internamente a própria comunidade, 
10. Colocar diante a vida "segundo o Espírito" como o núcleo e razão última de nossa 

vida compartilhada, 
11. Celebrar ações litúrgicas e sacramentais, 
12. Cultivar o sentido eclesial e ecumênico, 
13. Assumir compromissos concretos de comunhão e missão na igreja particular e local, 
14. Ler e compartilhar temas bíblicos, teológicos e espirituais 

c. Na dimensão religiosa 
15. Cuidar do testemunho visível da comunidade sobre os valores do Reino, 
16. Ajudar-se mutuamente para viver os compromissos da profissão religiosa, 
17. Fazer comunidade orante, fraterna e apostólica (Eucaristia e Liturgia das Horas, 

reflexão comunitária da Palavra, meditação partilhada, leitura compartilhada 
Constituições e Regras, retiros mensais, a correção fraterna, o discernimento de 
questões importantes) 

18. Cultivar devoção filial à Mãe de Deus 
19. Ler e compartilhar questões da vida religiosa. 
20. Cuidar do meio ambiente é comunidade saudável, partilha, contraste, orando, o foco 

na missão escolápia... com reuniões comunitárias bem preparadas. 
21. Ter preocupação e compromisso com os pobres e necessitados, para projetar cada 

vez melhor a presença escolápia ... 
22. Progredir na atitude de serviço de comunhão, disponibilidade e preocupação para a 

comunidade, assumir a história vivida nas comunidades onde tem sido, bem-dizer 
dos irmãos e da realidade escolápia... 

d. Na dimensão calasância 
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23. Progredir institucionalmente na missão que a Igreja confiou à nossa Ordem, 
24. Aceitar e promover cordialmente a vida e a missão dos leigos na, especialmente 

com a Fraternidade. 
25. Atualizar-se constantemente sobre esses temas. 
26. Discernir as opções da vida e missão escolápias à luz do Evangelho, do nosso 

carisma e das realidades do nosso tempo, 
27. Elaborar e cumprir o projeto comunitário com seus programas correspondentes, 
28. Venerar e imitar Calasanz, 
29. Manter a atualização profissional e ministerial, 
30. Ler e compartilhar temas calasâncios, pedagógicos e pastorais. 
31. Crescer no conhecimento, valoração, identificação e compromisso com as Escolas 

Pias da Província e do mundo inteiro. 
32. Dialogar com o superior local e provincial ou outras pessoas 

10. Cada obra escolápia levará essas sugestões em consideração para seus planos de formação 
permanente: 

a. Na dimensão humana e educacional 
1. Criar uma comunidade educacional no trabalho, 
2. Promover relações interprofissionais entre seus membros, 
3. Colaborar com a função educativa da família, 
4. Introduzir a personalização como base de nossa pedagogia 
5. Aumentar a auto-estima de adultos, crianças e jovens, 
6. Educar os valores, 
7. Educar na cultura e universalidade, 
8. Promover a reforma da sociedade, 
9. Servir os mais necessitados, 

10. Preparar para uma formação contínua. 
11. Elaborar um projeto educativo-pastoral compartilhado, 
12. Criar órgãos de participação colegiada, 
13. Promover associações de crianças e jovens, especialmente o Movimento Calasanz 
14. Organizar estruturas de gestão adequadas e eficazes, 
15. Promover o sistema de tutoria para acompanhar pessoalmente os alunos, 
16. Trabalhar em equipe, promovendo a comunicação e a relação entre todos, 
17. Estar constantemente atualizado na área educacional e pedagógica 
18. Seguir os indicadores dos trabalhos escolápios. 

b. Na dimensão cristã e calasância 
19. Participar da missão evangelizadora da Igreja através da educação, 
20. Dedicar atenção preferencial aos pobres, 
21. Educar as crianças desde os primeiros anos, 
22. Ter formação pela catequese principalmente em piedade, 
23. Evangelizar o mundo da cultura, 
24. Animar a comunidade educativa desde a fede, 
25. Criar comunidades cristãs dentro da comunidade educativa: Comuniade crista 

escolápia 
26. Dar participação e corresponsabilidade a todos os membros, religiosos e leigos. 
27. Dar preferência às ações evangelizadoras, 
28. Desenvolver na educação que transmitimos um profundo sentido social, 
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29. Cultivar uma visão cristã da realidade, 
30. Contribuir para a elaboração da síntese cultura e fé, tanto pessoal como social; 
31. Celebrar a fé e iniciar na vida de oração, 
32. Fomentar a comunhão eclesial; 
33. Educar na chave da cultura vocacional, ajudando cada um a descobrir sua vocação. 

11. Algumas sugestões para promover a formação permanente da Província: 
1. Reuniões de reflexão e estudo, 
2. Assembleias de demarcação e reuniões, 
3. Exercícios espirituais, 
4. Reuniões agendadas com comunidades próximas, 
5. Reuniões setoriais por compromissos, afinidades, etc. 
6. Cursos pastorais e pedagógicos, 
7. Participação em reuniões eclesiais, culturais, sociais, 
8. Canais de comunicação, redes 
9. Oportunidades de reciclagem, 

10. Celebração, pelo menos, de uma ou duas reuniões anuais de demarcação 
11. Programas de demarcação de formação permanente, 
12. Dedicação de alguma comunidade para FP especial (por exemplo em Roma). 

12. Ao longo do tempo, passamos por diferentes ciclos de vida e por certas circunstâncias que exigem 
uma intervenção especial de formação. Poderíamos resumi-los em quatro etapas, indicando alguns 
elementos e algumas ações possíveis: 

a. Juventude adulta (25-45 anos), 
b. Maturidade completa (45-65), 
c. Maturidade serena (de 65) e 
d. Situações pessoais e comunitárias especiais. 

13. ESTÁGIO DA JUVENTUDE ADULTA (25-45 anos) 
a. Situações características desta fase são o entusiasmo inicial para o apostolado escolápio, 

novas responsabilidades, ampliação das relações pessoais, reafirmação social de si mesmo, 
adaptação nem sempre é fácil com as decisões da Província ... 

b. Algumas dificuldades podem ocorrer: a atividade excessiva que mina cuidados na 
comunidade e na vida espiritual, o individualismo em ação, experimentar as próprias 
limitações, dificuldades emocionais, vida rotina com fadiga, obediências não assimiladas, 
dificuldades afetivas ou no uso de bens ou na integração na Ordem. 

c. Alguns meios importantes para esta etapa são: 
1. Um acompanhamento especial nos primeiros anos, 
2. Facilitar sua primeira inserção na comunidade que não seja de formação inicial, em 

um ambiente comunitário estimulante e fácil comunicação entre os religiosos, 
3. Completar a sua formação com estudos de especialização, cursos de pastoral 

juvenil, pedagogia, direção, etc. 
4. Atribuir um trabalho apostólico que possa ser realizado de forma responsável e 

satisfatória, 
5. Promover algumas reuniões com religiosos de sua idade, 
6. Sentir proximidade e compreensão nas primeiras dificuldades, 
7. Dedicar algum tempo especial de vez em quando para recuperar a força e o espírito, 
8. Exercício ou um retiro espiritual prolongado no momento apropriado, 



 

 44 

9. Receber ajuda psicológica e espiritual se houver graves dificuldades na vocação. 
10. Organização de reuniões especiais da Província e / ou da Ordem. 

14. ESTÁGIO DA MATURIDADE COMPLETA (45-65 anos) 
a. Situações características experimentados pelo adulto maduro escolápio: cruzamento de uma 

possível decepção ou uma experiência completa na realidade, mais experiência para lidar 
com a complexidade de eventos, a responsabilidade dentro e fora do grupo, mais 
sensibilidade para novas chamadas, necessidade de realização escolápia, afirmação da 
vocação escolápia em busca da comunhão, oportunidade de viver a estabilidade e a 
criatividade, o realismo é imposto ao idealismo juvenil ... 

b. Algumas das suas dificuldades mais frequentes pode ser a instalação e mediocridade, 
fechado no individualismo, minimizar a relação com Deus e com os outros, crise vocacional 
e emocional, ficar no passado, algum problema grave de saúde, compensações com os bens 
e com as relações afetivas pouco claras... 

c. Alguns meios para a formação permanente são: 
1. Atitude aberta e capacidade de adaptação as novas realidades, 
2. Viver a comunhão de forma plena e personalizada 
3. Atualização sobre questões teológicas teóricas e práticas e outras relacionadas com 

a nossa missão: Bíblia, teologia, catequética, moral, carisma (Calasanz, Escola Pia, 
espiritualidade escolápia ...), pastoral, leigos, a mídia social ... 

4. Buscar apoio espiritual e psicológico para enfrentar a segunda parte da vida. 
5. Encontro festivo e espiritual com os companheiros para celebrar os aniversários de 

prata por profissão solene ou ordenação sacerdotal; 
6. Confrontar em retiro prolongado a experiência vivida com o projeto assumido na 

profissão (Constituições), 
7. Aceitar propostas adequadas para estimular a fecundidade apostólica (permanência 

temporária em situação de fronteira, em missões ...), 
8. Realizar uma experiência sabática ou similar. 
9. Organização do curso de renovação pela Província ou pela Ordem. 

15. FASE DE MATURIDADE SERENE (a partir dos 65 anos) 
a. situações características experimentadas pelos escolápios idosos: tempo de viver com 

intensidade e serenidade a consumação da vida cristã e itinerário religioso, tempo espiritual 
para alcançar a profundidade de si mesmo com mais possibilidades (cultivar lectio divina, a 
oração contemplativa...), novas oportunidades apostólicas, maior disponibilidade de tempo, a 
aceitação progressiva de experiência de kénosis, o aumento da confiança em Deus para a 
proximidade da experiência final onde a "memória" supera a "profecia" ... 

b. Algumas das dificuldades mais frequentes: diminuição progressiva da vitalidade e da 
dedicação ao ministérios escolápios, experiência nem sempre bem assimilado de solidão ou 
inutilidade, a remoção de certas atividades profissionais e resistência psicológica para iniciar 
outras funções, possível mudança de ambiente ou comunidade, agravamento de aspectos 
negativos do período anterior com expressões de insatisfação, amargura, crítica ..., 
aumentando limitações devido à idade e aumento da dependência dos outros, sentido de 
colapso psicológico e moral em casos de doença grave ou crônico 

c. Alguns meios para treinamento contínuo neste estágio são: 
1. Dedicar-se mais intensamente ao cerne da vida religiosa, 
2. Compartilhar na comunidade as dificuldades e alegrias da vida, se possível, com 

religiosos de diferentes idades e mentalidades, 
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3. Compensar a redução de forças com uma readaptação da vida e do apostolado, 
4. Estar atualizado teoricamente e praticamente diante de novas oportunidades 

apostólicas: cursos preparatórios para novas atividades, como grupos de oração 
para adultos, pastoral para os doentes, grupos culturais para idosos, etc. 

5. Buscar ajuda espiritual e material para enfrentar as limitações, 
6. Preparar-se para este período antes do início ou no início do mesmo 
7. Promover atitudes de tolerância, flexibilidade, bom humor, interesse, 

disponibilidade, abertura, diálogo, serviço ... 
8. Desenvolver um apostolado escolápio de apoio, presença, com pequenos grupos 

de oração, recuperação, escuta ... 
9. Exercer a função santificadora do ministério sacerdotal, colaborando em nossas 

igrejas, paróquias e conventos, em grupos cristãos, 
10. Oficinas frequentes para hobbies artísticos ou outros, 
11. Participar de encontros acessíveis de oração, liturgia, bíblia, espiritualidade, 

teologia, 
12. Organizar de forma racional e variada o tempo livre (andar, dedicar-se à leitura, 

escrever, ouvir música ...), 
13. Praticar a "lectio divina" sistematicamente, levar uma vida de oração mais intensa, 
14. Dedicar à leitura de clássicos cristãos: pais santos, autores espirituais, etc. 
15. Comunicar experiências e memórias com religiosos da sua idade, 
16. Sentir-se útil ocupando o lugar certo na comunidade como um ponto de encontro e 

acompanhamento, 
17. Ajudar os jovens religiosos: exemplo, comunicação, escuta, apoio ... 
18. Preparar-se para encarar com serenidade, paz e esperança no declínio e no 

amanhecer da Vida. 

16. SITUAÇÕES ESPECIAIS 
a. Há também algumas situações pessoais que devem ser atendidas e utilizadas para a 

formação permanente, do próprio religioso, da comunidade e da Província: 
1. O tempo imediato após a formação inicial, 
2. Algumas mudanças de comunidade ou ocupação, 
3. Assumindo responsabilidades importantes na Ordem, 
4. A morte dos pais ou outros entes queridos, 
5. O aniversário de prata e ouro por profissão ou ordenação sacerdotal, 
6. O tempo de aposentadoria profissional, 
7. Experiências espirituais ou outros eventos especialmente significativos, 
8. Conclusões devidas a crises afetivas, profissionais, espirituais, comunitárias ... 
9. Situações políticas ou sociais críticas ou angustiantes, 

10. Doenças graves, próprias ou de parentes próximos, 
11. Preparação imediata para a morte. 

b. Há também momentos importantes nas comunidades locais 
1. Na celebração dos capítulos, 
2. Avaliando a cada ano o projeto comunitário e desenvolvendo o do curso que se 

inicia, 
3. Nas visitas canônicas dos superiores maiores, 
4. Tomar decisões sérias sobre a vida da comunidade, seu apostolado, suas obras ... 
5. Quando a comunidade mudou substancialmente, 
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6. Depois de alguns exercícios espirituais de algum impacto, 
7. Em grandes eventos eclesiais, culturais ou sócio-políticos, 
8. Em tempos de dificuldades especiais da comunidade: pela excessiva diversificação 

de compromissos, diminuindo o número de religiosos, envelhecendo-os, com a 
possível supressão da própria comunidade, etc. 

c. Há também ocasiões importantes para a formação permanente na Província e na Ordem: 
1. Aceitação de novas fundações, 
2. Assumir a responsabilidade pelas missões «ad gentes», 
3. Assumir ministérios alternativos aos atuais que estão alinhados com nosso carisma, 
4. Transferência de obras para outras entidades religiosas ou leigos, 
5. Mudança de configuração legal da Demarcação, 
6. Iniciar a presença escolápia em novos países, etc. 

d. Algumas situações nas obras também oferecem muitas possibilidades 
1. Assembleias ou conselhos no tempo do capítulo, 
2. Mudanças devido à reforma nas leis educacionais, 
3. Reestruturação dos níveis educacionais, 
4. Auditorias ou avaliações do centro, 
5. Participação em sínodos ou outras assembleias eclesiais não ordinárias. 
6. Remodelação legal do trabalho, etc. 

17. No início de cada período de quatro anos, a Congregação Provincial, diretamente ou por meio de uma 
pessoa responsável e equipe, elaborará e solicitará um programa de Formação Permanente em cada 
área indicada: para cada pessoa, comunidade e Província. 
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Proyecto de Participación  
en las Escuelas Pías  

Este Proyecto pretende recoger los planteamientos fundamentales y algunas acciones para impulsar las 
diversas formas de participación en las Escuelas Pías de Brasil – Bolivia siguiendo el Directorio de Participación 
en las Escuelas Pías, aprobado por el Capítulo General de 201587. 
Entre los objetivos, destacamos: 

a. Conseguir más “trabajadores en la mies del Señor” para llevar a cabo la misión escolapia 
b. Ganar identidad escolapia en nuestros centros y obras 
c. Convocar, formar y articular mejor el sujeto escolapio 
d. Favorecer que cada persona pueda encontrar su meor lugar en las Escuelas Pías. 

 
Diversas modalidades de participación 
Siguiendo el “Directorio de Participación” de la Orden, aprobado por el Capítulo General y la Congregación 
General, podemos distinguir los siguientes ámbitos de participación: 

a. Destinatarios de las obras escolapias 
b. Cooperación 
c. Equipos de Misión Compartida 
d. Integración carismática, la Fraternidad Escolapia 
e. Integración carismática y jurídica, donde se incluye Itaka – Escolapios  
f. Vida religiosa escolapia  

 
Nuestro marco de actuación: la presencia escolapia y la Comunidad Cristiana Escolapia 
La participación la enmarcamos en un proceso de crecimiento y avance de distintos elementos: 

a. Nueva mentalidad, nuevas actitudes y nuevas prácticas, tanto de los religiosos como de los laicos y 
laicas. 

b. Programación de procesos para preparar mentes y corazones. 
c. Preparar una agenda, local y provincial, para implementar la participación 
d. Cuidar la comunicación (informar, formar y convocar) que es clave en este proceso. 

El equipo de presencia con su proyecto facilita la participación ofreciendo un excelente marco. 
a. Partiendo del proyecto y programación general, provincial para llegar a lo local 
b. Articulando las realidades escolapias de un lugar  
c. En actitud de servicio 
d. Cuidando el carisma y la misión escolapia desde la clave de la cultura vocacional 

La Comunidad Cristiana Escolapia es el marco donde se centran las distintas vocaciones, formas de 
participación, en torno a la Palabra, a la Eucaristía y al Señor. 

                                                           
87 Lo encontramos en http://www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2015/11/La-participaci%C3%B3n-en-las-
Escuelas-P%C3%ADas.pdf  
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Algunas acciones para concretar en cada presencia 
 

1. PARA LOS DESTINATARIOS (alumnos, familias, fieles de las parroquias, profesores y personal de 
los colegios y obras, para los participantes en las obras sociales…) 

1. Crear siempre ambiente escolapio: decoración, hacer presente a Calasanz y los escolapios, informar, 
valorar… en las obras y en las redes sociales. 

2. Proponer etapas para avanzar en saber, identificarse, formar parte de lo escolapio. 
3. Proponer la entrada al Movimiento Calasanz (niños, adolescentes, jóvenes y adultos). 

 

2. PARA LA COLABORACIÓN 
4. Buena selección de los nuevos profesores y personal de todas las obras. 
5. Formación del nuevo personal en las escuelas, obras y oficina provincial. 
6. Formación de los directores y cargos de responsabilidad. 
7. Trabajo con familias en los colegios y obras. 
8. Formación de catequistas y educadores del Movimiento Calasanz 
9. Formación de los voluntarios en las obras escolapias. 

10. Invitación para un proceso de mayor implicación escolapia (voluntariado, equipos de misión 
compartida, Fraternidad, vida religiosa ...) 

 

3. PARA LOS EQUIPOS DE MISIÓN COMPARTIDA 
11. Formar parte de un equipo para compartir la misión de forma periódica. 
12. Asumir alguna tarea confiada por la presencia en la obra escolapia 
13. Descubrir el trabajo como misión y ser enviado a ello. 
14. Invitar a la Fraternidad. 

 

4. PARA LA FRATERNIDAD ESCOLAPIA: los diez desafíos de la Fraternidad 
15. Acompañar los diez desafíos de la Fraternidad: avanzar en identidad, potenciar nuevas 

incorporaciones, cuidar el papel de los religiosos en la Fraternidad, cuidar lugar de la Fraternidad en 
la Provincia, participación local y general, potenciar la diversidad vocacional, avanzar en el modelo y 
funcionamiento de presencia, impulsar el Movimiento Calasanz, encomendar ministerios escolapios al 
laicado, avanzar como Itaka – Escolapios. 

16. Implicar más a la Fraternidad en el modelo de presencia y en la misión del lugar y de la Provincia, 
especialmente en el desarrollo del Movimiento Calasanz, de las demás modalidades de participación 
y en la Comunidad Cristiana Escolapia. 

17. Poner en marcha la Opción definitiva en la fraternidad. 
18. Disponibilidad para servicios y encomiendas para las personas y comunidades. 
19. Iniciar los Ministerios escolapios de pastoral, educación cristiana y transformación social 
20. Seguir creciendo en implicación en Itaka – Escolapios: conocer, valorar, participar...  
21. Invitar a la vocación del religioso y del escolapio laico. 

 

5. PARA LA INTEGRACIÓN CARISMÁTICA Y JURÍDICA (Itaka – Escolapios) 
22. Seguir avanzando en el compartir en Itaka - Escolapios en los proyectos compartidos en los colegios, 

parroquias, centros sociales... 
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23. Conocer, valorar e implicarse más en la Red internacional de Itaka – Escolapios 
 

6. PARA LA VIDA RELIGIOSA ESCOLAPIA 
24. Desarrollar el Proyecto vocacional para la vida religiosa potenciando los equipos locales. 
25. Crecer en conciencia comunitaria de la Iglesia y en los criterios de la Orden respecto al laicado. 
26. Situarse bien como religiosos con sus comunidades en la Fraternidad, en la presencia y en la 

Comunidad Cristiana Escolapia. 
 

7. Trabajar con los EQUIPOS Y PROYECTOS de presencia. 
27. Incluir en los equipos y proyectos de presencia a la Fraternidad. 
28. Desarrollar acciones que hagan visible la Comunidad Cristiana Escolapia y sus diferentes formas de 

participación en ella. 
29. Promover la cultura vocacional y la actitud de convocar a las diferentes formas de participación en las 

Escuelas Pías. 
30. Ofrecer los colegios, parroquias y centros sociales como lugares de referencia para el alumnado, 

familias, fieles, niños, jóvenes, cercanos... 

 

Projeto de Participação  
nas Escolas Pias 

1. Este Projeto tem como objetivo reunir os objetivos fundamentais e algumas ações para promover as 
diferentes formas de participação nas Escolas Pias do Brasil - Bolívia, seguindo o Diretório de Participação nas 
Escolas Pias, aprovado pelo Capítulo Geral de 2015.  
2. Entre os objetivos, destacamos:  

a. Obter mais "trabalhadores na colheita do Senhor" para realizar a missão escolápia.  
b. Ganhar identidade escolápia em nossos centros e obras. 
c. Convocar, formar e articular melhor o sujeito escolápio. 
d. Encorajar cada pessoa a encontrar o melhor lugar nas Escolas Pias.  
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Diferentes formas de participação  
3. Seguindo o "Diretório de Participação" da Ordem, aprovado pelo Capítulo Geral e pela Congregação Geral, 
podemos distinguir as seguintes modalidades de participação: 

a. Destinatários da missão escolápia. 
b. Cooperação. 
c. Equipes de Missão Compartilhada. 
d. Integração carismática, a Fraternidade escolápia. 
e. Integração carismática e jurídica, incluindo Itaka – Escolápios.  
f. Vida religiosa escolápia.  

 

Nosso quadro de ação: a presença escolápia e a Comunidade Cristã Escolápia  
A participação faz parte de um processo de crescimento e avanço de diferentes elementos:  

a. Nova mentalidade, novas atitudes e novas práticas, tanto dos religiosos como dos leigos.  
b. Processos de programação para preparar mentes e corações.  
c. Preparar uma agenda, local e provincial, para implementar a participação.  
d. Cuidar da comunicação (informar, formar e convocar) que é fundamental nesse processo.  

A Equipe de presença com o seu projeto facilita a participação, oferecendo um excelente quadro.  
a. A partir do projeto e programação geral, provincial para alcançar o local.  
b. Articulando as realidades escolápias de um lugar. 
c. Atitude de serviço.  
d. Cuidando do carisma e da missão escolápia a partir da chave da cultura vocacional.  

A Comunidade Cristã Escolápia é a estrutura onde as diferentes vocações, formas de participação, se centram 
em torno da Palavra, da Eucaristia e do Senhor.  
 

Algumas ações a serem especificadas em cada presença  
 

1. PARA OS DESTINATÁRIOS (estudantes, famílias, paroquianos, professores e funcionários dos 
colégios e obras, para os participantes nas obras sociais...) 

1. Criar sempre uma atmosfera escolápia: decoração, fazer presente Calasanz e os escolápios, informar, 
valorizar... nas obras e nas redes sociais.  

2. Propor etapas para avançar em conhecer, identificar, fazer parte das Escolas Pias.  
3. Propor entrada para o Movimento Calasanz (crianças, adolescentes, jovens e adultos). 

 

2. PARA COLABORAÇÃO  
4. Boa seleção de novos professores e funcionários de todas as obras. 
5. Formação de novos funcionários nas escolas, nas obras e no escritório provincial.  
6. Formação de diretores e cargos de responsabilidade.  
7. Trabalhar com as famílias nos colégios e nas obras.  
8. Formação de catequistas e educadores do Movimento Calasanz   
9. Formação de voluntários nas obras escolápias.  

10. Convidar para um processo de maior envolvimento escolápio (voluntariado, equipes de missão 
compartilhada, Fraternidade, vida religiosa...)  
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3. PARA EQUIPES DE MISSÃO COMPARTILHADA  
11. Participar de uma equipe para compartilhar a missão periodicamente.  
12. Assumir alguma tarefa confiada pela presença no trabalho escolápio.  
13. Descobrir o trabalho como uma missão e ser enviado para ele.  
14. Convidar a Fraternidade.  

 

4. PARA A FRATERNIDADE ESCOLÁPIA: os dez desafios da Fraternidade  
15. Acompanhar os dez desafios da fraternidade: crescer em identidade, novas incorporações, cuidar do 

papel dos religiosos na fraternidade, cuidar o lugar de fraternidade na província, a participação local e 
geral, reforçar a diversidade vocacional, avançar no modelo e funcionamento de presença, promover 
o Movimento Calasanz, confiar os ministérios escolápios aos leigos, avançar como Itaka - Escolápios.  

16. Envolver mais a fraternidade no modelo de presença e missão do lugar e da Província, especialmente 
no desenvolvimento do Movimento Calasanz, outras formas de participação e a Comunidade Cristã 
Escolápia.  

17. Desenvolver a Opção Definitiva em Fraternidade.  
18. Disponibilidade de serviços e encomendas para indivíduos e comunidades.  
19. Iniciar os ministérios escolápios de pastoral, educação cristã e transformação social.  
20. Continuar crescendo no envolvimento em Itaka - Escolápios: conhecer, valorizar, participar...  
21. Convidar a vocação dos religiosos e dos leigos escolápios.  

 

5. PARA A INTEGRAÇÃO CARISMÁTICA E JURÍDICA (Itaka - Escolápios)  
22. Continuar progredindo na partilha em Itaka - Escolapios em projetos compartilhados. em colégios, 

paróquias, centros sociais...  
23. Conhecer, valorizar e envolver-se mais na Rede Internacional de Itaka – Escolápios. 

  

6. PARA A VIDA RELIGIOSA ESCOLÁPIA  
24. Desenvolver o projeto vocacional para a vida religiosa, capacitando as equipes locais.  
25. Crescer na consciência comunitária da Igreja e nos critérios da Ordem em relação aos leigos.  
26. Estar bem colocado como religioso em suas comunidades, na Fraternidade, na presença e na 

Comunidade Cristã Escolápia.  
 

7. Trabalhar com EQUIPES E PROJETOS de presença.  
27. Incluir a Fraternidade nas equipes e projetos de presença.  
28. Desenvolver ações que tornem visível a Comunidade Cristã e Escolápia e suas diferentes formas de 

participação.  
29. Promover a cultura vocacional e a atitude de pedir diferentes formas de participação nas Escolas Pias.  
30. Oferecer colégios, paróquias e centros sociais como lugares de referência para estudantes, famílias, 

fiéis, crianças, jovens, vizinhos 
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Red Itaka – Escolapios  
en Brasil y Bolivia 

Presentación general 
La Orden (con sus Provincias) y la Fraternidad son dos entidades diferentes, muy relacionadas entre sí y cada 
una con su personalidad propia. Comparten el mismo carisma de Calasanz pero no han de confundirse. 
Precisamente es una riqueza para las Escuelas Pías contar con estas dos realidades, cada una con su entidad, 
que caminan juntas. 

 Cuando hablamos de Orden (o de Provincia) nos referimos al conjunto de religiosos, comunidades y 
obras bajo la jurisdicción de un mismo Superior (Reglas 257). Estamos hablando del ámbito de los 
religiosos, donde los laicos colaboran pero la responsabilidad fundamental es de la Orden. 

 La Fraternidad es el conjunto de fieles cristianos asociados en pequeñas comunidades para vivir el 
carisma escolapio, cada cual según su vocación laica, religiosa o presbiteral. Es una asociación de 
fieles integrada en el carisma escolapio que ha sido reconocida como tal por la Orden (Reglas 228). 
Se convierte así en un nuevo sujeto escolapio, reconocido por la Orden, y con su propia entidad.  

Para conseguir que ambas entidades vayan juntas es preciso cuidar la mutua relación y los elementos 
compartidos que son muchos y muy diversos.   
Las Fraternidades en la actualidad no cuentan con obras propias y están colaborando en las obras de la Orden, 
tanto en el ámbito personal como institucional.  
Itaka – Escolapios se presenta como una nueva entidad escolapia en la que jurídicamente se comparten 
proyectos, obras y misión entre la Orden y la Fraternidad. No es sólo una colaboración reducida al ámbito 
personal, sino es una realidad jurídica colectiva que posibilita apoyar las obras de la Orden y también crear 
otras nuevas ya de forma conjunta con una titularidad compartida.  
Los escolapios llevamos adelante la misión escolapia con obras y entidades con diversidad de modelo de 
propiedad y titularidad: exclusiva de la Orden o Provincia, diocesana con convenio con la Orden (como las 
parroquias), de alguna entidad pública o privada y algún tipo de acuerdo con la Orden… Itaka – Escolapios es 
la forma de hacerlo juntos la Orden y la Fraternidad en red internacional. 
Itaka – Escolapios nace como asociación en 1985, va aunado distintas entidades, se constituye en Fundación 
en 2001, se abre a otros países a partir de 2005 y en el II Consejo Asesor celebrado en enero de 2015 se 
reconfigura como Red internacional. 
La Congregación General de la Orden y el Consejo General de la Fraternidad redactan la Carta Programática 
en Esztergom (Hungría) el 9 de julio de 2015 e invitan a las Provincias y Fraternidades a adherirse en el 
momento y la medida en que lo deseen con la firma de esta Carta. 
Actualmente se han adherido a la Red de Itaka – Escolapios 

1. Provincia de África Central (Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial y Congo) 
2. Provincial de África del Oeste (Senegal, Costa de Marfil y Burkina Faso) 
3. Provincia y Fraternidad de Emaús (España) 
4. Provincia y Fraternidad de Betania (España) 
5. Casa General de Roma (Italia) 
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6. Provincia y Fraternidad de Brasil – Bolivia  
7. Provincia Centroamérica y Caribe y Fraternidad Venezuela (R Dominicana y Venezuela) 
8. Provincia de México 
9. Provincia de Chile 

10. Viceprovincia de India 
11. Viceprovincia de Filipinas 

Esta Carta Programática se concreta cada año en un Acuerdo anual que recoge los proyectos compartidos en 
cada país y/o Demarcación, los equipos que los impulsan localmente, las personas que participan en los 
equipos de red, los objetivos del año y el presupuesto. 
La Red cuenta con un Plan Estratégico diseñado en el Consejo Asesor y aprobado en el Patronato con una 
duración de seis años, que marca la dirección conjunta en todos los países y proyectos. 
Todos los documentos e informaciones están disponibles en www.itakaescolapios.org y destacamos aquí 
algunos: 

 Entidades fundadoras  
 Plan Estratégico 2015-2021  
 Patronato y otros órganos de gobierno. 
 Estatutos 
 Documentos internos 

Recogemos al final la Carta Programática y la poesía que nos mueve. 
 

Itaka - Escolapios en Brasil y Bolivia 
La Provincia y la Fraternidad de Brasil – Bolivia asumen el espíritu recogido en la Carta Programática y se 
suman a la Red internacional de Itaka – Escolapios compartiendo muchos elementos de la vida y misión 
escolapia que se llevan a cabo. 
Cada año se concreta esta pertenencia y participación en el acuerdo anual para cada uno de estos países.  
En Bolivia llevamos en la Red de Itaka – Escolapios toda la misión que desarrollamos en los tres grandes 
ámbitos (colegios, parroquias e internados): la acción educativa, pastoral y social, el Movimiento Calasanz, el 
voluntariado, las campañas de sensibilización, el acompañamiento a los universitarios, etc.  
En Brasil se comparte, sobre todo, la acción desarrollada en los centros sociales, y cada vez más, en otros 
espacios de cada una de las tres presencias, para responder a las necesidades detectadas en cada momento. 
También la casa lar de Governador Valadares, la campaña de solidaridad internacional… 
Algunas características de todas las obras y proyectos en Itaka – Escolapios son: 

 Seguir los valores de la Red: identidad cristiana y escolapia, opción por los más vulnerables, misión 
integral (educativa, evangelizadora y transformadora), compromiso voluntario, gestión responsable y 
trabajo en red. 

 Situarse en el marco de la presencia, coordinándose en cada país y en cada lugar con el Equipo de 
presencia escolapia para buscar todas las sinergias posibles en dirección y objetivos, recursos 
humanos compartidos, sostenibilidad económica, enriquecimiento mutuo, etc. 

 Flexibilidad y mejora constante para responder mejor a las necesidades de cada momento buscando 
los mejores resultados con los medios disponibles. 

 Implicación de los religiosos y de los miembros de la Fraternidad, así como de todas las personas 
cercanas al mundo escolapio, por medio del voluntariado, las aportaciones económicas y de 
conocimiento, etc. 
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Carta Programática de la Red Itaka - Escolapios 
El Señor nos sigue convocando a seguir a Jesús al estilo de Calasanz, asumiendo el regalo y la responsabilidad 
de revitalizar cada día el carisma y la misión escolapia en todos los lugares a donde el Espíritu nos vaya 
conduciendo.  
Este carisma escolapio lo encarnamos los religiosos y también muchos laicos. La Fraternidad, desde su 
reconocimiento como realidad de integración carismática, se suma a la Orden para enriquecer las Escuelas 
Pías y su misión.  
Compartir el carisma, desde estas dos vocaciones complementarias, nos lleva a caminar conjuntamente en la 
vivencia y celebración de la espiritualidad calasancia, a compartir elementos de vida en distintas formas y a ir 
de la mano en la misión escolapia.  
Itaka – Escolapios es una oportunidad de seguir avanzando en este camino conjunto de la Orden y la 
Fraternidad. 
 

Itaka – Escolapios 
es una entidad creada y sostenida por la Orden y la Fraternidad de las Escuelas Pías,  

como plataforma de misión compartida institucional entre ambas realidades y con quien quiera colaborar.  
Se convierte así en un espacio de integración carismática y jurídica colectiva 

y en una red escolapia que incluye a las Demarcaciones y Fraternidades escolapias que se adhieran  
y expliciten en un acuerdo los aspectos concretos compartidos. 

Con todo esto Itaka – Escolapios colabora con la espiritualidad, vida y misión de las Escuelas Pías. 

 

Itaka – Escolapios  
1. Colabora en el fortalecimiento de las Escuelas Pías y su misión, poniéndose a su disposición con los 

recursos disponibles. 
2. Promueve diversas convocatorias a participar en las Escuelas Pías, ofreciendo especialmente la 

vocación a la vida religiosa escolapia y a la Fraternidad. 
3. Responde, en la medida de sus posibilidades, a los requerimientos que le haga la Orden o las 

Demarcaciones a través de sus Superiores con sus Congregaciones. 
4. Mantiene un canal permanente de comunicación con los responsables de la Orden, Demarcaciones y 

Fraternidades que participan de la red. 
5. Se organiza con la participación de las personas y equipos propuestos por las Provincias y 

Fraternidades implicadas en un equipo demarcacional y en las sedes locales que sean convenientes.  
6. Proporciona los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario de los proyectos compartidos, 

en función de los presupuestos aprobados de forma acordada, y colabora en la búsqueda de 
financiación para atender a necesidades nuevas o de carácter extraordinario. 

7. Facilita permanentemente información de la marcha de Itaka – Escolapios y sus proyectos a sus 
entidades fundadoras (Orden y Fraternidad), a cuantos colaboran en sus proyectos y a la sociedad en 
general. 
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La Orden y las Demarcaciones de las Escuelas Pías que participan en Itaka-Escolapios 
1. Reconocen la red Itaka – Escolapios como entidad compartida de forma institucional para impulsar la 

vida y misión escolapias, dándola a conocer y asumiendo las decisiones que legítimamente tome por 
medio de sus órganos de funcionamiento, siempre en comunión con las respectivas Congregaciones 
Demarcacionales.  

2. Sitúan a Itaka-Escolapios en su organigrama (general, demarcacional y local) promoviendo la puesta 
en marcha de los equipos necesarios y la coordinación con otros equipos. 

3. Impulsan la acción de Itaka – Escolapios en los proyectos compartidos en cada Demarcación y también 
en la conciencia de red con los demás lugares donde Itaka – Escolapios está presente. 

4. Promueven el reconocimiento legal de la Fundación Itaka-Escolapios en el lugar. Si ello no fuera 
posible, crearán una entidad similar, vinculada a Itaka-Escolapios con un acuerdo. 

La Fraternidad General y las Fraternidades demarcacionales que participan en Itaka-
Escolapios. 

1. Valoran a Itaka – Escolapios como espacio de misión compartida entre la Orden y la Fraternidad, 
asumiendo sus fines y decisiones. 

2. Entienden los proyectos y vida de Itaka-Escolapios como propios, interesándose por todos ellos, aun 
cuando algunos no afecten directamente a la Fraternidad o a cada uno de sus miembros. 

3. Participan activamente con la aportación de sus diezmos de solidaridad, con la orientación del 
voluntariado hacia los proyectos escolapios siempre en consonancia con la vocación particular y con 
la implicación e interés posible en cada circunstancia. 

4. Participan en los diversos momentos y órganos de funcionamiento de Itaka-Escolapios, especialmente 
en las sedes más cercanas. 

La Congregación General y el Consejo de la Fraternidad General hacen suya esta Carta Programática de Itaka 
– Escolapios e invitan a las Demarcaciones y Fraternidades interesadas a adherirse a ella. 
La adhesión de cada Demarcación y Fraternidad conllevará además un acuerdo anual con la Comisión 
Ejecutiva de la red Itaka – Escolapios, donde se determinarán los proyectos compartidos, los responsables con 
sus equipos, los objetivos y los presupuestos correspondientes.   
Y para conste así, firman esta Carta Programática quienes suscriben en Esztedrgom (Hungría), el 9 de julio de 
2015. 

La poesía que nos mueve: “Viaje a Itaka” 
Cuando emprendas el camino hacia Itaka debes pedir que el camino sea largo,  

lleno de aventuras, lleno de conocimientos. 
Debes pedir que el camino sea largo, que sean muchas las madrugadas en que entres 

en un puerto que tus ojos desconocían,y vayas a las ciudades a aprender de los que saben.  
 

Ten siempre en el corazón la idea de Itaka. 
Has de llegar a ella, es tu destino.Pero no fuerces jamás la travesía. 

Es preferible que se prolongue muchos años. 
Y hayas envejecido al fondear en la isla, enriquecido por todo 

lo que habrás ganado por el camino, sin esperar que te ofrezca más riquezas. 
 

Itaka te ha dado el hermoso viaje. Sin ella no habrías zarpado. 
Y si la encuentras pobre, no pienses que Itaka te engañó. 
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Como sabio en que te habrás convertido, sabrás muy bien qué significan las Itaka. 
 

Más lejos tenéis que ir, más lejos de los árboles caídos, que ahora os aprisionan. 
Y, cuando lo hayáis conseguido, tened muy en cuenta no deteneros. 

Más lejos, id siempre más lejos, más lejos del presente que ahora os encadena, 
y cuando os sintáis liberados, emprended otra vez nuevos pasos. 

Más lejos, siempre mucho más lejos. 
Más lejos del mañana que ya se está acercando. 

Y cuando creáis que ya habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas. 
 

 
 

Rede internacional Itaka – 
Escolapios em Brasil e na Bolívia 

Apresentação geral 
A Ordem (com suas Províncias) e a Fraternidade são duas entidades diferentes, intimamente relacionadas 
entre si e cada uma com sua própria personalidade. Eles compartilham o mesmo carisma de Calasanz, mas 
não devem ser confundidos. Precisamente, é uma riqueza para as Escolas Pias terem essas duas realidades, 
cada uma com sua entidade enquanto caminham juntas. 

 Quando falamos de Ordem (ou de Província) nos referimos ao conjunto de religiosos, comunidades e 
obras sob a jurisdição do mesmo Superior (Regras 257). Estamos falando da área dos religiosos, onde 
os leigos colaboram, mas a responsabilidade fundamental pertence à Ordem. 

 A Fraternidade é o grupo de fiéis cristãos associados em pequenas comunidades para viver o carisma 
escolápio, cada um segundo a sua vocação leiga, religiosa ou sacerdotal. É uma associação dos fiéis 
integrada no carisma escolápio que foi reconhecido como tal pela Ordem (Regras 228). Assim, ele se 
torna um novo sujeito escolápio, reconhecido pela Ordem e com sua própria entidade. 
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Para conseguir que ambas as entidades andem juntas, é necessário cuidar das relações mútuas e dos 
elementos compartilhados que são muitos e muito diversos. 
As Fraternidades não têm atualmente obras próprias e colaboram nas obras da Ordem, tanto no âmbito pessoal 
como no institucional. 
Itaka - Escolapios é apresentado como uma nova entidade escolápia, na qual projetos, obras e missões são 
juridicamente compartilhados entre a Ordem e a Fraternidade. Não é apenas uma colaboração reduzida para 
a esfera pessoal, mas é uma realidade jurídica coletiva que torna possível apoiar as obras da Ordem e também 
criar novas de forma conjunta com uma titularidade compartilhada. 
Os escolápios realizamos a nossa missão com obras e entidades com diversidade de situações de propriedade 
e titularidade: exclusiva da Ordem ou Província, diocesana com acordo com a Ordem (como paróquias), de 
alguma entidade pública ou privada e algum tipo de acordo com a Ordem... Itaka - Escolapios é o caminho para 
fazer juntos a Ordem e a Fraternidade em uma rede internacional. 
Itaka - Escolapios nasceu como uma associação em 1985, juntou diferentes entidades, foi estabelecida como 
uma Fundação em 2001, aberta a outros países a partir de 2005 e no II Conselho Assessor realizado em janeiro 
de 2015 foi reconfigurado como uma rede internacional. 
A Congregação Geral da Ordem e o Conselho Geral da Fraternidade elaboram a Carta Programática em 
Esztergom (Hungria) em 9 de julho de 2015 e convidam as Províncias e Fraternidades a se unirem na ocasião 
e na medida em que assim desejem a assinatura desta Carta. 
Estão atualmente na Rede Itaka - Escolapios 

1. Província da África Central (Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e Congo) 
2. Provincial da África Ocidental (Senegal, Costa do Marfim e Burkina Faso) 
3. Província e Fraternidade de Emaús (Espanha) 
4. Província e Fraternidade de Betânia (Espanha) 
5. Casa Geral de Roma (Itália) 
6. Província e Fraternidade do Brasil - Bolívia 
7. Província e Fraternidade da América Central e do Caribe Venezuela (Rep. Dominicana e 

Venezuela) 
8. Província do México 
9. Província do Chile 

10. Vice-Província da Índia 
11. Vice-Província das Filipinas 

Esta Carta Programática é especificada a cada ano em um Acordo anual que inclui os projetos compartilhados 
em cada país e / ou Demarcação, as equipes que os conduzem localmente, as pessoas que participam das 
equipes da rede, os objetivos do ano e o orçamento. 
A Rede possui um Plano Estratégico elaborado no Conselho Assessor e aprovado no Patronato por um 
período de seis anos, que marca o endereço conjunto em todos os países e projetos. 
Todos os documentos e informações estão disponíveis em www.itakaescolapios.org e destacamos aqui alguns: 

 Entidades fundadoras 
 Plano Estratégico 2015-2021 
 Patronato e outros órgãos de governo. 
 Estatutos 
 Documentos internos 

Apresentamos ao final a Carta Programática e a poesia que nos move. 
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Itaka - Escolápios em Brasil e na Bolívia 
A Província e a Fraternidade do Brasil - Bolívia assumem o espírito contido na Carta Programática e se unem 
à Rede Internacional de Itaka - Escolapios, compartilhando muitos elementos da vida e missão escolápias que 
são realizadas. 
A cada ano, essa participação e participação é especificada no acordo anual para cada um desses países. 
Na Bolívia, temos em Itaka de rede - toda a missão escolápia que desenvolvemos nas três grandes áreas 
(colégios, paróquias e internatos): educação, pastoral e ação social, Movimento Calasanz, campanhas de 
consciência, voluntariado, o acompanhamento de estudantes universitários, etc. 
No Brasil, acima de tudo, a ação desenvolvida nos centros sociais é compartilhada, e cada vez mais em outros 
espaços de cada uma das três presenças, para responder às necessidades detectadas a cada momento. 
Também a casa lar de Governador Valadares, a campanha de solidariedade internacional... 
Algumas características de todas as obras e projetos em Itaka - Escolapios são: 

 Seguir os valores da Rede: identidade cristã e escolápia, opção pelas pessoas mais vulneráveis, 
missão integral (educativa, evangelizadora e transformadora), compromisso voluntário, gestão 
responsável e trabalho em rede. 

 Colocado no âmbito da presença, coordenar em cada país e em cada lugar com a Equipe de presença 
escolápia para procurar todas as sinergias possíveis na direção e objetivos, recursos humanos 
compartilhados, sustentabilidade econômica, enriquecimento mútuo, etc. 

 Flexibilidade e melhoria constante para melhor responder às necessidades de cada momento 
procurando os melhores resultados com os meios disponíveis. 

 Envolvimento dos religiosos e dos membros da Fraternidade, bem como de todas as pessoas próximas 
ao mundo escolápio, através do voluntariado, de contribuições econômicas e de conhecimento, etc. 

 

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. 
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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. 
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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 poesia que nos move: “Viagem a Itaka” 
Quando empreendas o caminho para Itaka deves pedir que o caminho seja comprido, 

cheio de aventuras, cheio de conhecimentos 
Deves pedir que o caminho seja comprido, que sejam muitas as madrugadas 

em que entres num porto Que teus olhos desconheciam, 
E vais para as cidades a aprender dos que sabem. 

Tem sempre no coração a ideia de Itaka. Deves chegar a ela, é o teu destino. 
Mas não forces jamais a travessia. É preferível que se prolongue por muitos anos. 

E tenhas envelhecido ao fundear na ilha, enriquecido por tudo 
o que ganhaste pelo caminho, sem esperar que te ofereça mais riquezas. 

Itaka te deu a formosa viagem. Sem ela não haverias zarpado, 
e se a encontrares pobre, não penses que Itaka te enganou. 

Como sábio no qual te haverás convertido saberás muito bem o que significam as Itakas. 
Mas deverás ir longe, mais longe do que as árvores caídas, que agora te aprisionam. 

E quando o tiveres conseguido, tem bem em conta o não parar. 
Mais longe, vai sempre mais longe, mais longe do presente que agora te acorrenta 

E quando te sentires livre, empreende outra vez novos passos. 
Mais longe, sempre bem mais longe, mais longe do amanhã que já se aproxima. 

E quando acreditares que já chegaste, sabe encontrar novas trilhas. 
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Estatuto Provincial de 
Administración y Gestión 

 

ÍNDICE: 

1. PRINCIPIOS GENERALES 
2. ÁMBITO PROVINCIAL 
3. COMUNIDADES LOCALES 
4. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. OBRAS DE PLENA Y EXCLUSIVA TITULARIDAD ESCOLAPIA 
4.2. OBRAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN LA RED ITAKA - ESCOLAPIOS 
4.3. OBRAS SIN PLENA TITULARIDAD ESCOLAPIA 

5. ADMINISTRACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
5.1. PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS 
5.2. PRESUPUESTOS 
5.3. CIERRE DEL EJERCICIO 
5.4. CONTROL DE PRESUPUESTOS PARA ANALIZAR DESVÍOS SIGNIFICATIVOS 
5.5. DOCUMENTOS QUE INTEGRA LAS CUENTAS ANUALES 
5.6. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

6. CARGOS UNIPERSONALES 
6.1. ECÓNOMO PROVINCIAL 
6.2. ECÓNOMO LOCAL 
6.3. DIRECTOR TITULAR DE OBRA 
6.4. ADMINISTRADOR DE COLEGIO 
6.5. PÁRROCO 
6.6. ENCARGADO DE CASAS DE CONVIVENCIAS 

7. ÓRGANOS COLEGIADOS 
7.1. SECRETARIADO DE ECONOMÍA 
7.2. OFICINA PROVINCIAL 

 

1. PRINCIPIOS GERALES 
1. Todas las propiedades registradas a nombre de la Provincia, sus obras, comunidades y religiosos 

están a disposición de la Provincia Brasil – Bolivia con los criterios de este Estatuto, de la legislación 
eclesiástica y de la Orden en particular (CC 133 / RR 420,421). 

2. La administración y gestión contemplan tres ámbitos de funcionamiento: las comunidades, las obras 
(agrupadas por tipo) y la Provincia (que abarca los dos ámbitos anteriores y se completa con otros 
gastos comunes). 

3. Los criterios de funcionamiento los determina el P. Provincial con su Congregación con las 
indicaciones de este Estatuto. El Ecónomo provincial coordina toda la actividad de gestión, bajo la 
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dirección de la Congregación, con el apoyo de la Oficina provincial y de los responsables de las 
comunidades y obras. 

4. La administración y gestión estarán centradas en la misión escolapia, serán extremadamente 
cuidadosas con la legalidad, seguirán criterios éticos y solidarios, tendrán controles y auditorías 
externas e informarán periódicamente a los religiosos, a los responsables de las obras y a quien 
pudiera interesar.  

5. Cada responsable tendrá poderes y autorización en el ámbito de gestión. La Congregación 
determinará el alcance de esos poderes que se realizará siguiendo la legislación vigente. 

2. ÁMBITO PROVINCIAL 
6. La gestión económica y administrativa, así como el patrimonio inmovilizado y financiero, es 

responsabilidad del Ecónomo provincial, bajo la dirección de la Congregación provincial y con la 
asesoría de la Oficina provincial y de quien fuera necesario. 

7. La Provincia, como propietaria de todos los bienes muebles e inmuebles, los pone a disposición de 
las comunidades y obras, otorgando la responsabilidad de su cuidado y mantenimiento a los rectores 
y al responsable de cada una de las obras.  

8. En la medida de lo posible se centralizará el control de elaboración y seguimiento de los 
presupuestos, información, inversiones, definición y presentación de impuestos, gestión de 
proveedores y servicios, procurando la mayor eficiencia y claridad.  

9. Antes del inicio de cada ejercicio, la Congregación Provincial aprueba los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de las comunidades, obras y Provincia. Esos presupuestos son la guía de 
funcionamiento del año y deben ser respetados, siendo necesaria una nueva aprobación de la 
Congregación para cualquier modificación significativa de los mismos.  

10. Para que esa aprobación sea posible, debe ser presentado, con antelación, un borrador de los 
presupuestos por parte de la Oficina provincial, partiendo de las necesidades y propuestas de cada 
uno de los tres ámbitos que deben haber sido previamente consultados.  

11. La Provincia cuenta con una Oficina al servicio de las comunidades, obras y el conjunto de las 
Escuelas Pías de Brasil – Bolivia. Entre sus tareas se incluyen las áreas administrativas, financieras, 
contables y jurídicas.  

12. Esa Oficina cuenta con un responsable titular, siempre bajo la dirección de la Congregación 
Provincial, con los responsables y equipos que fueran necesarios. 

13. Esa Oficina provincial funcionará como una obra más en cuanto a presupuestos y organización. Será 
financiado con la aportación de las comunidades, obras y Provincia a quienes atiende.  

14. Los recursos humanos y económicos de la Provincia están al servicio de la misión escolapia y se 
destinan, con espíritu de solidaridad, preferencialmente en favor de quienes tienen más necesidad. 
Itaka – Escolapios, y con ella nuestra Provincia y Fraternidad, actúa como plataforma y red solidaria 
para atender toda iniciativa de misión escolapia y especialmente la que se dirige a las personas, 
obras y lugares que más lo necesitan. 
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3. COMUNIDADES LOCALES 
15. Cada comunidad contará con un Ecónomo nombrado por el Provincial. Será el responsable de la 

administración, con la dirección del Rector y contará con la ayuda del Ecónomo provincial y de la 
Oficina provincial. Entre sus tareas está la de informar a la comunidad sobre su situación económica.  

16. “En nuestras comunidades, debemos llevar una forma de vida que no sea mejor que la de una familia 
modesta que compra lo necesario con su trabajo” (RR46). Con ese criterio, cada ecónomo elaborará 
un presupuesto anual, validado por el Rector y aprobado por la comunidad, para ser estudiado en la 
Oficina provincial y aprobado por la Congregación.  

17. Cuando una comunidad necesita un cambio inesperado que supere el presupuesto ordinario, 
presentará la necesidad y un presupuesto a la Congregación para que sea estudiado y aprobado.  

18. Cada comunidad conoce los salarios que reciben sus miembros y los gastos realizados. Los 
excedentes económicos y los déficits se asumen desde la Provincia, guiados siempre por los 
presupuestos aprobados.  

4. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS 
19. Algunos criterios generales que orientan esa gestión: 

a. La titularidad se ejerce desde la Congregación provincial, asesorada por los equipos 
correspondientes y se delega, regularmente, en el responsable titular de cada obra. 

b. En la medida de lo posible, cada obra ha de autofinanciarse por sí misma.  
c. Las obras, agrupadas por sectores o, también, en su conjunto, se pueden apoyar 

mutuamente. 
d. La Provincia se responsabiliza por el cumplimiento de la legislación vigente. 
e. Las comunidades religiosas conocen la marcha económica de las obras y participan en la 

medida de las propias responsabilidades.  
20. Las obras escolapias en Brasil – Bolivia se pueden agrupar de la siguiente forma: 

a. Obras de plena y exclusiva titularidad escolapia:  
1. Oficina provincial en Brasil. 
2. Colegios Ibituruna e São Miguel Arcanjo en Brasil. 
3. Casas de convivencias en BH, GV y Serra. 
4. Movimiento Calasanz en Brasil. En Brasil, no se considera, propiamente, como una obra 

sino como parte de una parroquia o colegio, vinculada a la comunidad cristiana de esas 
obras.  

b. Obras de plena titularidad escolapia y compartida en la Red Itaka – Escolapios 
1. Centros sociales en Brasil. 
2. Oficina provincial en Bolivia. 
3. Internados en Bolivia. 
4. Movimiento Calasanz en Bolivia  

c. Obras sin plena titularidad escolapia. 
1. Parroquias en Brasil y en Bolivia. 
2. Colegios en Bolivia. 

4.1. OBRAS DE PLENA Y EXCLUSIVA TITULARIDAD ESCOLAPIA 
21. Cada obra cuenta con un responsable titular y otro económico, nombrados por la Congregación 

provincial. Serán acompañados por sus correspondientes equipos.  
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22. El responsable económico preparará un presupuesto anual de enero hasta diciembre para los gastos 
ordinarios y extraordinarios, validado por el responsable titular, con las oportunas consultas en los 
equipos de cada obra, para ser estudiado en la Oficina provincial y aprobado por la Congregación 
antes de iniciar cada año.  

23. Si fuera necesario, a la hora de ejecutar los presupuestos, un gasto mayor del aprobado se debe 
contar con una nueva aprobación de la Congregación provincial. También será necesaria esa 
aprobación para redistribuir las partidas presupuestadas aprobadas.  

24. Si alguna alteración o actualización requiere autorización de la Congregación General o de la Santa 
Sede, será la Congregación provincial quien hará la solicitud.  

4.2. OBRAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN LA RED ITAKA - 
ESCOLAPIOS 

25. Para ampliar y compartir la misión escolapia entre Provincias y Fraternidades se constituyó Itaka – 
Escolapios. En esa red escolapia se comparten obras concretas, programas y recursos que siguen 
siendo titularidad y responsabilidad de la Provincia de forma compartida.  

26. De la misma manera que en la titularidad escolapia exclusiva, cada obra compartida en Itaka – 
Escolapios cuenta con un responsable titular, uno económico y otras responsabilidades siguiendo 
los mismos criterios, excepto que, al final, los nombramientos, presupuestos, cierres económicos y 
decisiones fundamentales tendrán que ser aprobados por la Comisión Ejecutiva de la Red Itaka – 
Escolapios.  

27. La Oficina provincial cuida, junto con los responsables correspondientes, del cumplimiento de la 
legislación vigente.  

4.3. OBRAS SIN PLENA TITULARIDAD ESCOLAPIA 
28. La Provincia tiene encomendadas algunas parroquias. Para su gestión, la Congregación confiere la 

responsabilidad de su funcionamiento a una comunidad escolapia y propone al Obispo un religioso 
escolapio para que sea nombrado párroco. 

29. La gestión económica de la parroquia se rige por las normas diocesanas. El párroco presentará las 
cuentas a los órganos diocesanos y también a la Congregación provincial. Contará también para 
administrar con el Consejo parroquial. 

30. Los colegios en Bolivia tienen su propio régimen administrativo y de gestión. Como escolapios 
velamos para que, en la medida de nuestras posibilidades, se cumplan todos los requisitos legales y 
los recursos posibiliten la más eficiente mejora de acción educativa en los colegios. 

31. Desde la Provincia y desde Itaka – Escolapios colaboramos, en la medida de las posibilidades, con 
las necesidades no atendidas de esas obras también escolapias.  

5. ADMINISTRACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

5.1. PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS 
32. Son actos de administración ordinaria los relativos a la conservación y gestión del patrimonio, de 

acuerdo con el presupuesto aprobado. (RR 431). 
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33. Todo lo que no estuviera incluido en el presupuesto se considera gasto extraordinario y, por 
consiguiente, requiere nueva aprobación de la Congregación provincial, siempre que el gasto supere 
el 7% del presupuesto ordinario, independientemente de las causas que pudieran justificar la 
realización de esos gastos. También son actos de administración extraordinaria los que implican 
cualquier modificación del patrimonio. (CC 139 e RR 431). 

a. Realizar gastos que la Congregación provincial o la Congregación general tengan declarados 
como extraordinarios. 

b. Comprar, adquirir, recibir en donación, alienas, donar, arrendar o tomar en arrendamiento 
bienes muebles o inmuebles. 

c. Realizar inversiones que supongan un porcentaje de más del 7% del valor del inmueble ya 
existente.  

d. Conceder o recibir préstamos, o adquirir cualquier otro compromiso económico y también 
realizar inversiones financieras de riesgo. 

e. Hacer obras o reparaciones en los edificios que no estén contemplados en el presupuesto 
anual. 

f. Alienar los bienes muebles o inmuebles en cualquier operación que obligue a formalizar y 
cumplir contratos de derecho sobre garantías reales, emprender acciones judiciales o renunciar 
a ellas, realizar transacciones, toda clase de actos y contratos posibles para cambio de bienes, 
derechos y acciones. 

34. Si después de haber obtenido el consentimiento para algún acto de administración extraordinaria los 
gastos superasen en un 7% lo presupuestado, hay necesidad de nueva autorización, precedido de 
la presentación de las causas que originaron el aumento del presupuesto. 

35. Se solicita licencia de la Santa Sede y, previamente de la Congregación General (RR 434, 1º): 
a. Para alienar bienes y contraer deudas que superen la cantidad fijada por la Santa Sede. 
b. Para alienar bienes donados a la Iglesia para un objetivo u objetos de gran valor artístico o 

histórico. 
36. Se precisa de autorización de la Congregación General (RR 434, 2º): 

a. Para alquilar o alienar bienes o contraer deudas cuyo importe supere un tercio de la cantidad 
fijada por la Santa Sede. 

b. Para realizar otros gastos extraordinarios que superen los 2/3 de la cantidad fijada por la Santa 
Sede. 

37. El Provincial necesita el consentimiento de su Consejo (RR 435, 2º) para: 
a. Solicitar a la Congregación General y a la Santa Sede las demandas y autorizaciones. 
b. Realizar actos de administración extraordinaria. 
c. Conceder autorizaciones solicitadas por las demarcaciones dependientes y por las 

comunidades. 
d. Aprobar el presupuesto anual para la Provincia. 
e. Aprobar el presupuesto de la Curia Provincial. 
f. Realizar gastos que no estén contemplados en el presupuesto aprobado, tanto ordinario como 

extraordinario. 
g. Aceptar compromisos perpetuos para la Provincia. 
h. Hacer inversiones. 
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5.2. PRESUPUESTOS 
38. El presupuesto expresa la valoración económica y las necesidades financieras que se derivan de 

todos los planes de acción que debe desarrollar una institución, comunidad u obra durante el período 
de un año. El presupuesto nace del Plan Estratégico (varios ejercicios) o del Plan Operacional anual. 

39. Criterios para elaborar el Presupuesto: 
a. Hemos de tener en cuenta la inflación oficial, la variación de actividades y los posibles 

imprevistos. 
b. Tenemos que analizar la utilización de cada petición para llegar a su aprobación o no.  
c. Las opciones descartadas deben quedar suspensas, para los casos en que las aprobadas 

fracasaran, principalmente en la aplicación de los presupuestos extraordinarios. 
d. Se deben utilizar los recursos que ofrecen los mejores rendimientos, debiendo ser medidos en 

función de la misión. 
e. No se debe elaborar un presupuesto deficitario. 
f. El presupuesto deberá ser acompañado de una memoria explicativa de las partidas contables 

más significativas. 
40. Contenido del sistema presupuestario. Los presupuestos de la Provincia, comunidades y obras 

deberán contar con los siguientes presupuestos parciales, que puedan ser identificados dentro de un 
presupuesto general:  

a. Presupuesto de entradas. Debe reflejar las entradas esperadas durante el ejercicio, incluyendo 
todas ellas. Deberán estar agrupadas de acuerdo con el plan de cuentas adoptado. 

b. Presupuesto de gastos. Reflejará todos los gastos, también ordenados según los criterios del 
plan contable. 

c. Presupuesto de inversiones y de proyectos a corto y medio plazo. Debe reflejar todas las 
inversiones en inmovilizado que serán efectuadas durante el período, determinar el espacio de 
tiempo necesario para la recuperación de la inversión (retorno) y establecer el plan de pago. 
Debe reflejar la previsión de rendimiento de las inversiones financieras del patrimonio de la 
Provincia.  

d. Presupuesto de tesorería (flujo de caja). Reflejará los saldos de todas las cuentas de tesorería 
en el principio y final del ejercicio considerado, así como los movimientos de recibos y pagos 
previstos, derivados de los presupuestos de gastos, costos e inversiones y proyectos a corto 
plazo. 

5.3. CIERRE DEL EJERCICIO Y CONTROL DE PRESUPUESTOS CON LA 
FINALIDAD DE ANALIZAR LOS DESVÍOS SIGNIFICATIVOS 

41. El cierre del ejercicio se hará por año fiscal.  
a. El programa electrónico de presupuestos que será usado en la Provincia debe permitir obtener, 

de forma automática, las informaciones que permitan las comparaciones entre los valores 
previstos en el presupuesto (dotación) y los valores efectivamente realizados. 

b. Antes del archivo de los documentos contables, se debe hacer una evaluación profunda de los 
desvíos más significativos. 

42. Serán realizados análisis, como mínimo, cada tres meses en las obras menores y mensualmente en 
las obras donde la cantidad de recursos implicados así lo aconsejen.  
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5.4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS ANUALES 
43. Cada Obra o institución deberá elaborar un balance periódico, independiente del balance del final de 

ejercicio. 

44. La cuenta de resultados debe reflejar la imagen real de todos los resultados obtenidos durante el 
ejercicio contable y, por tanto, debe expresar el déficit o superávit y el correspondiente flujo de caja. 

45. Al final del ejercicio se debe elaborar la memoria de la Provincia, que constará de un informe de 
gestión, que estará compuesto por un balance de situación en el que se incluirán explicación de las 
variaciones del activo y pasivo durante el ejercicio. 

46. En la Memoria deberá constar expresamente: 
a. La política seguida con las inversiones financieras; 
b. Las cantidades invertidas; 
c. Los criterios seguidos para realizar las inversiones; 
d. Las condiciones de las inversiones; 
e. Los resultados obtenidos. 

5.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN 
47. Los administradores de cada institución u obra cuidarán, con el máximo celo, de asegurar que todos 

los hechos contables estén respaldados por documentos y comprobantes que validen los valores 
consignados. 

48. Se debe prestar atención especial a las variaciones contables de los inventarios e inmovilizado, 
debido a su valor económico. Se recomienda que el inventario de las obras de arte y objetos de valor 
estén actualizados. 

49. Se debe hacer conciliación de cajas y bancos, como mínimo, una vez por mes, debiendo ser 
comprobado y validado el resultado por: 

a. Colegios: administrador y director titular 
b. Comunidades: ecónomo y rector 
c. Provincia: encargado de la Oficina provincial y ecónomo provincial 
d. Parroquia: párroco y tesorero. 

50. Esta conciliación de cajas y bancos será comprobada y validada también por: 
a. Colegios: administrador, director titular y ecónomo provincial. 
b. Comunidades: ecónomo, rector y ecónomo provincial. 
c. Provincia: encargado de la Oficina provincial, ecónomo provincial y asistente provincial de 

economía (si lo hubiere), señalado por el Provincial. 
d. Parroquia: párroco, rector y ecónomo provincial. 

51. Deberán ser hechas las conciliaciones de inventarios con periodicidad anual. 
a. Se debe obtener un sistema de inventario permanente que permita hacer conciliaciones 

frecuentes de forma parcial y aleatoria. 
b. El ecónomo debe arbitrar los procedimientos para contabilizar las pérdidas que se detecten en 

los inventarios. 
52. Se debe contratar un sistema de seguro que proteja el valor de los activos fijos. Las Escuelas Pías, 

a su vez, deben esta protegidas de las responsabilidades civiles derivadas de la existencia de tales 
activos. 
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53. La Congregación provincial es responsable de la aprobación de los resultados realizados y de los 
presupuestos de nuestras obras. 

6. CARGOS PERSONALES 

6.1. ECÓNOMO PROVINCIAL 
54. Es el responsable general de toda la economía de la Provincia. Es nombrado por el Provincial (CC 

182 e RR 270) y sus funciones son las previstas por nuestras Reglas. Para cumplir su función de 
control y revisión general de la administración de todos los centros de actividades económicas deberá 
tener acceso a todos los documentos de gestión.  

55. Funciones del Ecónomo Provincial:  
a. Administrar, con la mayor diligencia, la Caja de la Provincia, bajo la supervisión del Provincial.  
b. Responsabilizarse de la elaboración del presupuesto anual de la Provincia y del balance final 

del ejercicio y, con el aval del Secretariado de Economía, presentarlo a la Congregación 
Provincial. 

c. Asesorar a la Congregación provincial en lo que atañe a materia económica y colaborar con 
ella en todos los asuntos económicos, tales como presupuestos de la Provincia, comunidades 
y obras, contribuciones, comunicación de bienes, construcciones, operaciones bancarias, 
alquileres, inversiones, etc.  

d. Revisar el estado económico de las casas y obras a la luz de los balances anuales.  
e. Presentar a la Congregación provincial, al menos dos veces al año, un informe detallado de la 

situación económica de la Provincia, comunidades y obras. 
f. Preparar la Relación del cuatrienio para el Capítulo provincial, en donde se detalla el estado de 

la economía de la Provincia. 
g. Disponer de todas las cuentas bancarias, electrónicas y clásicas, y de los poderes 

correspondientes delegados para efectuar operaciones financieras. 
h. Dar opinión cuando sea requerida al Capítulo provincial y a los Consejos y asambleas de la 

Provincia. 
i. Convocar y reunirse con el Secretariado provincial de economía una vez por semana o 

quincenalmente. 
j. Informar a la Congregación provincial y al Capítulo provincial, en el momento oportuno, del 

estado de tramitación de los asuntos jurídicos pendientes que afecten a la Provincia. 
k. Responsabilizarse de la jefatura del personal de administración de la Provincia.  
l. Dirigir y coordinar a los administradores de los colegios de la Provincia, por medio del 

encargado de los colegios y del departamento administrativo de la Oficina provincial. 
m. Coordinar las actividades de los ecónomos de las comunidades. 
n. Informar, una vez al año, a las comunidades de la situación económica de la Provincia, 

comunidades y obras. 
o. Revisar, junto al Secretariado de economía, antes de someter a aprobación definitiva de la 

Congregación provincial, los presupuestos de las diferentes comunidades y obras de la 
Provincia. 

p. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes patrimoniales. 
q. Facilitar la acogida de fondos, distribuirlos adecuadamente y proponer sistemas para conseguir 

mayor rendimiento. 
r. Estudiar y planificar acciones para conseguir la homogeneización de las reformas contables y 

financieras para que sean fácilmente comparables y consolidables en la Provincia. 
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s. Crear y mantener un archivo donde se recoja el patrimonio y su evolución, así como toda la 
documentación oficial que nos respalda. 

t. Preparar la documentación necesaria para la auditoría externa que se realiza periódicamente, 
conforme a lo previsto en la legislación vigente en la demarcación. 

u. Relacionarse con el Ecónomo general de la Orden y con las otras Demarcaciones para 
coordinarse. 

v. Coordinar la forma de compartir los recursos entre las distintas entidades que integran la 
Provincia. 

w. Colaborar con los responsables de economía y estar en contacto con la Fundación Itaka – 
Escolapios, con agencias nacionales e internaciones que financian proyectos de desarrollo 
social y para la educación. 

x. Asegurar que se paguen los salarios siguiendo las normas de justicia. 
y. Hacer lo posible para asegurar los recursos económicos y prever los resultados.  
z. Ayudar a establecer planes de salud y jubilación para los miembros de la Provincia y, en la 

medida de lo posible, de los empleados. 
aa. Promover la transparencia y la responsabilidad para los demás, en el uso y gestión de los 

recursos. 
bb. Explicar el porqué de la elaboración de los presupuestos y contabilidades en función de las 

diversas misiones. 
cc. Asegurar la formación adecuada del personal de administración, sea religioso o seglar. 
dd. Ayudar a planear y unificar las comunidades, ofreciendo a los administradores planes unitarios, 

medios técnicos comunes y todo aquello que contribuya para la mayor eficacia y uniformidad 

6.2. ECÓNOMO LOCAL 
56. Es nombrado por el Provincial, previa consulta con el Rector de la comunidad y después de escuchar 

a la Congregación provincial.  
57. Es el administrador de la comunidad, bajo la dirección del Rector. Sus funciones son: 

a. Elaborará el presupuesto anual, bajo la supervisión del Rector, que será aprobado por la 
comunidad y por la Congregación Provincial.  

b. Llevará la administración de la comunidad de acuerdo con el presupuesto anual aprobado por 
la Congregación provincial.  

c. Con periodicidad al menos cuatrimestral informará a la comunidad de los ingresos y gastos 
realizados, así como de la situación y el presupuesto anual.  

d. Al final de cada mes, hace la entrega de la documentación fiscal y otras a la Oficina provincial 
para los registros financieros y contables, conforme a la legislación vigente. 

58. Los ecónomos locales se reunirán, al menos una vez al año, para unificar criterios, convocados por 
el Ecónomo provincial. En esas reuniones se procurará formar a los ecónomos.  

59. Los ecónomos locales, para su función, contarán con el asesoramiento permanente del Ecónomo 
provincial y de los miembros de la Oficina provincial. 

6.3. DIRECTOR TITULAR DE OBRA 
60. Nombrado por el P. Provincial es el responsable de la identidad carismática de esa obra, velando por 

los intereses de las Escuelas Pías. Dirige el Consejo de Titularidad y pertenece por derecho al Equipo 
directivo de la obra. 

61. Sus funciones son: 
a. Responsabilizarse de la misión escolapia en esa obra. 
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b. Elaborar, junto al Consejo de Titularidad, el Plan Estratégico y las programaciones anuales. 
c. Representar a la Obra ante la Administración Pública, profesorado y trabajadores, familias, 

sindicatos etc. 
d. Presidir y convocar el Consejo o de Titularidad. 
e. Presentar al P. Provincial propuestas para nombrar Director pedagógico, coordinador de 

pastoral y administrador de la obra. 
f. Elaborar, juntamente con el Administrador, el Director Pedagógico y el Coordinador Pastoral, la 

propuesta de presupuesto ordinario y extraordinario de la obra. 
g. Presentar al P. Provincial la propuesta de presupuestos ordinarios y extraordinarios de las obras 

y cambios en la estructura física y organizativa de la obra. 
h. Hacer el acompañamiento del presupuesto de lo largo del año. 
i. Autorizar el nombramiento de todos los cargos y equipos de la obra. 
j. Responsabilizarse, juntamente con el Director Pedagógico, de la admisión de nuevos alumnos 

o beneficiarios. 
k. Responsabilizarse del proceso de selección, contratación (después de la consulta y aprobación 

de la Congregación provincial) y acompañamiento de nuevos contratados y/o voluntarios. 
l. Avalar las solicitudes de dispensas y otras situaciones laborales, acompañadas por la 

motivación debidamente justificada. 
m. Elaborar, junto con el Director Pedagógico y el Coordinador Pastoral, el calendario anual de la 

obra. 
n. Responsabilizarse del uso, cesión y/o alquiler de las instalaciones de la obra para actividades 

propias o de otras personas. 
o. Responsabilizarse de los convenios de la obra con otras instituciones, así como de las 

actividades extracurriculares del establecimiento. 
p. Estar actualizado sobre la normativa de política educacional y de asistencia social. 

6.4. ADMINISTRADOR DE COLEGIO Y OBRA 
62. Ejercerá sus funciones contando con la supervisión del Director titular del centro, de la coordinación 

del equipo de colegios y de obra, de la coordinación del Secretariado de Economía.  
63. Sus funciones: 

a. Confeccionar la Memoria económica, la presentación de cuentas y el anteproyecto de 
presupuesto correspondiente al ejercicio económico. Para ello requerirá oportunamente de los 
responsables directos y de los centros de costo. Ajustar en su realización los presupuestos 
aprobados.  

b. Formar parte del equipo de titularidad.  
c. Llevar la administración de la obra, de acuerdo con el Consejo de titularidad y en conformidad 

con las líneas económicas y jurídicas de la Provincia.  
d. Estudiar y elaborar los presupuestos extraordinarios, a iniciativa del director titular para su 

aprobación por parte de la Congregación provincial, con el aval del Secretariado de economía.  
e. Llevar la contabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en las directrices de la Provincia 

y el inventario del colegio u obra. 
f. Llevar una contabilidad de costes, definiendo los centros de costos propios del colegio u obra 

(académico, extra-académico, deportivo, material, pastoral...) que permita conocer la situación 
real de cada uno.  

g. Cumplir rigurosamente los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, evitando los 
desvíos mediante la implantación de sistemas oportunos de controles. 
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h. Organizar, administrar y gestionar los servicios de compra y almacenamiento de materiales, 
conservación del edificio, obras, instalaciones y, en general, de la seguridad.  

i. Supervisar la liquidación de los derechos económicos que procedan, siguiendo la legislación 
vigente y el cumplimiento, por parte del colegio u obra, de las obligaciones fiscales y de 
seguridad correspondientes.  

j. Responsabilizarse de la preparación de los contratos de trabajos para que, en el momento 
oportuno, los organismos de la Provincia procedan a la toma de decisiones en lo relativo a la 
contratación de personal.   

k. Acompañar todos los contratos que estén vigentes en el colegio u obra;  
l. Ordenar los pagos y acompañar las cuentas bancarias del colegio u obra, conforme a los 

poderes que hayan sido otorgados por la Provincia.  
m. Buscar fuentes de entradas alternativas, por todos los medios posibles, legales y éticos, 

siguiendo las directrices de la Provincia.  
n. Contactar con todos los tipos de instituciones públicas o privadas, para obtener de ellas el 

máximo provecho para cada una de las Obras.  
o. Informar trimestralmente sobre el progreso económico del colegio u obra al director titular, al 

Consejo local de titularidad y al equipo pedagógico. 
p. Coordinar y ejercer la gerencia sobre el personal de administración y servicios que ejecutan las 

tareas diarias del colegio u obras. 
q. Gerenciar el presupuesto general y velar por su riguroso cumplimiento. 
r. Mantener archivado en el centro toda la documentación que justifiquen los cobros y pagos 

efectuados, los salarios pagados y los contratos de trabajo. 
s. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud y seguridad en el trabajo. 
t. Cumplir e informar al Director titular sobre las responsabilidades de carácter civil que afecten al 

colegio u obra, tales como el cumplimiento de leyes y órdenes en el ámbito de la economía. 
u. Consultar todos los asuntos de tipo económico y jurídico con la Oficina provincial. 
v. Organizar, junto con el Director titular, los servicios de alimentación, actividades extraescolares 

y otras afines. 
w. Supervisar, de forma constante, las instalaciones para una reparación eficaz de las mismas. 

64. Para nombrar un Administrador de colegio u obra, el Superior Provincial y la Congregación provincial, 
después de consultar al Director titular, conforme criterios objetivos de selección, definirán el 
nombramiento.  

65. Con los administradores de los colegios u obras se tendrá, por lo menos, cuatro reuniones por año, 
con el objetivo de unificar criterios, fundamentalmente en cuanto al funcionamiento de los mismos, 
contabilidad, presupuestos, autofinanciación alternativa, plataforma de informática y obras. 

6.5. PÁRROCO 
66. Será responsable de la contabilidad de cobros y pagos, de acuerdo con el plan de cuentas aprobado 

por la Diócesis, presentando anualmente el balance a la Oficina provincial. 

6.6. ENCARGADO DE CASAS DE CONVIVENCIAS 
67. Será responsable de la contabilidad de cobros y pagos de acuerdo con el plan de cuentas aprobado 

por la Congregación Provincial y por el programa contable utilizado por la Provincia. 
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7. ÓRGANOS COLEGIADOS 

7.1. SECRETARIADO DE ECONOMÍA 
68. El Secretariado de Economía estará constituido, al menos por cuatro miembros: El P. Provincial, el 

Ecónomo Provincial, que lo preside, y otros miembros nombrados por el Provincial, habiendo oído el 
parecer de la Congregación provincial. Sus funciones son las previstas en las Reglas (RR 428 e 460), 
que recogemos a continuación: 

‐ Los Ecónomos Provinciales, en el desempeño de sus funciones, deben contar con la ayuda de 
los respectivos Secretariados de Economía.  

‐ Es oportuno que los Secretariados de Economía cuente con la ayuda de una asesoría técnica. 

69. Son atribuciones del Secretariado de Economía: 
a. Asesorar al Ecónomo Provincial en la gestión de los activos; 
b. Ofrecer su opinión a las consultas del Ecónomo o de la Congregación provincial respecto a la 

gestión patrimonial e inversiones financieras; 
c. Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Provincia, promoviendo una revisión 

trimestral del realizado; 
d. Presentar su parecer técnico a la Congregación provincial respeto a la administración 

extraordinaria, principalmente los citados a continuación: 
1. Existir aumento considerable del presupuesto anual superior al 7% del valor fijado para 

el mismo 
2. Comprar, recibir donación, alienar, hacer donación, arrendar o hacer arrendamiento de 

bienes muebles o inmuebles, en los actos no previstos en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios 

3. Realizar inversiones que superen 2/3 el valor estipulado por la Santa Sede para 
alienaciones; 

4. Conceder o recibir préstamos o contraer cualquier otro compromiso de riesgo para obras 
o mantenimiento que no estén contemplados en el presupuesto anual 

5. Ofrecer bienes muebles o inmuebles en garantía sea de la modalidad que sea. 
e. Anualmente, ofrecerá al Ecónomo Provincial y a la Congregación provincial una revisión 

completa de la gestión económica de la Provincia, presentando los resultados contables de 
cierre del ejercicio, y las consideraciones técnicas correspondientes. 

7.2. OFICINA PROVINCIAL  
70. Sus funciones son: 

a. Realizar el acompañamiento y control de los diversos sectores de la Provincia. 
b. Velar para que todas las contabilidades cumplan las normas legales. 
c. Realizar las declaraciones de impuesto de renta y demás obligaciones previstas en la ley. 
d. Realizar o revisar los contratos de alquiler de cualquier inmueble de la Provincia. 
e. Velar para que se cumplan todas las obligaciones fiscales. 
f. Proponer inversiones financieras para ser realizadas por la Provincia. 

 

El presente Estatuto de Administración y Gestión económicas de la Provincia Brasil-Bolivia fue aprobado por el 
Capítulo Provincial de diciembre de 2018. 
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5.1. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 
5.2. ORÇAMENTOS 
5.3. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 
5.4. CONTROLE DE ORÇAMENTOS COM A FINALIDADE DE ANALISAR OS DESVIOS 

SIGNIFICATIVOS 
5.5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM AS CONTAS ANUAIS 
5.6. MEDIDAS DE SEGURANÇA E FIDELIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

6. CARGOS UNIPESSOAIS 
6.1. ECÔNOMO PROVINCIAL 
6.2. ECÔNOMO LOCAL 
6.3. DIRETOR TITULAR DE OBRA 
6.4. ADMINISTRADOR DE COLÉGIO 
6.5. PÁROCO 
6.6. ENCARREGADO DE CASAS DE CONVIVÊNCIAS 

7. ÓRGÃOS COLEGIADOS 
7.1. SECRETARIADO DE ECONOMIA 
7.2. ESCRITÓRIO PROVINCIAL 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 
1. Todas as propriedades registradas em nome da Província, suas obras, comunidades e religiosos 

estão à disposição da Província de Brasil – Bolívia com os critérios deste Estatuto, da legislação 
eclesiástica geral e da Ordem em particular (CC 133 / RR 420,421). 

2. A administração e gestão contemplam três âmbitos de funcionamento: as comunidades, as obras 
(agrupadas por tipo) e a Província (que abrange os dois âmbitos anteriores e se completa com gastos 
comuns). 



 

 74 

3. Os critérios de funcionamento os determina o P. Provincial com sua Congregação com as indicações 
deste Estatuto. O Ecônomo provincial coordena toda a atividade de gestão, sob a direção da 
Congregação, como apoio do Escritório provincial e dos responsáveis pelas comunidades e obras. 

4. A administração e gestão estarão centradas na missão escolápia, serão extremamente cuidadosas 
com a legalidade, seguirão critérios éticos e solidários, terão controles e auditorias externas, e 
informarão periodicamente aos religiosos, aos responsáveis pelas obras e a quem possa interessar.  

5. Cada responsável terá poderes e autorizações no âmbito de sua gestão. A Congregação determinará 
o alcance desses poderes que se realizará segundo a legislação vigente. 

2. ÂMBITO PROVINCIAL 
6. A gestão econômica e administrativa, assim como o patrimônio imobilizado e financeiro, é 

responsabilidade do Ecônomo provincial, sob a direção da Congregação provincial e com a 
assessoria do Escritório provincial e de quem for preciso. 

7. A Província, como proprietária de todos os bens móveis e imóveis, os coloca à disposição das 
comunidades e obras, outorgando, aliás, a responsabilidade do seu cuidado e manutenção aos 
reitores e ao responsável por cada uma das obras.  

8. Na medida do possível se centralizará o controle de elaboração e seguimento dos orçamentos, 
informação, inversões, definição e apresentação de impostos, gestão de provedores e serviços, 
procurando uma maior eficiência e clareza.  

9. Antes do início de cada exercício, a Congregação provincial aprova os orçamentos ordinários e 
extraordinários das comunidades, obras e Província. Esses orçamentos são o guia do funcionamento 
do ano e devem ser respeitados, sendo necessária uma nova aprovação da Congregação para 
qualquer modificação significativa dos mesmos.  

10. Para que essa aprovação seja possível, deve ser apresentado, com antecedência, o rascunho dos 
orçamentos por parte do Escritório provincial, partindo das necessidades e propostas de cada um 
dos três âmbitos que devem ter sido previamente consultados. 

11. A Província conta com um Escritório a serviço das comunidades, obras e o conjunto das Escolas 
Pias de Brasil – Bolívia. Entre as suas tarefas, incluem-se as áreas administrativas, financeiras, 
contábeis e jurídicas. 

12. Esse Escritório conta com um responsável titular, sempre sob a direção da Congregação provincial, 
com os responsáveis e equipes que sejam necessárias.  

13. Esse Escritório provincial funcionará como uma obra mais enquanto orçamentos e organização.  
Será financiada com a aportação das comunidades, obras e Provincia às quais atende. 

14. Os recursos humanos e econômicos da Província estão a serviço da missão escolápia e se destinam, 
com espírito de solidariedade, preferencialmente, em favor de quem mais o necessite. Itaka – 
Escolápios, plataforma de missão compartilhada e rede solidária, da qual participam a Província e a 
Fraternidade, atua para atender toda iniciativa de missão escolápia e se dirige, especialmente, às 
pessoas, obras e lugares que mais necessitam. 



 

 75 

3. COMUNIDADES LOCAIS 
15. Cada comunidade contará com um ecônomo nomeado pelo Provincial. Será o responsável pela 

administração, sob a direção do reitor e contará com a ajuda e orientação do Ecônomo provincial e 
do Escritório provincial. Entre as suas tarefas, está a de informar a comunidade sobre a sua situação 
econômica.  

16. “Nas nossas comunidades, devemos levar uma forma de vida que não seja melhor que a de uma 
família modesta que compra as coisas necessárias com seu trabalho” (RR46). Com esse critério, 
cada ecônomo elaborará um orçamento anual, validado pelo reitor e aprovado pela comunidade, 
para ser estudado no Escritório provincial e aprovado pela Congregação.  

17. Quando uma comunidade necessitar de alteração de emergência que superem o orçamento 
ordinário, apresentará a necessidade e um orçamento à Congregação para que seja estudado e 
aprovado.  

18. Cada comunidade conhece os salários que recebem seus membros e os gastos realizados. Os 
excedentes econômicos e os déficits cobrem-se a partir da Província, guiados sempre pelos 
orçamentos aprovados.  

4. ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS  
19. Alguns critérios gerais que orientam essa gestão: 

a. A titularidade exerce-se a partir da Congregação provincial, assessorada pelas equipes 
correspondentes e delega-se, regularmente, pelo responsável titular de cada obra. 

b. Na medida do possível, cada obra há de autofinanciar-se por si mesma.  
c. As obras, agrupadas por setores ou, também, na sua globalidade, podem-se apoiar (ajudar) 

mutuamente. 
d. A Província se responsabiliza por cumprir a legislação vigente. 
e. As comunidades religiosas conhecem o andamento econômico das obras e participam na 

medida das próprias responsabilidades.  
20. As obras escolápias no Brasil – Bolívia podem-se agrupar da seguinte maneira: 

a. Obras de plena e exclusiva titularidade escolápia:  
1. Escritório provincial no Brasil. 
2. Colégios Ibituruna e São Miguel Arcanjo no Brasil. 
3. Casas de convivências em GV e BH. 
4. Movimento Calasanz no Brasil. No Brasil, não se considera, propriamente, como uma 

obra, mas faz parte de uma paróquia ou colégio, vinculada à comunidade cristã dessas 
obras.  

b. Obras de plena titularidade escolápia e compartilhada na Rede Itaka – Escolápios 
1. Centros sociais no Brasil. 
2. Escritório provincial na Bolívia. 
3. Internados na Bolívia. 
4. Movimento Calasanz na Bolívia  

c. Obras sem plena titularidade escolápia. 
1. Paróquias no Brasil e na Bolivia. 
2. Colégios na Bolívia. 
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4.1. OBRAS DE PLENA E EXCLUSIVA TITULARIDADE ESCOLÁPIA 
21. Cada obra conta com um responsável titular e outro econômico, nomeados pela Congregação 

provincial. Serão acompanhados por suas correspondentes equipes.  
22. O responsável econômico preparará um orçamento anual de janeiro até dezembro para despesas 

ordinárias e extraordinárias, validado pelo responsável titular, com as oportunas consultas nas 
equipes de cada obra, para ser estudado no Escritório provincial e aprovado pela Congregação antes 
de iniciar cada ano.  

23. Se for necessária, na hora de executar os orçamentos, uma despesa superior àquela aprovada, 
dever-se-á contar com uma nova aprovação da Congregação provincial. Também será necessária 
essa aprovação para redistribuir as partidas orçamentárias aprovadas.  

24. Se alguma alteração ou atualização requerer autorização da Congregação Geral ou da Santa Sé, 
será a Congregação provincial quem fará a solicitação. 

4.2. OBRAS DE TITULARIDADE COMPARTILHADA NA REDE ITAKA - 
ESCOLÁPIOS 

25. Para ampliar e compartilhar a missão escolápia entre Províncias e Fraternidades, constituiu-se Itaka 
– Escolapios. Nessa Rede escolápia, compartilham-se obras concretas, programas e recursos que 
seguem sendo titularidade e responsabilidade da Província, porém de forma compartilhada.  

26. Da mesma forma que na titularidade escolápia exclusiva, cada obra compartilhada em Itaka – 
Escolápios conta com um responsável titular, um econômico e outras responsabilidades seguindo 
os mesmos critérios, exceto que, no final, as nomeações, orçamentos, fechamentos econômicos e 
decisões fundamentais terão de ser aprovados pela Comissão Executiva da Rede Itaka – Escolápios. 

27. O escritório provincial cuida, junto com os responsáveis correspondentes, de cumprir a legislação 
vigente. 

4.3. OBRAS SEM PLENA TITULARIDADE ESCOLÁPIA 
28. A Província tem encomendadas algumas paróquias. Para a sua gestão, a Congregação confere a 

responsabilidade do seu funcionamento a uma comunidade escolápia e propõe ao Bispo um religioso 
escolápio para que seja nomeado pároco. 

29. A gestão econômica da paróquia rege-se pelas normas diocesanas. O pároco apresentará as contas 
aos órgãos diocesanos e também à Congregação provincial. Contará, também, para administrar com 
o Conselho paroquial. 

30. Os colégios na Bolívia têm seu próprio regime administrativo e de gestão. Como escolápios, velamos 
para que, na medida das nossas possibilidades e responsabilidades, se cumpram todos os requisitos 
legais e os recursos possibilitem a mais eficiente melhora da ação educativa nos colégios. 

31. A partir da Província e de Itaka-Escolápios, colaboramos, na medida das possibilidades, com as 
necessidades não atendidas dessas obras, também, escolápias.  
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5. ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

5.1. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS 
32. São atos de administração ordinária os relativos à conservação e gestão do patrimônio, de acordo 

com o orçamento aprovado. (RR 431). 

33. Tudo que não estiver incluído no orçamento se considera gasto extraordinário e, por conseguinte, 
requer nova aprovação da Congregação provincial, sempre que o gasto supere o 7% do orçamento 
ordinário, independentemente das causas que possam justificar a realização desses gastos. 
Também são atos de administração extraordinária os que implicam qualquer modificação do 
patrimônio: (CC 139 e RR 431). 

a. Realizar gastos que a Congregação provincial ou a Congregação Geral tenham declarados 
como extraordinários. 

b. Comprar, adquirir, receber em doação, alienar, fazer doação, arrendar ou tomar arrendamento 
de bens móveis e imóveis. 

c. Realizar investimentos que suponham um percentual de mais de 7% do valor do imóvel já 
existente. 

d. Conceder ou receber empréstimos, ou adquirir qualquer outro compromisso econômico e, 
ainda, realizar investimentos financeiros de risco. 

e. Fazer obras ou reparos nos prédios, e que não estejam contempladas no orçamento anual. 
f. Alienar os bens móveis ou imóveis em qualquer operação que obrigue: formalizar e cumprir 

contratos de direito sobre garantias reais; impetrar ações judiciais ou renunciar a elas; realizar 
transações e executar quaisquer estipulações; toda classe de atos e contratos possíveis para 
mudança de bens, direitos e ações. 

34. Se depois que tiver obtido o consentimento para algum ato de administração extraordinária, os 
gastos superarem 7% a mais que o orçado, há necessidade de nova votação e autorização, 
precedido da apresentação das causas que originaram o aumento do orçamento. 

35. Se solicita licença da Santa Sé e, previamente, da Congregação Geral (RR 434, 1º): 
a. Para alienar bens e contrair dívidas que superem a quantidade fixada pela Santa Sé. 
b. Para alienar bens doados à Igreja em causa de um objetivo e objetos de grande valor artístico 

e histórico. 
36. Se precisa de autorização da Congregação Geral (RR 434, 2º): 

a. Para alugar ou alienar bens ou contrair dívidas cujo importe supere a um terço da quantidade 
fixada pela Santa Sé. 

b. Para realizar outros gastos extraordinários que superem os 2/3 da quantidade fixada pela Santa 
Sé. 

37. O Provincial necessita de consentimento de seu Conselho (RR 435, 2º) para: 
a. Solicitar a Congregação Geral e a Santa Sé as demandas de autorizações. 
b. Realizar atos de administração extraordinária. 
c. Conceder autorizações solicitadas pelas demarcações dependentes e pelas comunidades. 
d. Aprovar o orçamento anual para a Província. 
e. Aprovar o orçamento da Cúria Provincial. 
f. Realizar gastos que não estejam contemplados no orçamento aprovado, tanto ordinário como 

extraordinário. 
g. Aceitar compromissos perpétuos para a Província. 
h. Fazer investimentos. 
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5.2. ORÇAMENTOS 
38. O orçamento expressa a valorização econômica e as necessidades financeiras que se derivam de 

todos os planos de ação que deve desenvolver a instituição, comunidade ou obra durante o período 
de um ano. O Orçamento nasce do Planejamento Estratégico (vários exercícios) ou do Planejamento 
Operacional anual. 

39. Critérios para elaboração do Orçamento 
a. Temos que levar em conta a inflação oficial, a variação de atividades e os possíveis imprevistos. 
b. Temos que analisar a utilização de cada demanda para chegar a sua aprovação ou reprovação.  
c. As opções descartadas devem ficar suspensas, para os casos em que as aprovadas 

fracassarem, principalmente na aplicação dos orçamentos extraordinários. 
d. Se devem utilizar os recursos que oferecem os melhores rendimentos, devendo os mesmos 

serem medidos em função da missão. 
e. Não se deve elaborar um orçamento deficitário. 
f. O Orçamento deverá ser acompanhado de uma Memória explicativa das partidas contábeis 

mais significativas. 
40. Conteúdo do sistema orçamentário. Os Orçamentos da Província, Comunidades e Obras deverão 

constar os seguintes orçamentos parciais, que podem ser identificados dentro de um orçamento 
geral: 

a. Orçamento de Receitas. Deve refletir todas as receitas esperadas durante o exercício, incluídas 
as outras receitas. Deverão ser agrupadas de acordo com as contas do Plano de Contas 
adotado. 

b. Orçamento de Despesas. Refletirá todos os gastos, também ordenados segundo os critérios 
do plano contábil. 

c. Orçamento de Investimentos e de Projetos a curto e médio prazos. Deve refletir todos os 
investimentos em imobilizados a serem efetuados durante o período, determinar o espaço de 
tempo necessário para recuperação do investimento (retorno) e estabelecer o plano de 
pagamento. Deve refletir a previsão do rendimento dos investimentos financeiros do patrimônio 
da Província. 

d. Orçamento de Tesouraria (fluxo de caixa). Refletirá os saldos de todas as contas de tesouraria 
no princípio e final do exercício considerado, assim como os movimentos de recebimentos e 
pagamentos previstos, derivados dos orçamentos de receitas, de custos e de investimentos e 
projetos a curto prazo. 

5.3. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E CONTROLE DE ORÇAMENTOS COM 
A FINALIDADE DE ANALISAR OS DESVIOS SIGNIFICATIVOS 

41. O encerramento do exercício será feito por ano fiscal. 
a. O programa eletrônico de orçamentos que será usado na Província deve permitir obter, de 

forma automática, as informações que permitam as comparações entre os valores previstos no 
orçamento (dotação) e os valores efetivamente realizados. 

b. Antes de se arquivarem os documentos contábeis, deve-se fazer uma avaliação profunda dos 
desvios mais significativos. 

42. Será realizada análise criteriosa, no mínimo, a cada três meses nas Obras menores e, mensalmente, 
nas obras onde a quantidade de recursos implicados assim o aconselhem. 
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5.4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM AS CONTAS ANUAIS 
43. Cada Obra ou instituição deverá elaborar um balanço trimestral, independente do balanço do final 

de exercício. 

44. A conta de resultados deve refletir a imagem real de todos os resultados obtidos durante o exercício 
contábil e, portanto, deve expressar o déficit ou superávit e o respectivo fluxo de caixa. 

45. No final do exercício, deve-se elaborar a memória da Província, que constará um informe da gestão, 
que será composto por um balanço da situação na qual se incluirão as explicações das variações do 
ativo e passivo durante o exercício. 

46. Na Memória, deverá constar expressamente: 
a. A política seguida nos investimentos financeiros; 
b. As quantidades investidas; 
c. Os critérios seguidos para realizar os investimentos; 
d. As condições dos investimentos; 
e. Os resultados obtidos. 

5.5. MEDIDAS DE SEGURANÇA E FIDELIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
47. Os administradores de cada instituição ou Obra cuidarão, com o máximo zelo, de assegurar que 

todos os fatos contábeis estejam respaldados por documentos e comprovantes que validem os 
valores consignados nas mesmas. 

48. Deve-se prestar atenção especial aos lançamentos contábeis que envolvam estoques e imobilizado, 
devido a seu valor econômico. Recomenda-se que o inventário das obras de arte e objetos de valor 
esteja atualizado. 

49. Deve-se fazer conferência de Caixa e Bancos, como mínimo, uma vez por mês, devendo o resultado 
ser comprovado e validado por: 

a. Colégios: administrador e diretor titular 
b. Comunidades: ecônomo e reitor 
c. Província: encarregado do escritório provincial e ecônomo provincial 
d. Paróquia: pároco e tesoureiro. 

50. A cada semestre, far-se-á a conferência de Caixa e Bancos, sendo o resultado comprovado e 
validado por: 

a. Colégios: administrador, diretor titular e ecônomo provincial. 
b. Comunidades: ecônomo, reitor e ecônomo provincial. 
c. Província: encarregado do escritório provincial, ecônomo provincial e assistente provincial de 

economia (se houver), senão pelo provincial. 
d. Paróquia: pároco, reitor e ecônomo provincial. 

51. Deverão ser feitas conferências de estoques com periodicidade anual. 
a. Deve-se obter um sistema de inventário permanente, que permita realizar conferências 

frequentes de forma parcial e aleatória. 
b. O Ecônomo deve arbitrar os procedimentos para contabilizar as perdas que se detectem nos 

inventários. 
52. Deve-se contratar um sistema de seguro que proteja o valor dos ativos fixos. As Escolas Pias, por 

sua vez, devem ser protegidas das responsabilidades civis derivadas da existência de tais ativos. 
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53. A Congregação provincial é a responsável geral pela aprovação dos resultados realizados e 
orçamentos de nossas Obras. 

6. CARGOS PESSOAIS 

6.1. ECÔNOMO PROVINCIAL 
54. É o responsável geral por toda a economia da Província. É nomeado pelo Provincial (CC 182 e RR 

270) e suas funções são as previstas pelas nossas Regras. Para cumprir sua função de controle e 
revisão geral da administração de todos, os Centros de atividades econômicas deverão ter acesso a 
todos os documentos de gestão dos mesmos.  

55. Funções do Ecônomo Provincial:  
a. Administrar, com maior diligência, o Caixa da Província, sob a supervisão do Provincial.  
b. Responsabilizar pela elaboração do orçamento anual da Província e do balancete final do 

exercício e, com aval do Secretariado de Economia, apresentá-lo à Congregação Provincial. 
c. Assessorar a Congregação Provincial no que tange à matéria econômica. Informar os recursos 

materiais deque dispõe para alcançar nossa missão, apresentar propostas, oferecer soluções 
e colaborar com ela em todos os assuntos econômicos que tange à Província, tais como: 
orçamentos da Província, comunidades e obras, contribuições, comunicação de bens, 
construções, operações bancárias, aluguéis, investimentos etc. 

d. Revisar o estatuto econômico das Casas e Obras, à luz dos balancetes anuais.  
e. Apresentar à Congregação Provincial, ao menos duas vezes ao ano, um informe detalhado da 

situação econômica da Província, Comunidades e Obras. 
f. Preparar a Relação do quatriênio para o Capítulo Provincial, na qual se detalha o estado da 

economia da Província. 
g. Dispor de todas as contas bancárias, eletrônicas e clássicas, e todos os poderes 

correspondentes delegados, para efetuar operações financeiras. 
h. Dar sua opinião quando seja requerida ao Capítulo Provincial ou aos Conselhos da Província. 
i. Convocar e reunir-se com o Secretariado Provincial de Economia uma vez por semana ou 

quinzenalmente. 
j. Informar à Congregação Provincial e ao Capítulo Provincial, no momento oportuno, o estado 

de tramitação dos assuntos jurídicos pendentes que afetam a Província. 
k. Responsabilizar pela chefia do pessoal de administração da Província.  
l. Dirigir e coordenar os administradores dos colégios da Província, através do Encarregado de 

colégios e do setor administrativo do Escritório Provincial. 
m. Coordenar as atividades dos ecônomos das comunidades. 
n. Informar, uma vez ao ano, às comunidades a situação econômica da Província, comunidades 

e obras. 
o. Revisar, junto ao secretariado de economia, antes de submeter à aprovação definitiva da 

Congregação Provincial, os orçamentos das diferentes Comunidades e Obras da Província. 
p. Elaborar e manter atualizado o inventário de bens patrimoniais. 
q. Facilitar a acolhida de fundos, distribuí-los adequadamente e propor sistemas para conseguir 

maior rendimento. 
r. Estudar e planejar as ações a ser realizadas para conseguir a homogeneização das reformas 

contábeis e financeiras, para que sejam facilmente comparáveis e consolidáveis na Província. 
s. Criar e manter um arquivo no qual se recolha o patrimônio e sua evolução, assim como toda a 

documentação oficial que nos respaldem. 
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t. Preparar a documentação necessária para a auditoria externa que se realiza anualmente por 
empresas contratadas, conforme previsto na legislação vigente na demarcação. 

u. Relacionar-se com o Ecônomo Geral da Ordem e com as outras Demarcações para coordenar 
a atividade da mesma. 

v. Coordenar a forma de partilhar os recursos entre as distintas entidades que integram a 
Província. 

w. Colaborar com os responsáveis de economia e estar em contato com a Fundação Itaka-
Escolápios, com agências nacionais e internacionais que financiam projetos de 
desenvolvimento sociais e para a educação. 

x. Assegurar que se paguem os salários segundo as normas da Justiça. 
y.  Fazer o possível para assegurar os recursos econômicos e prever os resultados.  
z. Ajudar a estabelecer planos de saúde e aposentadoria para os membros da Província e, na 

medida do possível, dos empregados. 
aa. Promover a transparência e a responsabilidade para os demais, no uso e gestão dos recursos. 
bb. Explicar o porquê da elaboração dos orçamentos e contabilidades em função das diversas 

missões. 
cc. Assegurar a formação adequada do pessoal da administração, seja religioso ou leigo. 
dd. Ajudar a planejar e unificar a comunidade, oferecendo aos administradores planos unitários, 

meios técnicos comuns e tudo aquilo que contribua para a maior eficácia e uniformidade.  

6.2. ECÔNOMO LOCAL 
56. É nomeado pelo Provincial, após prévia consulta com o Reitor da Comunidade e depois de escutar 

a Congregação Provincial.  
57. É o administrador da comunidade, sob a direção do Reitor. As suas funções são: 

a. Elaborará o orçamento anual, sob a supervisão do Reitor, que será aprovado pela comunidade 
e pela Congregação Provincial.  

b. Levará a administração da Comunidade de acordo com o orçamento anual aprovado pela 
Congregação Provincial.  

c. Com periodicidade ao menos quadrimestral, informará à comunidade os ingressos e gastos 
realizados, assim como a situação perante o orçamento anual.  

d. Ao final de cada mês, protocolar a entrega da documentação fiscal e outras no Escritório 
Provincial para registros financeiro e contábil, conforme legislação vigente. 

58. Os ecônomos locais se reunirão, ao menos uma vez ao ano, para unificar critérios, convocados pelo 
ecônomo Provincial. Nessas reuniões, procurar-se-á formar os ecônomos.  

59. Os ecônomos locais, para a sua função, contarão com o assessoramento permanente do Ecônomo 
Provincial e dos membros da Administração da Província. 

6.3. DIRETOR TITULAR DE OBRA 
60. Nomeado pelo Pe. Provincial é o responsável da identidade carismática dessa obra, velando pelos 

interesses das Escolas Pias. Dirige o Conselho de Titularidade e pertence por direito à Equipe 
Diretiva da obra. 

61. Suas funções são: 
a. Responsabilizar-se pela missão escolápia nessa obra. 
b. Elaborar, junto ao Conselho de Titularidade, o Plano Estratégico e as programações anuais. 
c. Representar a Obra perante à Administração Pública, professorado e funcionários, famílias, 

sindicatos etc. 
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d. Presidir e convocar o Conselho ou Equipe de Titularidade. 
e. Apresentar ao Pe. Provincial as propostas para nomear Diretor Pedagógico, Coordenador de 

Pastoral e Administrador da obra. 
f. Elaborar, juntamente com o Administrador, o Diretor Pedagógico e o Coordenador Pastoral, a 

proposta de orçamento ordinário e extraordinário da obra. 
g. Apresentar ao Pe. Provincial a proposta de orçamentos ordinários e extraordinários de obras 

ou mudanças na estrutura física e organizativa da obra. 
h. Fazer o acompanhamento do orçamento ao longo do ano. 
i. Autorizar a nomeação de todos os cargos e equipes da obra. 
j. Responsabilizar-se, juntamente com o Diretor Pedagógico, pela admissão de novos alunos ou 

beneficiários. 
k. Responsabilizar-se pelo processo de seleção, contratação (após consulta e aprovação da 

Congregação Provincial) e acompanhamento de novos contratados e/ou voluntários. 
l. Avaliar as solicitações de dispensas e outras situações trabalhistas, desde que acompanhadas 

por motivação, devidamente justificadas. 
m. Elaborar, junto com o Diretor Pedagógico e o Coordenador Pastoral, o calendário anual da obra. 
n. Responsabilizar-se pelo uso, cessão e/ou aluguel das instalações da obra para atividades 

próprias ou de outras pessoas. 
o. Responsabilizar-se pelas parcerias feitas pela obra com outras instituições, assim como pelas 

atividades extracurriculares do Estabelecimento. 
p. Estar atualizado sobre a normativa e política educacional e de assistência social. 

6.4. ADMINISTRADOR DE COLÉGIO E OBRA 
62. Exercerá suas funções contando com a supervisão do Diretor Titular do Centro, da coordenação da 

Equipe de Colégios e da Obra, da coordenação do Secretariado de Economia.  
63. Suas funções: 

a. Confeccionar a Memória econômica, a prestação de contas e o anteprojeto de orçamento do 
Colégio, correspondente ao exercício econômico. Para isso, requererá oportunamente dos 
responsáveis diretos e dos centros de custos os dados necessários. Ajustar em sua realização 
os orçamentos aprovados.  

b. Fazer parte da equipe de titularidade;  
c. Gerir a administração do colégio, de acordo com a Equipe de titularidade e em conformidade 

com as linhas econômicas e jurídicas da Província.  
d. Estudar e elaborar os orçamentos extraordinários, a iniciativa do diretor titular para a aprovação 

da Congregação Provincial, com o aval do Secretariado de Economia;  
e. Levar a contabilidade, de acordo com o disposto na lei e nas diretrizes da Província e o 

inventário do Colégio. 
f. Levar uma contabilidade de custos, definindo os centros de custos próprios do colégio 

(acadêmico, extra-acadêmico, esportivo, material didático, pastoral...) que permita conhecer a 
situação real de cada um.  

g. Cumprir rigorosamente os orçamentos, tanto ordinários como extraordinários, evitando os 
desvios mediante a implantação de sistemas oportunos de controles. 

h. Organizar, administrar e gerir os serviços de compra e armazenamento de materiais, 
conservação do edifício, obras, instalações e, em geral da segurança.  

i. Supervisionar a arrecadação e liquidação dos direitos econômicos que procedam, segundo a 
legislação vigente e o cumprimento, pelo colégio, das obrigações fiscais e da segurança 
previdenciária;   
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j. Responsabilizar pela preparação dos contratos de trabalhos para que, no momento oportuno, 
os organismos da Província procedam a tomada de decisões no relativo à contratação de 
pessoal.   

k. Acompanhar todos os contratos que estejam vigentes no colégio;  
l. Ordenar os pagamentos e acompanhar as contas bancárias do colégio, conforme os poderes 

que tenham sido outorgados pela Província.  
m. Buscar fontes de receitas alternativas, por todos os meios possíveis, legais e éticos, segundo 

as diretrizes da Província.  
n. Contatar todos os tipos de instituições públicas ou privadas, tanto federais, estaduais e 

municipais, para obter delas o máximo proveito para cada uma das Obras.  
o. Informar trimestralmente sobre o progresso econômico do colégio o diretor titular, o conselho 

local de titularidade e a equipe pedagógica. 
p. Coordenar e exercer a gerência sobre o pessoal de administração e serviços que executam as 

rotinas diárias do colégio. 
q. Gerenciar o orçamento geral e velar por seu rigoroso cumprimento. 
r. Manter arquivado no centro toda documentação que justifiquem as cobranças e pagamentos 

efetuados, os salários pagos e os contratos de trabalho. 
s. Supervisionar o cumprimento das disposições relativas à medicina e segurança do trabalho. 
t. Cumprir e informar o Diretor Titular sobre as responsabilidades de caráter civil que afetem ao 

colégio, tais como cumprimento de leis e ordens, no âmbito da economia. 
u. Consultar todos os assuntos de procedência econômica e jurídica com os serviços do Escritório 

Provincial. 
v. Organizar, junto com o Diretor Titular, os serviços de alimentação, atividades extraescolares e 

outras afins. 
w. Supervisionar, de forma constante, as instalações do colégio para uma reparação eficaz das 

mesmas. 
64. Para nomear um administrador de colégio, o Superior Provincial e a Congregação Provincial, depois 

de consultar o Diretor Titular, conforme critérios objetivos de seleção, definirão a nomeação.  
65. Com os administradores dos Colégios ter-se-ão, pelo menos, quatro reuniões por ano, com o objetivo 

de unificar critérios, fundamentalmente quanto ao funcionamento dos mesmos, contabilidade, 
orçamentos, autofinanciamento e alternativos, plataformas de informática e obras. 

6.5. PÁROCO 
66. Será responsável pela contabilidade das receitas e despesas, de acordo com o Plano de Contas 

aprovado pela Mitra diocesana, apresentando anualmente o Balanço ao Secretariado de Economia 
Provincial. 

6.6. ENCARREGADO DE CASAS DE CONVIVÊNCIAS 
67. Será responsável pela contabilidade das receitas e despesas, de acordo com o Plano de Contas 

aprovado pelo Secretariado de Economia e pelo programa contábil utilizado pela Província. 
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7. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

7.1. SECRETARIADO DE ECONOMIA 
68. O Secretariado de Economia estará constituído, pelo menos por quatro membros: O Provincial, o 

Ecônomo Provincial, que o preside, e outros membros nomeados pelo Provincial, ouvindo o parecer 
da Congregação Provincial. Suas funções são as previstas nas Regras (RR 428 e 460), as quais 
discorremos abaixo: 

‐ Os Ecônomos Provinciais, no desempenho de suas funções, devem contar com a ajuda dos 
respectivos Secretariados de Economia.  

‐ É oportuno que os Secretariados de Economia contem com a ajuda de uma assessoria técnica. 

69. São atribuições do Secretariado de Economia: 
a. Assessorar o Ecônomo Provincial na gestão dos Ativos; 
b. Oferecer parecer mediante as consultas do Ecônomo ou da Congregação Provincial relativo à 

gestão patrimonial e investimentos financeiros; 
c. Participar na elaboração do Orçamento Anual da Província, promovendo uma revisão 

“trimestral” do realizado; 
d. Apresentar parecer técnico à Congregação Provincial sobre os atos de administração 

extraordinária, principalmente os descritos a seguir: 
1. Houver aumento considerável do orçamento anual em montante superior a 7% do valor 

fixado para o mesmo; 
2. Comprar, receber doação, alienar, fazer doação, arrendar ou fazer arrendamento de 

bens móveis e imóveis, nos Atos não previstos nos Orçamentos Ordinários e 
Extraordinários; 

3. Realizar investimentos que superem 2/3 do valor estipulado pela Santa Sé para 
alienações; 

4. Conceder ou receber empréstimos ou contrair qualquer outro compromisso de risco para 
obras e manutenções que não estejam contempladas no orçamento anual; 

5. Oferecer bens móveis ou imóveis em garantia seja de que modalidade for. 
e. Anualmente, oferecerá ao Ecônomo Provincial e à Congregação Provincial uma revisão 

completa da gestão econômica da Província, apresentando os resultados contábeis de 
encerramento do exercício, e as considerações técnicas cabíveis. 

7.2. ESCRITÓRIO PROVINCIAL (SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO) 
70. As suas funções são: 

a. Realizar o acompanhamento e controle dos diversos setores da Província. 
b. Zelar para que todas as contabilidades cumpram as normas legais. 
c. Realizar as declarações de Imposto de Renda e demais obrigações acessórias previstas em 

lei. 
d. Redigir ou revisar os contratos de aluguéis de quaisquer imóveis da Província. 
e. Zelar para que se cumpram todas as obrigações fiscais. 
f. Propor investimentos financeiros a serem realizados pela Província. 

O presente Estatuto de Administração e Gestão Econômicas da Província Brasil-Bolívia foi aprovado pela no 
Capítulo Provincial de dezembro de 2018. 
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APRESENTAÇÃO 
A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja iniciou um caminho profundo de renovação espiritual, pastoral e 
catequético, inspirando-se na Igreja Primitiva, nas primeiras comunidades cristãs que o Novo Testamento 
descreve maravilhosamente e apresenta para nós como modelo. Aconteceu, assim, uma autêntica revolução 
litúrgica e catequética, adaptando as práticas pastorais aos tempos modernos. A psicologia e a pedagogia 
auxiliam na definição do estilo e dos métodos, a prática do Evangelho substitui o conhecimento da doutrina como 
objetivo principal da catequese e a relação com Jesus Cristo, no âmbito da fé e do amor, torna-se o grande foco 
da mesma. Os estudos bíblicos modernos, incorporando a crítica literária e histórica, propiciaram uma 
renovação profunda da teologia e da pastoral, possibilitando uma visão mais fecunda da catequese a serviço da 
pessoa e da evangelização. Mesmo assim, comprova-se que, em muitas paróquias e obras de Igreja, não 
aconteceu esse processo de renovação, e muitas ações apresentam-se isoladas, fragmentadas, sem conexão 
nem continuidade, perdendo-se inúmeras energias. Daí a oportunidade do Movimento Calasanz, lançado 
pelas Escolas Pias para criar uma rede que possa recolher, organizar e impulsionar uma proposta coerente e 
articulada que seja eficaz para orientar os grupos de fé desde a infância até a idade adulta, contemplando a 
formação na fé (catequese) inicial e permanente. Tratando-se de uma formação experiencial que parte da 
prática da fé e convida, em cada momento do processo, a participar ativamente do compromisso batismal, 
orientando a tomar consciência das grandes opções da vida cristã: ministerial, consagrada e laical; eis a pastoral 
vocacional. Sem dúvida que a formação dos agentes de pastoral (catequistas, animadores de grupos e outros) é 
prioridade na preparação para essa proposta tão ousada. Sendo a comunidade cristã a origem e o destino 
desses processos, cuidar-se-á com esmero da qualidade da vida comunitária, pois ela é o sujeito da liturgia e da 
catequese. O núcleo desse sujeito é a Vida Religiosa e a Fraternidade Escolápia que são, ao mesmo tempo, 
parte e impulsor do Movimento Calasanz. 

CAPÍTULO 1. O QUE É MOVIMENTO CALASANZ 
1. IDENTIDADE DO MOVIMENTO CALASANZ 

O Movimento Calasanz é uma proposta dos escolápios para criar uma pastoral ou catequese mais viva e 
evangelizadora, ajudando os participantes a se sentirem mais perto de Jesus, recebendo nesses encontros, 
que acontecem nos grupos de fé, alegria, luz, vontade de viver e de amar ao próximo. Essa proposta pretende 
organizar a catequese ou pastoral em processos grupais de formação na fé cristã, respeitando as faixas etárias 
e resgatando os processos catecumenais das primeiras comunidades cristãs. Trata-se de fomentar um estilo 
de catequese cristocêntrico, bíblico, comunitário, social, catecumenal, querigmático e mistagógico, para que os 
participantes vivam a fé em Jesus com alegria e com espírito de servir ao projeto de Deus, fazendo o bem a todos, 
especialmente aos pobres. 
Na realidade, trata-se de um movimento muito próximo à Catequese Renovada no Brasil que acolheu muito 
bem a inspiração do Concílio e criou respostas pastorais adequadas ao nosso tempo. A Catequese Renovada 
representou uma renovação profunda da catequese existente, convidando as comunidades cristãs a oferecerem 
processos catecumenais de fé, em grupos e por idades. Essa catequese nasce da comunidade e orienta os 
seus membros a se engajarem nela, como cristãos participativos na comunidade eclesial e compromissados 
com o reino de Deus, quer dizer, com o evangelho de Jesus. 
O Movimento Calasanz é a comunhão de grupos de distintas demarcações de toda a geografia escolápia, que 
se unem numa mesma proposta educativa e evangelizadora inspirada no espírito e no estilo de Calasanz. 
Esse Movimento quer fortalecer as realidades já existentes, situando-as em conexão, para se enriquecer 
mutuamente, para ganhar em identidade escolápia e para oferecer um horizonte pastoral a quem o precisar 
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nesse momento. O Movimento Calasanz supõe um itinerário contínuo de diferentes experiências e para todas 
as idades que pretende possibilitar um processo pessoal, vivenciado em grupo, de descoberta e 
amadurecimento da própria vocação, assim como uma clara inserção eclesial. Esse processo inclui 
expressamente a oferta escolápia de desembocadura nas Escolas Pias, especialmente, na vida religiosa e 
na Fraternidade escolápia. 

2. DIMENSÕES DO MOVIMENTO CALASANZ 
Trata-se de uma rede que pretende articular todas as atividades pastorais das obras escolápias (grupos de fé, 
de catequese, escoteiros cristãos, grupos de crisma, de jovens e outros), ajudando a estruturar e consolidar as 
propostas pastorais de cada lugar ao redor de quatro grandes eixos ou dimensões: 
2.1. Pastoral Vocacional. O chamado de Jesus é constante e pessoal a todos os cristãos para EVANGELIZAR, 
colaborar com o Reino de Deus, a partir da diversidade das vocações cristãs, em sintonia com o coração daquilo 
que cada homem e mulher sentem no seu interior. 
2.2. Processo de formação cristã em grupos de fé. Superando a dinâmica de uma catequese estruturada 
ao redor da celebração de um sacramento, visando integrar a fé com a vida, num processo continuado e 
progressivo e incorporando os conhecimentos da mensagem cristã, o Movimento Calasanz pretende suscitar e 
alimentar atitudes e comportamentos evangélicos. Desse jeito, fazer acontecer um estilo cristão que se projeta 
como testemunho de uma vida nova no meio da sociedade. 
2.3. Formação de agentes de pastoral. É preciso que todas as pessoas responsáveis do Movimento contem 
com uma formação adequada. Formação pessoal, espiritual e escolápia, constante nos grupos de referência. 
Formação inicial. Formação permanente. Formação especializada para as pessoas com maiores 
responsabilidades, “Curso Avançado”. Os catequistas precisam de uma preparação básica prévia e uma 
formação permanente continuada, para responder positivamente aos desafios que o mundo atual apresenta à 
vida da fé. Aprender a planejar a catequese, ação pastoral, é outro grande desafio, pois se faz urgente 
evangelizar em equipe, com projetos e com planejamento estratégico. É importante a participação de todos os 
agentes de pastoral nos processos de planejamento, assim como, a existência de uma equipe que, se 
reunindo periodicamente, acompanhe, avalie e colabore na execução do plano aprovado. 
2.4. Desembocadura. O objetivo de um processo de catecumenato ou de catequese de iniciação cristã é a 
participação eclesial por meio da militância cristã. Nós, escolápios religiosos e leigos, oferecemos também, 
junto com outras propostas vocacionais eclesiais, a nossa própria proposta: a Vida Religiosa Escolápia e a 
Fraternidade Escolápia. Trata-se de uma vida cristã acontecendo em pequenas comunidades, articuladas com 
as comunidades cristãs escolápias e com a Igreja em geral. 

3. ESTRUTURAR O PROCESSO DE GRUPOS DE FÉ 
3.1. Proposta sistematizada. O projeto do Movimento Calasanz incentiva a cuidar dos detalhes do processo, 
definir objetivos, metas, elementos que contribuem a construir o caminho de uma autêntica educação na fé. 
Convida a pensar e repensar a dinâmica dos encontros, dos retiros, do lazer, da dimensão lúdica da catequese, 
da espiritualidade, da comunicação com os responsáveis, dos materiais didáticos, audiovisuais e outros 
elementos que fazem parte desse mundo maravilhoso como é a Catequese. 
3.2. Definir as etapas do processo. Infância, adolescência, juventude e adultos (nesse caso, formação 
na fé inicial e permanente). Formação na fé Inicial é o processo que dura até que a fé já é adulta e preparada, 
com maturidade, para assumir o compromisso de participar na comunidade cristã com responsabilidade. Os 
três sacramentos que sinalizam esse processo de iniciação são o Batismo, a Eucaristia e a Crisma. Receber 
esses sacramentos não quer dizer que o cristão já viva uma fé com responsabilidade. Esse é um dos desafios 
da catequese atual. O cristão que já realizou o processo de iniciação necessita da formação cristã permanente, 
para iluminar e alimentar a própria caminhada de fé, pois a vida é mudança constante e a articulação da fé com 
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a vida é um desafio permanente. Daí a importância das “pequenas comunidades cristãs” que ajudam os cristãos 
a caminharem em todas as etapas da vida com amor a Jesus e à Igreja, abraçando, sempre, o compromisso de 
evangelizar. 
3.3. Comunicação. Os Meios de Comunicação Social representam uma revolução na cultura atual, marcando 
profundamente a visão da realidade, os estilos de relações humanas, as atitudes e os comportamentos na hora 
de perceber a pessoa, a comunidade e a sociedade. A Igreja precisa, urgentemente, compreender esse novo 
mundo, aprender a utilizar as novas tecnologias e cuidar do estilo e da linguagem da mensagem, para que seja 
significativa na vida atual, marcada por paradigmas tão diferentes. 

4. LOGOMARCA DO MOVIMENTO CALASANZ 
4.1. Linhas entrelaçadas. A logo é composta por linhas entrelaçadas que simbolizam o caminho, processo, 
itinerário. As linhas são diversas, diferentes cores, como na realidade é o Movimento Calasanz: diferentes 
continentes, demarcações, contextos, realidades eclesiais. O Movimento não pretende homogeneizar o trabalho 
pastoral, mas se enriquecer da diversidade existente e necessária. Todas as linhas são imprescindíveis para 
formar o conjunto, e todas juntas, apesar da sua diversidade, formam uma unidade reconhecível. 
4.2. Linhas que caminham para Cristo. As linhas (processo) têm um destino para o qual caminham: o 
encontro com Cristo simbolizado na cruz. Mas, a cruz, compõem-na as mesmas linhas que representam o 
caminho, o processo vital e vocacional dos jovens e grupos que se formam. Isso significa duas coisas. O caminho 
do próprio Cristo (“Eu sou o caminho, a verdade e a vida”); significa também que todos, na Igreja, formamos o 
Corpo de Cristo. 
4.3. A barca. As linhas entrelaçadas definem a silhueta de uma barca. No Evangelho, a barca simboliza a 
comunidade. O Movimento Calasanz entende, na comunidade, o meio (processo de grupos) e a meta 
(desembocadura) do seu processo pastoral. E, na barca, está presente Cristo (cruz). Lembremos no Evangelho 
o que acontece na “barca da comunidade” quando Jesus está dentro e quando Jesus está fora (ou dormindo). 
Queremos navegar com Jesus bem acordado no meio da comunidade. 
4.4. Calasanz. Todos esses elementos ficam coloridos por um carisma, o escolápio, que nos leva a ser e 
fazer de um modo específico na Igreja, no mundo e na pastoral. Nossa barca tem um nome claramente 
reconhecível, que nos IDENTIFICA: Calasanz, em movimento. 
 

CAPÍTULO 2. A PESSOA HUMANA É O CENTRO DA 
PROPOSTA 

1. O VALOR DA PESSOA HUMANA NO EVANGELHO 
A mensagem cristã, a espiritualidade, a ação social, os retiros e convivências são importantes, mas tudo se 
organiza a serviço do ser humano, de cada membro do processo. Jesus Cristo se encarnou para trazer o amor 
de Deus a todos os seres humanos. O mistério da encarnação do Filho de Deus significa para nós que a 
dimensão humana é o ponto de partida, o âmbito que Deus escolheu para se encontrar com as pessoas. Daí 
que é fundamental para uma catequese renovada, partir da situação real que cada membro dos processos 
grupais de fé está vivenciando. Uma catequese que convoca crianças, adolescentes e jovens precisa, 
necessariamente, considerar as FAI- XAS ETÁRIAS como chão imprescindível de realizar a caminhada da fé. 
Também, logicamente, a realidade social e cultural dos participantes. Este projeto contemplará, portanto, as 
faixas etárias e as grandes dimensões da catequese, da formação inicial da fé em grupos. 
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O Evangelho de Jesus Cristo revela que a pedagogia divina oferece um caminho de vida (salvação) aos seres 
humanos a partir da própria realidade humana. Eis o princípio da Encarnação. Entendendo a catequese, inicial 
e continuada, como um processo de caminhada e de formação cristã que acontece em grupos, a abordagem 
pastoral mais adequada consiste em partir da própria realidade do ser humano, sujeito da própria fé. A 
psicopedagogia das faixas etárias e a sociologia, entre outras ciências humanas, ajudam muito a pastoral para 
situar o processo na estrutura da vida do destinatário e orientá-lo, em comunhão com as orientações eclesiais, 
na direção certa. 
A seguir, oferecem-se algumas pistas para que cada equipe de cate- quistas, animadores de grupos de fé e 
agentes de pastoral possam programar com maior lucidez os objetivos e atividades. É importante contar sempre 
com ajuda de pessoas que sabem, o suficiente, de psicologia das faixas etárias, de pedagogia e de sociologia, 
para melhor compreender os fenômenos dos processos pessoais e sociais que influenciam decisivamente na 
vida dos seres humanos. O importante, porém, é que esses agentes de pastoral, que têm prática e experiência 
em coordenar os grupos de fé, participem com o precioso conhecimento da sua prática evangelizadora, para 
enriquecer essas programações, cada vez mais necessárias no cenário da atual sociedade. 
 

É importante que a equipe de agentes que vai programar o processo para tal ou qual idade, analise, 
previamente, a parte correspondente da faixa adulta, para que os animadores e catequistas sejam os 
primeiros a serem evangelizados, para assim, se tornarem evangelizadores, pois a evangelização (e, como 
parte dela, a catequese) é uma ação interativa, na qual todos, catequistas e catequizandos, são 
evangelizadores e evangelizados. 

2. FAIXAS ETÁRIAS 
2.1 - De 4 a 6 anos 

A) Algumas características 
A criança é, ainda, bastante egocêntrica e tenta que tudo gire à sua volta. Chama a atenção dos outros sobre 
si própria. Não se pode julgar a criança por isso, mas, com muito cuidado, abrir os horizontes dela na medida em 
que pode compreender. A criança entende muito bem que os âmbitos da família, da escola e da catequese são 
diferentes. 
Dificuldade em aceitar críticas, pois ainda não compreende as regras de conduta; fala e age sem pensar. 
Pergunta tudo e se interessa por tudo, quer saber o como e o porquê das coisas. Aos poucos passa a 
observar tudo e gosta de imitar. 
Gosta muito de escutar histórias e, devagar, vai descobrindo a diferença entre o mundo imaginário e o real. 
Toca, mexe e explora todos os materiais. Aprende recolhendo dados com as mãos, a boca, a pele, os sons e 
as imagens. 
Precisa de afeto e carinho constante. O ambiente da catequese precisa estar impregnado de muito mimo, 
aconchego e ternura. A catequista deve mostrar muita atenção pessoal a cada criança, dada a fragilidade da 
mesma, para que ela se sinta bem querida. 

B) Abordagem catequética 
A catequese precisa cultivar a dimensão lúdica, dos jogos educativos, pois a criança gosta de atividades (jogos) 
ao ar livre, também fora da sala dos encontros catequéticos, que impliquem ritmo e movimento e que tenham 
poucas regras. 
No ambiente da catequese, é importante oferecer material para desenhar, pintar e colorir, escolhendo os 
temas de acordo com a programação catequética, pois a criança gosta de desenhar e pintar e de alguns jogos 
em cima de uma mesa. É importante usar os sentidos para fazer uma reflexão, pois a criança gosta de provar 
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os sabores, tocar os materiais para comprovar a rigidez ou brandura das coisas, identificar os sons que escuta 
e as imagens que observa. 
O educador precisa de muita paciência e bom humor. A criança aprende, também, imitando, daí que o exemplo 
do educador vale mais do que as palavras. É necessário elogiar tudo de bom que faz, constantemente. 
Nessa faixa etária, a criança aproxima-se do catequista e tende a imitá-lo, o que contribui no processo de 
socialização e nas atitudes do dia-a-dia. É importante explorar bastante o aspecto colaborativo. 
Precisa-se de muito cuidado na forma de apresentar os mundos imaginário e real e que compreenda o valor de 
contar histórias, a dimensão da fantasia aplicada à realidade. Se o mundo da catequese for uma fantasia sem 
conexão com a vida real, entenderá que o universo da fé pertence a esse mundo de fantasia que fica para trás 
quando passa a infância. Nesse sentido, a sinceridade do adulto é fundamental. Contar histórias alimenta a 
fantasia da criança, despertando o desejo da leitura. É importante que essas histórias despertem e alimentem 
sentimentos e ações de bem para o próximo. 

C) Para cultivar as dimensões 

 Espiritualidade (oração pessoal, comunitária e litúrgica) 
Aprender a orar a partir do texto bíblico (preferentemente do Evangelho), fazendo a ligação com a própria 
vida. Orar com simplicidade, partindo das situações da vida dos participantes. Momento de diálogo com Deus, 
despertando atitudes de agradecimento, louvor e pedidos. É importante sinalizar o momento de início e de final 
da oração, para que os membros percebam que o diálogo é com Deus, a quem não vemos. 

 Mensagem cristã 
Descobrir o valor e a beleza da natureza e, dentro dela, da vida: vegetal, animal e humana. Compreender que 
tudo foi criado por Deus e é bom. Despertar para o cuidado com as coisas, as plantas, as flores, os animais 
e as pessoas. Deus nos deu os sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) para nos relacionarmos com a 
realidade. Deus nos deu os sentimentos e a mente para amarmos e cuidarmos da criação. 

 Vocacional 
Deus nos chama a reconhecer o valor da criação, a amar e cuidar dela. 

 Relações humanas 
Aprender a realizar atividades (brincadeiras e outras) em grupo, descobrindo a alegria de compartilhar e fazer 
juntos as coisas. 

 Ação social solidária 
Envolver as famílias nas ações sociais impulsionadas pela comunidade. 

 Liturgia 
Páscoa, Natal, Maria, padroeiro, vocacional e Bíblia. 
Breves momentos, de preferência junto a adultos (pais e outros). 

2.2- De 7 a 8 anos 
A) Algumas características 

Desenvolve-se na criança o sentido ético (distinção entre o bem e o mal), já não só nela, mas também nos 
outros. Medita mais antes de atuar, pois é mais prudente, mais deliberativa (não medrosa). Quer 
responsabilidade, especialmente na escola, mas preocupa-se com a ideia de não poder portar-se corretamente. 
Pensa muitas vezes em “si mesma”. Procura viver segundo as normas sociais. O seu comportamento é mais 
acessível e responsável. É ativa, tem numerosos interesses, como: trabalho escolar, alcançar êxitos em 
qualquer tarefa, fazer sempre coisas. Possui um grande sentido da retidão e da justiça. As recompensas são 
muito úteis nessa idade. Convém fazê-la ver o valor da recompensa, mas não a do tipo monetário, para que 
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perceba que a realização de um dever já é um bem em si mesmo. Às vezes, basta um olhar para corrigir a 
sua atuação, mas trabalha melhor com estímulos e motivações. 
Anseia por agradar; centra sua atenção e está aberta a novos conhecimentos. Tende a procurar carinho no 
catequista. É uma criança que precisa de afeto e carinho constante, pois está numa fase de ajustamento 
pessoal e social. A presença familiar tem um papel importante: é fundamental que a família o estimule na 
realização de atividades simples, pois gosta de colaborar. 
Sente-se mais identificada com a família e necessita dela – porque esta exerce, sobre ela, uma influência 
preponderante. É sensível aos desacordos e antagonismos entre os membros familiares. É muito sensível e 
afetam-na os problemas, especialmente os que provêm da amizade. 
Vai-se afirmando na sua personalidade e individualidade, o que a torna diferente uma das outras. Convém ajudá-
la, ainda, a organizar os seus tempos de ócio. A organização de excursões, visitas culturais e outras 
atividades semelhantes têm duplo objetivo: por um lado, sentido educativo, e por outro, ocasião para uma relação 
pessoal. 

B) Abordagem catequética 
Acordar combinados, regras comuns de relacionamento e comportamento, em linha com o foco relacional: 
consigo mesmo, com os outros, com a natureza (as coisas) e com Deus. É importante que ela participe 
refletindo e definindo esses acordos ou combinados. 
Convidar a colaborar em ações diversas: litúrgicas (e orações), na compreensão e partilha da Palavra 
(mensagem cristã), relacionando-a com acontecimentos e notícias, em campanhas de solidariedade, 
produzindo comunicação, participando de projetos (passeios, dia de retiro, de lazer e outros eventos). 
Oferecer materiais de leitura (revistas, jornais, livros, sites, mensagens de redes sociais e outros), para 
estimular a imaginação e a criatividade. Oferecer leituras sobre personagens da Bíblia, também da Primeira 
Aliança (Antigo Testamento), a partir do enfoque do Evangelho (Novo Testamento); o formato dessa abordagem 
pode ser como uma “contação de histórias”. Apresentar, também, essas histórias bíblicas em formato de vídeo, 
cuidando da interpretação, explicando essas histórias como parceria entre Deus e o ser humano, onde este 
tem, também protagonismo, pois, normalmente, nos filmes, a visão dos fatos bíblicos costuma ser fantasiosa e 
milagreira. 
Apresentar na catequese situações reais da vida (VER) que podem ajudar a compreender a mensagem cristã 
e o tema da catequese que se programou, suscitando diálogo para animar a participar, debater, argumentar as 
opiniões, aprender a escutar e compreender os colegas e a se expressar com a lógica própria da idade, 
fomentando a criação de uma personalidade própria e em harmonia com os outros. Iniciar o senso crítico 
próprio dos cristãos, em relação aos valores que prevalecem na sociedade atual. 

C) Para cultivar as dimensões 

 Espiritualidade (oração pessoal, comunitária e litúrgica) 
Aprender a orar, integrando o texto bíblico e a vida dos destinatários. Junto com o louvor, o agradecimento e os 
pedidos, incorporar a dimensão da reconciliação (do perdão). Iniciar na prática do silêncio orante (momentos 
breves e orientados). 

 Mensagem cristã 
Continua e aprofunda a faixa etária anterior. Incorpora a família e a comunidade cristã. 
Pode apresentar, também, uma série de temas centrados na pessoa de Jesus Cristo (vida, obra e mensagem), 
de forma simples e fazendo a ligação com a própria realidade. 

 Vocacional 
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De acordo com a abordagem da mensagem cristã, valorizar a vocação de Jesus (sente-se chamado pelo Pai 
para amar, trazendo alegria para todos). Observar a vocação dos amigos de Jesus (discípulos) e descobrir a 
vocação cristã. 

 Relações humanas 
Descobrir o valor do grupo humano com finalidades positivas (família, escola, esporte, lazer, comunidade 
cristã e outros). Refletir sobre o encanto dos grupos que se congregam para fazer o bem. 

 Ação social solidária 
Aproveitar o desejo de estar no grupo para convidar os participantes a realizarem ações solidárias inseridas em 
projetos maiores da comunidade. 

 Liturgia 
Páscoa, Natal, Maria, padroeiro, vocacional e Bíblia. 
Preparar em grupo partes de uma celebração litúrgica (cantos, leituras, orações, pequenas encenações e outras 
atividades). 

2.3 - De 9 a 11 anos 
A) Algumas características 

É a idade do grande equilíbrio na sua evolução, embora sendo etapa de transição. Mostra-se feliz, simpática, 
tranquila, amável, sincera, amigável. O equilíbrio, que manifesta, encontra-se livre de tensões e inclinado a 
uma fácil reciprocidade. Possui grandes desejos de agradar aos outros e compreende muito bem o próprio 
comportamento. 
Observa-se, nessa fase, uma maior amplitude de gostos e interesses, que se manifestam em todo o seu 
âmbito pessoal, familiar e social. Entre esses gostos, destaca a capacidade e desejo de proteger outros seres 
em situação de vulnerabilidade: outras crianças, animais, plantas e objetos de lembranças ou que evocam 
relações, afetos e viagens. 
A criança possui um grande poder de assimilação, gosta de memorizar, identificar e reconhecer os fatos, 
fazer classificações e outras atividades semelhantes. Possui uma maneira de pensar mais concreta e específica 
e parece focada na procura ativa do “eu”. Denota um grande avanço no seu pensa- mento conceitual quanto à 
preocupação pelo valor de termos como justiça, lei, vida, lealdade, delito etc. Possui um autêntico sentido do 
que é lógico. 
Experimenta grande prazer na atividade física: correr, subir, saltar. Manifesta períodos de concentração, 
alternando com outros de jogos. Sente carinho pelos catequistas. Tem um grande sentido de justiça e horror à 
fraude. Agrada-lhe a possibilidade de escolha, leva a cabo diligentemente o trabalho. Agradam-lhe muito os 
desportos e jogos ao ar livre. 
Os dados que melhor apreende são os que se ensinam sob a forma de contos, em que uma ação leva 
inevitavelmente a novas ações. Histórias bíblicas e de santas e santos podem ser oportunas para veicular a 
mensagem cristã. 
Mostra-se menos insistente, mais razoável, mais companheira dos seus, mais altruísta. O seu traço dominante 
é o entusiasmo expansivo e a capacidade de tomar a iniciativa. Sensível aos sentimentos dos demais, às 
atenções e interesses das pessoas que a rodeiam. Convém ter confiança nelas, para fomentar o sentido de 
responsabilidade. Dar-lhe oportunidade para desenvolver atividades em grupo e maior liberdade à medida que 
vai crescendo. 
As meninas, em geral, pelas suas características psicológicas, refugiam-se no seu mundo interior e requerem 
maior perspicácia por parte dos pais e educadores. Nessa idade, são sensíveis à informação social, o que não 
pode manter-nos alheios a essa inquietação; devemos, sim, ajudá-los a organizar o seu pensamento. 
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Deve-se educar a criança, ajudando na construção da sua personalidade, para enfrentar o futuro, de modo 
que chegue a ser o que deve ser, de forma consciente e madura. 

B) Abordagem catequética 
Essa faixa etária é propícia para apresentar, ao longo de dois anos, uma breve síntese da História da 
Salvação, tomando como base os relatos bíblicos, de forma simples, agradável e convidativa. Situando como 
centro a vida, obra e mensagem de Jesus Cristo. O coração da mensagem evangélica é compreensível e 
cativante para a criança. Partindo mais dos exemplos, dos fatos, das atitudes do que dos discursos. 
Realizar atividades em grupo, tanto no ambiente de encontro de catequese como em atividades ao ar livre. É 
importante cultivar as relações humanas, as atitudes de cooperação, trabalho em equipe, brincar e trabalhar 
juntos. 
Aproveitar a facilidade de memorização para aprender histórias bonitas que convidam à doação de si mesmo, à 
partilha, à reconciliação, ao acolhimento do outro, à compaixão e misericórdia, a simpatizar com as grandes 
causas da humanidade (liberdade, diálogo, tolerância, justiça, amor, igualdade e paz entre as pessoas e os 
grupos humanos). 
Iniciar na dimensão interior da pessoa. Aprender o valor da oração interior, o silêncio, a importância dos 
sentimentos humanos e do respeito aos senti- mentos do próximo. Aprender a importância de argumentar por 
motivos justos, formar opinião própria, respeitar as dos outros e aprender a estar aberta para acolher outras. 

C) Para cultivar as dimensões 

 Espiritualidade (oração pessoal, comunitária e litúrgica) 
Aprender a preparar uma oração do grupo em dinâmica de diálogo: Deus e os participantes. Valorizar a 
importância da Palavra, da escuta (silêncio), do canto, da resposta que se traduz em compromisso de vida 
(nessa etapa, pequenos compromissos de vida). 

 Mensagem cristã 
Compreender que Jesus nos revelou a identidade de Deus como ABBA, Papai Querido, cheio de ternura e de 
misericórdia que nos convida a viver em comunhão com Ele. Essa relação nova, viva e que suscita vida nova 
em nós, é motivação para uma relação positiva com as pessoas. 
A abordagem da mensagem bíblica precisa ser a partir do EVANGE- LHO DE JESUS CRISTO. Quer dizer, os 
textos da Primeira Aliança (Antigo Testamento) se interpretam a partir da mensagem de Jesus. Apresenta-se a 
Bíblia como histórias de amizade de Deus com as pessoas. Amizade que faz muito bem ao ser humano, cura e 
consola, motiva e fortalece, envolve a participar no projeto de Deus. 
Quando se faz a abordagem do Novo Testamento é importante se centrar na pessoa de Jesus (vida, obras e 
mensagem). O encontro com Jesus suscita o seguimento, o grupo de discípulos, a Igreja. Abordar, nesse caso, 
o mistério da Igreja, dos sacramentos e da missão eclesial. 

 Vocacional 
Conferir às histórias bíblicas uma dimensão vocacional, pois a amizade com Deus leva sempre as pessoas a se 
engajarem na proposta divina em favor de um mundo melhor. Assim como na Bíblia, também na Igreja, 
existem diversas vocações. Deus chama a serviços diferentes, de acordo com o coração (sensibilidade) da 
pessoa e as necessidades da humanidade. Entre as vocações bíblicas, destacar a missão de Maria, mãe de 
Jesus. 

 Relações humanas 
Aprender a respeitar os pensamentos, sentimentos e sensibilidades dos outros, especialmente daqueles que 
são bem diferentes de nós. Compreender que as diferenças não nos tornam inimigos e, pelo contrário, podem 
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nos enriquecer. Descobrir o valor do diálogo, do respeito e da cooperação para superar os grandes e graves 
problemas da humanidade. 

 Ação social solidária 
Conhecer e visitar entidades que trabalham em favor dos mais empobrecidos e sofredores. Aprender a descobrir 
as causas da miséria e das desigualdades sociais. Assumir o compromisso de acolher bem as pessoas e de 
ajudar a quem precisar. 
Participar nas campanhas sociais que a comunidade organiza. 

 Liturgia 
Páscoa, Natal, Maria, padroeiro, vocacional e Bíblia. 
Conhecer os símbolos litúrgicos principais e o seu significado (objetos, cores, vestes e outros). Conhecer a 
dinâmica de uma celebração litúrgica a partir dos dois momentos principais e os seus elementos: liturgia da 
palavra e liturgia sacramental. 

2.4 – De 12 a 14 anos 
A) Algumas características 

Etapa da vida na qual acontecem mudanças profundas nas dimensões biológica, sexual, cognitiva afetiva, 
relacional, social e espiritual. Tudo parece acontecer simultaneamente, embora haja aspectos que prevalecem 
sobre os outros em alguns momentos. Essa prevalência vai se alternando, aparente- mente, de forma 
imprevisível. 
O universo da afetividade cobra uma importância fundamental. O mundo dos sentimentos, os imaginários 
sociais (modas, referências de estética, comportamentos pessoais e sociais) tomam posse do coração 
adolescente. Abre-se, de vez, espaço para a fecunda e riquíssima experiência humana da emotividade. A 
personalidade do adolescente enriquece-se muito na sua interioridade e avança em profundidade pelos 
caminhos da autonomia pessoal e da identidade individual, que é única e não repetível; não existem duas 
pessoas iguais no mundo e é isso que reivindica, legitimamente, a pessoa adolescente. 
A adolescência supõe uma mudança rotunda na sua pessoa. Grande instabilidade, com antinomias como: alegria-
tristeza, responsabilidade-inconsciência, timidez-audácia, solidão-afeto, passando de umas a outras com 
grande facilidade. Por isso, manifesta em algumas ocasiões reações imprevisíveis. Acontece um despertar e 
crescimento muito significativo da sexualidade biológica; mas a mente e o mundo psicológico ainda não 
alcançaram a maturidade na mesma medida. Sente-se excitado, porém não sabe, ainda, controlar os impulsos. 
Precisa de conselho, mas foge dele. “Quase todos os adolescentes se re- voltam contra as proibições da 
família, mostram-se ansiosos e indecisos, perturbados e com falta de confiança neles próprios, procuram a 
segurança que lhes dá o grupo de indivíduos da mesma idade, tendem ao esnobismo e a excluir os que não são 
membros do grupo. Anseiam pela aprovação daqueles que são mais velhos do que eles”. A sua conduta mostra-
se por vezes agressiva. É pouco efusiva com a família, no entanto, sofre uma intensificação da sua capacidade 
afetiva, parecendo que o seu coração se esponja. 
Possui um grande afã de independência, que conduz à separação do adolescente daqueles que exerceram 
algum domínio sobre ele. Brusquidão e rebeldia perante toda a limitação e travagem. Tendência a destacar a 
sua personalidade perante os outros, não pelo cultivo de qualidades, mas pela imitação de personagens 
famosas, companheiros ou professores que possuem as qualidades que ele gostaria de ter. É a fase do 
nascimento da intimidade. 
Na amizade, há uma grande variabilidade; são pouco duradouros os laços amistosos, apesar de precisar das 
amizades. O adolescente precisa, especial- mente, de compreensão e carinho à sua volta, aceitação da idade 
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crítica em que se encontra e ajuda para se aceitar e se compreender a si próprio. Precisa de motivação: convém 
procurar as mínimas ocasiões para lhe estimular o desenvolvimento espiritual, intelectual e emocional. 
Convém fazê-lo sentir-se responsável, ainda que cometa erros e enganos. Podemos ajudar a formar a sua 
personalidade, a ser livre, num clima de compreensão, amor, amizade e compreensão. Se o adolescente se 
sente compreendido e amado, estabelece uma relação positiva com os adultos. Precisa, porém, da empatia da 
parte do adulto, que sinta simpatia e que se expresse na linguagem de que o jovem gosta. 
Temos de facilitar o clima propício para a sua autoestima, autonomia, integração e transcendência, através da 
sua própria experiência; assim, ajudaremos o adolescente a dar sentido à sua vida e a conquistar a sua própria 
maturidade. É altruísta e pode comprometer-se em mil objetivos diferentes. 

B) Abordagem catequética 
Precisa de muito cuidado e respeito por cada pessoa concreta do adolescente, pois cada caso pode ser muito 
diferente dos outros. Nada há pior, em se tratando dos seres humanos, do que utilizar rótulos e estereótipos. A 
abordagem catequética deve ser realizada, da parte dos adultos, com muito carinho, capacidade de escuta, 
ternura e compreensão. E muita empatia, amizade e proximidade, sem deixar de ser adulto. Pois o adolescente 
não quer o adulto como adolescente, mas como adulto que respeita e compreende. É importante evitar o uso do 
termo infeliz “aborrecente”. 
O mundo afetivo dos sentimentos e emoções deve ser respeitado, cuidado, orientado e acarinhado. Eis o 
caminho educativo para acompanhar a adolescência. O animador adulto deve, também, contribuir com doses 
de raciocínio e de pensamento lógico, pois é isso, também que o adolescente espera do adulto. Sem se 
esquecer, porém, da primazia da inteligência emocional e da afetividade. 

Aprender a escutar o adolescente, interessar-se por ele e pelo seu mundo (gostos, opiniões, dificuldades e 
desejos). Cada encontro deve possibilitar espaços ou momentos onde possa se falar da própria vida, de forma 
natural e espontânea, sem forçar, mas por meio de uma inspiração confiante dos animadores adultos. 
Quando um adolescente comunica algum aspecto da sua vida, é importante valorizar e pedir a todos o devido 
sigilo, em respeito à intimidade de quem partilhou. 
É importante abordar com sinceridade e de forma natural os temas que mexem com a vida do adolescente: a 
liberdade, o sexo, o uso das drogas, as relações na família, a amizade, a justiça e a paz, as causas da pobreza 
e da desigualdade, o ideal do evangelho e a amizade com Deus (Jesus Cristo). A programação da catequese 
fica aberta a esses temas em todo momento. Cabe aos animadores inserir, apropriada e oportunamente, a 
mensagem cristã, também de forma natural; a oração, como diálogo amigável e confiante com Deus não pode 
faltar, como o momento nobre do encontro. 
Não está muito preparado para sínteses da mensagem cristã, pois tem dificuldade para se concentrar. A 
emotividade é mais forte do que a razão, portanto, a abordagem a partir do afeto e dos sentimentos motiva 
mais, em geral, do que uma bela teoria. É muito importante fazer experiência de momentos fortes e vibrantes 
de oração, de celebrações litúrgicas “marcantes”, que toquem no seu coração e que fiquem bem gravados 
positivamente na sua consciência; bem na linha pessoal, suscitando e alimentando o encontro com um Deus que 
é amigo e pessoal, próximo, cheio de ternura e de bondade. 
Organizar com o adolescente campanhas solidárias, momentos de convivência, retiros de oração para que se 
sinta protagonista e com capacidade de realizar atividades consideradas próprias de adultos. Precisa de 
experiências fortes de atividades em grupo que toquem bem dentro do seu mundo afetivo: convivências, 
momentos de partilha da vida e de amizade, de oração afetiva compartilhada com o grupo de amigos (o grupo 
de catequese deve-se orientar como um grupo de fé e de amizade profunda, procurando integrar as duas 
dimensões). 
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Criar grupos de comunicação utilizando as redes sociais que ele muito aprecia. Aceitar os meios e a 
linguagem que ele utiliza, orientando, suavemente, a inserir mensagens coerentes com o Evangelho e 
convidando a evangelizar por esses meios. 
Crescer nos âmbitos da oração pessoal e da liturgia. Aprofundar tudo quanto for possível no mundo interior do 
adolescente, cultivando hábitos de oração no estilo de que ele gosta e preparando celebrações litúrgicas, 
respeitando, no possível, as formas que lhe agradam. Preparar orações que conduzem à intimidade, à expressão 
do coração e a celebrações litúrgicas “vivas”, alegres, que motivam a vida da fé. 

C) Para cultivar as dimensões 

 Espiritualidade (oração pessoal, comunitária e litúrgica) 
Aproveitar a riquíssima sensibilidade do adolescente, para preparar com ele momentos de oração que sejam 
marcantes, que gerem experiências profundas de diálogo amoroso com Deus. A oração precisa ser bem pessoal 
e afetiva. É importante preparar momentos de retiro espiritual que penetrem profundamente no coração. 
Continuar com a dinâmica já iniciada: Palavra de Deus, canto, expressão de sentimentos pessoais (súplica, 
perdão, louvor, gratidão e outros). Os salmos, na versão litúrgica cristã (que não contempla as expressões que 
contradizem o Evangelho), são uma bela escola de oração. A espontaneidade e a partilha do que significa o texto 
bíblico para a vida de cada um são importantes. A ambientação é fundamental para gerar um clima de confiança, 
intimidade, respeito aos sentimentos dos participantes e de amizade entre eles. 

 Mensagem cristã 
Se na etapa anterior for contemplada a mensagem cristã a partir da apresentação bíblica (história da salvação, 
primeira aliança e evangelho), talvez seja interessante partir dos grandes temas antropológicos da atualidade 
que preocupam aos jovens, como: a família, os amigos, a sexualidade, as drogas, o consumismo, a violência e 
outros. Sempre iluminados com textos bíblicos que sejam oportunos. 
Podem ser retomados, também, alternadamente, outros temas diretamente relacionados com a mensagem 
cristã, que se considerem convenientes e que se encontram em diversos manuais de catequese para essa 
idade. 

 Vocacional 
Apresentar as diversas vocações eclesiais e o seu significado, sempre voltadas para colaborar com o projeto de 
Deus a partir de propostas de vida diversas. Junto às grandes vocações que são apresentadas na Bíblia, é opor- 
tuno refletir sobre grandes vocações de nosso tempo, voltadas para a justiça, a igualdade, a paz e a superação 
de toda discriminação e violência. 

 Relações humanas 
Tempo de sonhos e de escolhas, é importante aprender a se conhecer a si mesmo e aos outros com maior 
profundidade. Conhecimento que acontece no convívio e na experiência quotidiana. As atividades em grupo 
são de suma importância: retiros, liturgias e momentos de espiritualidade. Reflexão e estudo de temas cristãos. 
Convivências, momentos de lazer e de estar juntos. Momentos com a família: celebrações, orações e outros. 
Tempo de aprender o uso adequado dos modernos meios de comunicação social. Orientar de forma positiva 
em favor da vida digna e da solidariedade. 

 Ação social solidária 
Dentro das campanhas sociais que a comunidade organiza, o adolescente precisa ser protagonista em ações 
concretas, pois necessita sentir que é útil e pode fazer atividades muito positivas. Isso fortalece o desejo de se 
engajar mais na comunidade cristã. 

 Liturgia 



 

 97 

Páscoa, Natal, Maria, padroeiro, vocacional e Bíblia. 
Oferecer aos adolescentes uma formação mais detalhada da liturgia, dos ritos, símbolos e significados. O canto 
costuma ser um elemento muito interessante para envolvê-los na participação ativa na liturgia. Esse interesse 
pelo canto pode ser uma boa motivação para momentos de formação mais globais. O grupo de adolescentes 
pode e deve participar na preparação litúrgica de celebrações comunitárias, acompanhado da equipe litúrgica. 

2.5 - Juventude 
A) Algumas características 

“A juventude é a fase da vida em que a pessoa é portadora de força renovadora que a motiva a construir 
novidades e a enfrentar desafios, é o momento de descobertas mais profundas, de valores culturais e espirituais, 
é um tempo em que a pessoa, a partir do mergulhar na crise que viveu na adolescência, emerge para a vivência 
de valores permanentes e estáveis” (Do livro: “Psicopedagogia Catequética”, volume 2, dos autores Eduardo 
Calandro e Jordélio Siles Ledo, Ed. Paulus, 3ª edição, 2011). 
Como o mundo da afetividade avançou muito na etapa da adolescência, a razão pede a sua vez. Sem deixar 
de avançar no caminho dos sentimentos nem o deixar em segundo plano, a dimensão intelectual necessita 
crescer e procurar uma lógica na vida. Surge a sede de compreensão da realidade, de si próprio e dos outros, 
da história e da ciência, da sociedade e dos grandes problemas que afetam à humanidade. 
Necessidade de ser protagonista, de fazer as coisas acontecerem, de assumir utopias, de ser autêntico e de 
querer mudar a realidade. Energia tremendamente positiva que a sociedade não pode desperdiçar. A juventude 
percebe o seu imenso potencial, a própria força, o valor da liberdade e da união entre as pessoas, a fim de 
conseguir mudar a realidade para que seja melhor, avance nos grandes ideais sociais da história humana. 
A humanidade vive uma profunda mudança de época histórica em todas as suas dimensões. A juventude é a 
parte da sociedade mais sensível a essas mudanças. As novas tecnologias, a comunicação, a diversidade de 
estilos de vida, o jeito de compreender o ser humano e a sociedade, a família, os vínculos humanos... enfim, a 
visão da realidade em si, sofrem uma transformação radical, não somente nas formas, mas no interior da cultura, 
em todas as suas manifestações. A juventude vivencia, diretamente e com maior intensidade, esses processos 
que, talvez, constituem uma das revoluções globais mais profundas da história humana. 

B) Abordagem catequética 
Utilizar as “vivências” (dinâmica de grupos, psicodrama, que ajuda o grupo a entrar de vez no “aqui e agora”, no 
“real acontecendo”) como um ponto de partida possível para os encontros. Trata-se de uma forma muito prática 
e envolvente do VER a realidade, como caminho atraente que motiva o jovem a participar e a se comprometer 
com a própria história. Essa realidade possibilita revelar a realidade humana, fazer consciente de forma amena 
a situação vital que nos envolve e suscita atitudes para se situar de forma mais positiva perante si e os outros. 
Aproveitar o período de uma maior estabilidade emocional e cognitiva, em relação à adolescência, para oferecer 
uma síntese bem articulada da mensagem cristã. Normalmente, aproveita-se esse momento como preparação 
para receber o sacramento da Crisma. 
Consciente ou inconscientemente, numa fase da juventude mais próxima à etapa adulta, a pessoa costuma 
elaborar mentalmente um certo projeto de vida. É importante que, de forma espontânea ou sistemática, esse 
horizonte esteja presente nos grupos de fé jovens, pois é o momento de construir a consciência cristã 
integrando a motivação afetiva, que costuma ser muito rica e profunda na adolescência, com a dimensão 
cognitiva e intelectual que avança na fase jovem. 
Acompanhar a caminhada da juventude com amor e respeito. Entender que a juventude já é PRESENTE 
E FUTURO ao mesmo tempo. Abrir es- paço nas comunidades eclesiais, respeitando o jeito do jovem. Que 
seja e se sinta protagonista da própria caminhada de fé e da comunidade. Oferecer oportunidades de liderança, 
programar a pastoral de conjunto, contando sinceramente com ele. Escutar, ouvir, sentir, acolher, oportunizar ao 



 

 98 

jovem ser cristão ativo na Igreja. Muito especialmente, contar com ele para o mundo da comunicação, da 
música, para liderar campanhas de solidariedade, em favor da paz. Reconhecer a fé do jovem como muito 
preciosa e válida, sopro do Espírito que chama a comunidade toda à conversão e a ser mais fiel ao Evangelho. 
Apresentar ao jovem a riqueza dos dons e carismas que o Espírito suscita na Igreja para evangelizar e construir 
o Reino de Deus, por meio da diversidade das vocações que derivam do Batismo. A Pastoral Vocacional precisa 
acompanhar todo o processo da formação inicial e continuada da vida cristã, especialmente nos momentos de 
maior relevância humana para a escolha vocacional, como é a adolescência e a juventude. 

C) Para cultivar as dimensões 

 Espiritualidade (oração pessoal, comunitária e litúrgica) 
O próprio jovem aprende a preparar a oração do grupo. A formação espiritual é fundamental, pois até os adultos 
sentem dificuldade em preparar esse momento. Prepara a ambientação, parte da Palavra de Deus e da 
realidade do grupo, a partilha e a reflexão são importantes, a serviço do compromisso cristão que se deriva 
do texto e da situação. O canto, o silêncio, a oração espontânea e afetiva são elementos fundamentais. 

 Mensagem cristã 
Quando a preparação para o Sacramento da Crisma acontece nessa etapa, oferece-se uma síntese completa 
da mensagem cristã, a partir de uma catequese bíblica, centrada, fundamentalmente, no Evangelho de Jesus. 
Quando o grupo de jovens está formado por pessoas já crismadas, pode se alternar o temário articulando os 
assuntos que a Igreja oferece (CELAM e CNBB) com temas de atualidade que se orientam ao testemunho e 
compromisso cristão no mundo de hoje. Existem para isso materiais riquíssimos fornecidos pelas Casas da 
Juventude. 

 Vocacional 
A comunidade cristã deve oferecer ao jovem a variedade de vocações, serviços e ministérios existentes na 
Igreja, para que ele tenha maior clareza sobre o chamado pessoal de Deus na sua vida. 
É importante apresentar, junto com as figuras bíblicas, da história da humanidade e da história da Igreja, 
testemunhos vivos e atuais de diversas vocações de entrega em favor do reino de Deus. 

 Relações humanas 
É interessante abordar as relações humanas nos diversos níveis: família, comunidade cristã, escola, trabalho, 
cidade, país e mundo. A política e a doutrina social da Igreja precisam estar presentes nessa formação humana 
e espiritual. 
Aprender a cultivar as grandes utopias que fazem possíveis os avanços e ganhos na convivência no país e entre 
os povos. 

 Ação social solidária 
O jovem necessita participar como adulto nas campanhas sociais comunitárias, estando presente, também, no 
momento do planejamento, da programação, do acompanhamento dos processos e avaliações. Nem todos 
apresentam o mesmo interesse, logicamente. Aqueles, porém, que quiserem participar, precisam encontrar o 
espaço aberto para eles. 

 Liturgia 
Páscoa, Natal, Maria, padroeiro, vocacional e Bíblia 
Oferecer ao jovem uma formação mais detalhada da liturgia, dos ritos, símbolos e significados. O canto 
costuma ser um elemento muito interessante para envolvê-lo na participação ativa na liturgia. Esse interesse 
pelo canto pode ser uma boa motivação para momentos de formação mais globais. O grupo de jovens pode e 
deve participar na preparação litúrgica de celebrações comunitárias, acompanhado da equipe litúrgica. 
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2.6 - Adultos 
A) Algumas características da nossa sociedade 

Época histórica marcada por profundas mudanças globais, culturais e sociais. 
Individualismo desagregador. A sociedade capitalista e neoliberal potencia o individualismo esvaziado de 
ternura, bondade e solidariedade, enfraquecendo os laços humanos como são a família e a comunidade. A 
mentalidade de cada um por si desvaloriza os compromissos assumidos com os outros. O relativismo de 
convicções e atitudes prejudica o processo de amadurecimento das pessoas, tornando-as, mais facilmente, 
presas do consumismo reinante. Valoriza-se o ser humano pelo que tem ou produz, não pelo que é. O ter se 
impõe ao ser. É justo reconhecer que o valor do indivíduo e a consciência dos direitos humanos são uma 
conquista da cultura moderna que precisamos reconhecer, acolher e cultivar. 
Desigualdades e injustiças sociais. Junto a minorias privilegiadas que não sabem direito o patrimônio que 
possuem, grandes massas de empobrecidos lutam no dia a dia pela sobrevivência em situações precárias de 
falta total das mínimas condições para realizar uma vida digna. As lutas sociais dos nossos povos apresentam 
hoje frutos positivos tanto na consciência como na configuração da sociedade. 
O pluralismo ideológico e religioso é outra das marcas do mundo atual. Em si mesmo, isso é bom, positivo, 
combina com a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Às vezes, propaga o pensamento de que tudo vale de 
acordo com a minha conveniência. Muitas pessoas ficam sem referências de valores ou atitudes na vida. O 
pluralismo oferece o ambiente de liberdade para uma escolha pessoal, necessário para uma verdadeira 
evangelização. 
Comunicação a serviço do consumismo. A comunicação rápida e frequentemente manipulada das mensagens, 
das informações controladas por interesses econômicos, favorecendo os grupos sociais que controlam a 
hegemonia social, faz compreender a realidade de uma forma deturpada. Os meios de comunicação social 
oferecem oportunidades de evangelizar que precisamos saber aproveitar. 
Sociedade exageradamente materialista que impulsiona o consumismo que desumaniza as pessoas e as 
relações humanas, prescindindo da espiritualidade e negando ou desvalorizando a presença de Deus na 
história humana. 
Ideologia do ter que nega o ser, do utilitarismo para desprezar a comunhão, a harmonia das relações, a amizade. 
Miopia que não enxerga a natureza e cada ser humano como um dom que enriquece a todos. 

B) Abordagem pastoral 
A organização da Igreja em rede de comunidades onde se alimenta o valor da acolhida, onde se busca que as 
pessoas se sintam bem. Que sejam lugar de perdão, diálogo, respeito mútuo, ambiente familiar... onde as 
pessoas se sintam queridas e valorizadas. Lugar de encontro humano e com Deus. 
A evangélica opção preferencial pelos pobres precisa ser destaque em cada uma das nossas comunidades. Isso 
significa dedicar pessoas, dinheiro, tem po e estruturas apropriadas, organização, planos de ação, formação 
etc., a fim de articular uma ação social atual e eficiente. 
Essa realidade é uma oportunidade para que os cristãos assumam seria- mente a própria formação humana 
e cristã, conscientes e responsáveis da sua identidade. O diálogo e a democracia na comunidade e na sociedade 
são também caminhos que facilitam a evangelização de si e dos outros. 
Precisa-se produzir uma comunicação que parte da vivência evangélica dos cristãos, do testemunho sincero 
de seguimento a Cristo e que se situa a serviço do Reino de Deus (do projeto divino para a humanidade). 
Comunicação que supera o imaginário social que a mídia alimenta a serviço dos interesses do sistema 
capitalista que fomenta o consumismo e anula o valor das pessoas, suscitando um imaginário em coerência 
com o Evangelho, a serviço da comunhão, da amizade e da partilha. Comunicação que valoriza a pessoa 
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humana e personaliza; que convoca, pessoalmente, a participar da caminhada de Jesus, participando 
fraternamente da comunidade e situando--se a serviço dos pequenos e humildes. 
Necessitamos articular uma espiritualidade sólida e fecunda, pessoal e comunitária, alegre e responsável para 
alimentar a sabedoria do Evangelho no meio de tantas contradições e falsidades. Espiritualidade do encontro, 
da comunhão, da partilha, da doação, do voluntariado, da gratuidade, da alegria de viver em harmonia com Deus, 
consigo mesmo, com os outros e com a natureza. 

3. SIMBOLOGIA 
Símbolo é um elemento representativo essencial que tem como finalidade a comunicação. Ele é capaz de 
marcar tempos e fases de cada etapa da vida e seu contexto. O símbolo marca também ideias reais como 
transcendentais utilizadas por muitos ritos religiosos. Ele intensifica a relação com o transcendente. Também 
pode ser uma palavra ou imagem que designa outro objeto ou qualidade por ter com estes uma relação de 
semelhança, até mesmo uma representação sonora ou visual. 
Os símbolos estão presentes também em cada religião e representam o sagrado, a esperança, a vida e 
momentos que marcam passagens de uma etapa da vida para a outra. Eles se tornaram tradicionais entre seus 
fiéis pelo fato de serem considerados elementos que fazem parte do processo de sua crença. 
Dentro do Movimento Calasanz, desejamos também, marcar a etapa do processo de fé das crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, através de símbolos específicos que marcam cada passo conquistado pelos 
destinatários da missão escolápia. Enfatizar cada conquista como um caminho de crescimento espiritual de 
cada pessoa que vivenciam sua fé neste itinerário calasâncio. 

 

4. O RITUAL O RITUAL DE PASSAGEM NAS ETAPAS 
O itinerário da vida do ser humano é marcado por diversos momentos de passagem. são etapas que marcam 
o desenvolvimento que a pessoa vai imprimindo em/na sua vida, seja ela no âmbito pessoal, afetivo, 
educacional, social e religiosa. 
Através da espiritualidade temos a capacidade de ir além das meras aparências, do que vemos, escutamos, 
pensamos e amamos. 
O rito de passagem é aquele que marca o caminho de uma etapa para outra. É tempo de valorizar todo trajeto 
percorrido ao longo do ano presente para o posterior. Esse ritual é testemunhado pela presença de padrinhos 
e pais que serão testemunhos desta nova etapa a ser assumida. 
Assim como todo ser humano, Jesus foi “marcado” por um rito de passagem como relata o evangelista Lucas: 
no oitavo dia, depois do nascimento do Senhor, como manda a tradição, Jesus foi circuncidado. “Quando se 
completaram os oitos dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o 
anjo, antes de ser concebido” (Lc 2,21). Esse rito de passagem mostrava que a criança, a partir da circuncisão, 
fazia parte da aliança com Deus. 
Sendo assim, a Igreja, em sua tradição, compreendeu e configurou a catequese como preparação específica 
para receber um determinado sacramento. A igreja, no documento de Aparecida, em 2007, nos mostra um 
caminho catequético. São orientações que marcam um novo e proveitoso rumo para darmos forma a um novo 
e interessante processo catequético. 
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Algumas reflexões documento de 2007 
289. Sentimos a urgência de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação na vida cristã que 
comece pelo querígma e que, guiado pela Palavra de Deus, que conduza a um encontro pessoal, cada vez 
maior, com Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, experimentado como plenitude da humanidade e que 
leve à conversão, ao seguimento em uma comunidade eclesial e a um amadurecimento de fé na prática dos 
sacramentos, do serviço e da missão. 
294. Assumir esta iniciação cristã exige não só uma renovação de modalidade catequética da paróquia. 
Propomos que o processo catequético de formação adotado pela Igreja para a iniciação cristã seja assumido 
em todo o Continente como a maneira ordinária e indispensável de introdução na vida cristã e como a catequese 
básica e fundamental. Depois, virá a catequese permanente que continua o processo de amadurecimento da 
fé, na qual se deve incorporar um discernimento vocacional e a iluminação para projetos pessoais de vida. 
298. A catequese não deve ser só ocasional, reduzida a momentos prévios aos sacramentos ou à iniciação 
cristã, mas sim “um itinerário catequético permanente”. Por isto, compete a cada Igreja local (...) estabelecer 
um processo catequético orgânico e progressivo que se propague por toda a vida, desde a infância até a terceira 
idade (...). 
Neste novo itinerário catequético proposto por religiosos e leigos Escolápios, através do Movimento Calasanz, 
queremos oferecer aos destinatários da nossa missão um rito celebrativo de passagem de etapas onde as 
crianças, adolescentes, jovens e adultos são introduzidas em um novo caminho a ser assumido em cada etapa. 
O caminho está marcado com um sentido teológico em cada etapa, tendo como foco o caminho realizado por 
Jesus e pela adesão dos cristãos ao longo da história da Igreja. 
O grande objetivo deste caminho e do rito de passagem é fortalecer os momentos litúrgicos e a mistagogia do 
nosso caminhar, valorizando assim, os símbolos que fortalecem a nossa fé. 
Rito de passagem: 

1. Celebração; 
2. Entrega da bandeira, símbolo e livro da etapa; 
3. Oração, súplica e benção; 
4. Compromisso... 

 

CAPÍTULO 3. FORMAÇÃO CRISTÃ EM PROCESSO DE 
GRUPO DE FÉ 

1. O ESTILO DO PROCESSO 
Cristocêntrico. A catequese, como parte muito importante do processo de EVANGELIZAÇÃO, assume como 
centro da sua ação a pessoa e mensagem de Jesus Cristo, sendo lugar de ENCONTRO entre os membros 
(catequistas e catequizandos) com o Senhor. Ele vive e “está no meio de nós”. 
Metodologia interativa e prática (ver, julgar e agir). Não se pretende ensinar conhecimentos, mas iniciar na vida 
cristã, suscitando uma visão nova da realidade, um novo modo de pensar, de sentir, suscitar atitudes e ações 
em sintonia com o Evangelho. Trata-se, portanto, de um processo que parte da vida e volta para ela; precisa 
de tempo, paciência, pedagogia e muito amor. 
Bíblico, a serviço do Evangelho. A Bíblia expressa o caminho do Povo de Deus, a partir da experiência, 
vivenciada na fé, da presença de Deus. Ele é a origem e o destino desse processo do povo e o acompanha 
com ternura, fazendo da história humana uma história de salvação. Essa história acontece hoje conosco e é por 
isso que a Bíblia é Palavra viva de Deus, presença do Senhor que ilumina e transforma nossa realidade. Não 
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se trata de uma leitura erudita nem moralista, mas escuta amorosa de uma mensagem atual que gera vida 
fraterna, a partir da experiência da misericórdia divina que é Boa Nova para nós. 
Experiencial, orientado para a vida cristã. A realidade histórica das pessoas e da sociedade encontra eco na 
catequese, pois, por meio dela, Deus também nos fala. São os sinais dos tempos. Nesse diálogo fecundo, 
pessoal e grupal entre a realidade humana e a mensagem bíblica, o plano de Deus vai transparecendo na 
consciência dos participantes, trazendo luz, alegria, esperança, amor e paz. 
Impregnar a catequese das dimensões lúdica e estética. A catequese não oferece aulas, mas encontros. A 
dimensão lúdica contém um potencial educativo enorme, pois a pessoa se envolve na atividade integrando a 
inteligência emocional e o raciocínio. A interação entre os membros do grupo é bem mais significativa quando 
se participa de um jogo ou brincadeira, bem escolhido e orientado, a serviço do objetivo programado para o 
encontro. A estética fascina o coração das pessoas e encanta, transporta a imaginação para o mundo da utopia, 
da beleza e dos desejos. Aproxima de Deus e suscita adesão às propostas da Palavra. A música, o canto, as 
imagens, a comunicação, a arquitetura, a pintura, a fotografia e o filme encantam o espírito humano e o 
elevam para valores altruístas (desejo de se entregar, de se doar, de fazer o bem, de criar ambiente de harmonia 
e de ternura). Quer dizer, a estética possui um imenso valor que pode contribuir muito significativamente no 
processo de evangelização. 

2. ENCONTRO DO GRUPO DE FÉ 
2.1 - Preparação do encontro 
Oração pessoal do catequista ou animador. O catequista precisa orar pelos membros do grupo e pelo 
encontro. Pede a Deus a graça para comunicá-la a todos na catequese. Pede a sabedoria para conduzir o 
processo com ternura e delicadeza, com paciência e simpatia, com esperança e cuidado. 
Preparar bem os detalhes e a dinâmica de cada encontro. Pensar na interatividade do grupo, na dinâmica 
mais apropriada para cada momento, na sensibilidade de cada membro para escolher as palavras e gestos, 
atividades e materiais mais adequados à situação desse momento. As preparações, remota e imediata, são 
importantes para ter segurança (nem ditador nem liberal demais, mas equilibrado, suave e firme). O 
catequista que é firme e simpático mostra segurança, atrai e cativa o grupo. 
Preparar a motivação do grupo. A família, em geral, não valoriza o mundo da fé, a relação com Deus. A criança 
que é cada vez mais cobrada na escola quer mais liberdade, ficar mais solta, resiste a se submeter à outra 
disciplina. A acolhida personalizada, o carinho no trato, a simpatia e atitude positiva, a paciência e a 
compreensão, a criatividade, a preparação de dinâmicas que sejam agradáveis e pedagógicas, a oferta de 
atividades alternativas (audiovisuais, mundo digital, passeios, brincadeiras educativas e prazerosas e outras 
ações) podem gerar um clima positivo que ajuda a criança a frequentar com prazer os encontros catequéticos. 
Preparar o espaço físico onde acontecerá o encontro. Cuidar da ambientação da sala, símbolos, acolhida, 
condições físicas e outros detalhes importantes. O formato a ser escolhido deve favorecer a comunicação entre 
todos os membros. O ideal é organizar o grupo em forma de círculo ou quadrado. O ambiente precisa estar 
limpo, arrumado, ser acolhedor e inspirar o respeito e o diálogo. Deve facilitar a movimentação (dinâmica, 
projeção audiovisual, um exercício de desenho ou redação pessoal ou em grupinhos e outras possibilidades) 
e a comunicação entre todos em clima de liberdade para participar, dialogar e intervir. Catequese não é um 
culto que faz o pessoal ficar amarrado e com receio de falar ou de participar. Logicamente que, no momento da 
oração, pede-se a todos o respeito e a concentração devidos, com pedagogia e motivação. 
2.2 - Momentos do encontro da catequese (grupo de fé) 
Momento de Espiritualidade. Ambientação, Palavra (critérios para escolher o texto bíblico: o tema da 
mensagem cristã a ser aprofundado nesse dia ou a liturgia dominical), canto, comentário (breve, pois não é uma 
homilia) e partilha (atualizando o texto para nós, aproximando a pessoa de Jesus à nossa vida e realidade, 
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suscitando o ENCONTRO de VIDA com Jesus Cristo, despertando amor a Deus e ao próximo). Elementos 
(música, símbolos e outros) que sugerem a presença do Senhor entre nós e nos convidam a escutar sua voz, 
acolher a pessoa do Mestre. Oração é oração, quer dizer, escuta da voz de Deus, acolhida da mensagem divina 
e resposta humana de colaborar com a proposta do Evangelho. Dinâmicas, músicas, cantos, simbologias e 
outros elementos oportunos podem enriquecer a oração, mas jamais deve- riam a substituir ou esconder. 
O estilo da oração na catequese precisa ser novo, em forma de diálogo direto entre o ser humano e Deus, 
impregnado pela gratidão, ternura, carinho, solidariedade, compromisso com a humanidade que sofre e com a 
natureza, confiança, perdão e louvor. A oração cristã, espelhando-se na oração de Jesus, é bíblica e vocacional. 
O texto bíblico apresenta um paradigma de oração vocacional: Deus chama e a pessoa humana responde. 
Apresenta um contexto humano com aspectos de vida e de dor. Deus chama para superar as causas do 
sofrimento para suscitar, iluminar e encher de alegria a vida. Deus quer as pessoas felizes; todas! O ser 
humano responde, apesar das dúvidas, positivamente. Nasce um compromisso de amor a partir da fé. O 
momento de oração na catequese oferece essa dinâmica de confiança e de compromisso, de chamado e de 
resposta. É importante falar com Deus diretamente, de forma espontânea, como resposta à Palavra de Deus 
que chama a colaborar no projeto divino de fazer acontecer a vida plena na história humana, especialmente 
na história dos pobres. 
Um grande desafio para a oração no grupo de fé é a dificuldade de conectar diretamente com Deus, pois não 
O vemos, não O tocamos nem O percebemos pelos sentidos naturais. Entramos em contato com Ele pela fé. 
Como criar um ambiente de recolhimento, concentração, silêncio e escuta da Palavra? Esse momento, essencial 
ao encontro de fé, precisa ser cercado de todos os cuidados e atenções. 
Momento da Mensagem Cristã. Parte da vida e se orienta para a vida. A dinâmica recomendada na Catequese 
Renovada Ver – Julgar – Agir (celebrar e avaliar) pode servir, pois, parte de um fato da vida real, suscita uma 
reflexão iluminada pela mensagem cristã e alimenta atitudes evangélicas para interagir com a realidade. Trata-se 
de um diálogo entre a vida, que nos envolve e da qual fazemos parte, com a Palavra de Deus, a mensagem do 
Evangelho e desperta uma visão nova da realidade, a partir da perspectiva de Deus, que alimenta sentimentos, 
atitudes e compromissos em favor da vida que Deus quer para todos. Esse momento precisa ser bem 
participado, pois não se trata de aprender conhecimentos bíblicos ou da doutrina, mas de deixar Deus modelar 
com as suas mãos o coração e a mente dos seres humanos. A participação, o diálogo e a partilha são 
fundamentais para esse processo acontecer. 
Momento de partilha da vida e da missão cristã. A amizade, o acolhi- mento mútuo, o aprender a viver e 
conviver fraternamente, a confiança, o diálogo, o perdão, a solidariedade, o clima de confiança, o compromisso 
de ajuda mútua, a experiência de se sentir compreendido e aceito e outros senti- mentos e atitudes próprios do 
âmbito familiar e da amizade sincera, profundamente humanos e evangélicos, são características da 
comunidade cristã, da pequena comunidade familiar. A Boa Nova cultiva-se e revela-se nesse estilo de vida 
tão bem vivenciado pelas primeiras comunidades de Jesus e que o Novo Testamento exprime para nós e para 
os cristãos de todo tempo e lugar, como paradigma a ser assumido e desejado. Na certeza, é claro, de que 
nada é perfeito em nossa história, mas que é um sinal da promessa que um dia será realidade no Reino 
Definitivo. 
2.3 - O cuidado com o encontro catequético 
A comunidade eclesial chama e envia os catequistas e animadores dos grupos de fé. Ela também acompanha 
os processos grupais de formação na vida da fé. A coordenação e a equipe de catequistas e animadores 
acompanham o processo e as pessoas, especialmente os catequistas. 
É necessário preparar com mimo cada aspecto relacionado ao encontro catequético, para que ele seja fecundo, 
humana e espiritualmente. Abrangendo desde o acompanhamento da coordenação, a preparação, a 
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periodicidade, a duração, a ambientação, a oração, a mensagem cristã, a partilha da vida, o compromisso 
cristão, as atividades complementares, o material e outros detalhes. 
2.3.1- Incorporar novos paradigmas 
Catequese Cristocêntrica: Jesus Cristo é o centro do encontro, Ele espera cada participante com amor e quer 
fazer acontecer um ENCONTRO de vida, transformando a tristeza e as angústias em alegria e esperança, o 
egoísmo em amor, a distância ou estranhamento entre as pessoas em comunhão fraterna. Precisa-se criar o 
clima apropriado para que esse encontro do grupo como tal e de cada membro possa acontecer para o bem 
de todos. A alegria é um sinal da catequese; uma alegria que brota do amor de Jesus. 
Querigmática: o querigma é a experiência de fé e de amor pela convicção e pelo encontro com Jesus, Ele que 
morreu por amor a cada um, que ressuscitou trazendo vida nova ao mundo e está perto de todo ser humano, 
esperando para viver em comunhão de amizade com Ele, o Salvador, o Amigo, o Bom Pastor, o Irmão, que 
caminha com todos e procura uma relação pessoal. 
Mistagógica: responde ao desafio de criar um clima, um ambiente favorável para dialogar e se encontrar 
com Alguém que nem vemos nem tocamos, somente entramos em contato com Ele por meio da fé. Uma cate- 
quese é mistagógica quando convida os seus membros a fazerem essa experiência de fé e de amor de se 
encontrar com Jesus, gerando um ambiente e uma dinâmica que orientam as pessoas para essa finalidade. 
Catequese é encontro: isso significa que não é uma aula, embora precise também transmitir conhecimentos 
da verdade da fé. Esses conheci- mentos orientam-se, porém, a fazer experiência viva de encontro de amor 
com Jesus Cristo, com o grupo de fé e com todos. A palavra “encontro” é muito rica humana e espiritualmente. 
2.3.2 - A oração na catequese 
Precisa-se orientar a oração para os encontros: marcar bem o princípio da oração e o fim; lembrar que Deus 
é quem chama, nós escutamos, numa dimensão vocacional, e isso gera um sentimento que leva a uma atitude 
de compromisso de fé e de amor a Deus e ao próximo. 
2.3.3 - O enfoque inicial da catequese 
Existem vários pontos de partida para estruturar uma catequese: 
Doutrina cristã. O catecismo da Igreja oferece um compêndio interessante das verdades da nossa fé, que é 
importante conhecer. Trata-se mais de um material de consulta para o agente de pastoral. Não é apropriado esse 
enfoque para programar a catequese, pois ela precisa, necessariamente, da dimensão antropológica. 
Catequese não é tanto conhecer as verdades da fé, mas viver a fé em Jesus Cristo com alegria, assumindo, 
pedagógica e processualmente, o estilo de vida do Evangelho. 
Liturgia: a liturgia e a catequese se complementam e necessitam mutuamente. Cada uma delas, porém, 
oferece a própria dinâmica e não é bom subordinar uma à outra. Em tempos especiais como Natal, Quaresma, 
Páscoa, festa de padroeiro e outros momentos fortes do calendário litúrgico, a catequese pode fazer a 
abordagem a partir da liturgia, mas, normalmente não, pois elas têm um processo diferenciado. 
Antropologia: enfoque a partir da situação vital dos destinatários da catequese, partindo de contextos e 
experiências humanos específicos muito marcantes, como pode ser a adolescência e outras situações 
pessoais ou comunitárias. Pode ser muito válida e enriquecedora, sem cair no perigo da repetição dos mesmos 
temas que fazem referência às mesmas experiências. 
A História da Salvação: apresentação dos grandes momentos da revelação do Plano de Deus contidos na 
Bíblia, que vão conduzindo ao evangelho de Jesus, que é a grande manifestação de Deus aos homens. Precisa-
se conhecer um pouco de exegese e de hermenêutica. Exegese é a ciência que procura entender o texto na 
época em que foi produzido (O que queria dizer para aquelas pessoas? O que aquele povo entendia e o que 
significava a mensagem para eles?). Hermenêutica é a ciência que traduz o texto para o contexto atual (O 
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que hoje significa para nós esse texto? Como traduzir a mensagem para o mundo atual? O que quer de 
nós?). Conta-se com bons materiais para isso. 
O enfoque da História da Salvação é o que mais se costuma utilizar, pois a produção bíblica tem uma 
intencionalidade e didática catequéticas para o povo daquela época, válido para nós. Normalmente, é o enfoque 
mais apropriado para programar a catequese. 
2.3.4 - Materiais da catequese 
A comunidade eclesial fornece os locais apropriados, que devem ser preparados e cuidados com o mesmo zelo 
do templo, pois o processo catequético é um verdadeiro ENCONTRO de vida com a pessoa e a mensagem de 
Jesus Cristo. Oferece, também, aquelas ferramentas que ajudam pedagogicamente o bom desempenho dos 
grupos: livros, audiovisuais e outros materiais. Os manuais da catequese e outros subsídios são de suma 
importância para auxiliar os participantes, pois, no mundo atual, as pessoas não têm muito tempo de criar esses 
materiais pedagógicos. Além de que nem todos têm a mesma habilidade de fazê-lo. Normalmente, quando não 
existe cultura de planejamento, o manual fornece a lógica e marca os ritmos do processo. É importante dar o 
passo de os animadores, por meio de projetos e equipes, serem mais protagonistas e utilizarem os materiais 
em sintonia, coerência e a serviço da própria proposta. 
2.3.5 - Atividades complementares 
Retiros. Dias especiais de recolhimento para orar com mais calma e fazer experiência de “deserto” interior para 
escutar, em ambiente de maior silêncio e solidão, a voz de Deus que se revela no coração humano. Precisa 
de uma pedagogia apropriada para descobrir o valor e o prazer desse silêncio e solidão, que é fecundo pela 
presença do Senhor. 
Convivências. Tempo de encontro humano, sem faltar um momento de espiritualidade e de reflexão cristã, se 
possível, para poder alimentar a amizade e a partilha da vida, fortalecendo os laços de fraternidade. 
Relação com a comunidade eclesial. A catequese nasce da comunidade e a ela se orienta. A catequese 
favorece a participação nas celebrações litúrgicas, principalmente a Eucaristia (fonte e ápice da vida cristã, 
como nos lembra o Concílio), a presença ativa nos conselhos pastorais, nos eventos importantes (assembleias, 
formações, festas, campanhas, mutirões missionários, ações solidárias, participação na vida social e outros). 
Relação com a família. É essencial, pois se trata do primeiro núcleo natural da comunidade cristã. A família 
atual é composta de formas diversas, opções diferentes e experiências de vida que revelam o pluralismo da 
sociedade. Precisa-se de uma política pastoral adequada para abordar a relação catequese e família, pois uma 
necessita da outra para evangelizar, principal- mente as crianças e, por meio delas, muitas vezes, os adultos. 
A ação social. Partindo da pastoral faz parte da evangelização, atualizando a ação de Cristo junto aos 
sofredores. O compromisso social é essencial a catequese. O Movimento Calasanz prioriza as nossas obras 
sociais, ajudando, também a outras. 

CAPÍTULO 4. FORMAÇÃO DOS ANIMADORES 
1. FORMAÇÃO INICIAL 

A formação inicial responde à necessidade de oferecer uma preparação básica e comum a todos os catequistas 
e animadores quando começam essa missão. Ajuda a preparar a convocação de novos catequistas e serve 
para acolher os mesmos dentro da equipe. É importante, também, para apresentar o projeto e a programação da 
catequese e para que se sintam parte de uma missão que é da Igreja, vem de Cristo e atualiza o Evangelho no 
âmbito dos grupos de fé. Nessa formação, apresenta-se o funcionamento de todo o processo e convida-se a 
agir em base a projetos comuns e em equipe. 
Proposta: 8 horas. 



 

 106 

Formação humana 

 Psicologia. Conhecimento de si e dos outros. 1 hora. 
 Pedagogia. A dinâmica do encontro de catequese. 1 hora. 
 Sociologia. A sociedade atual na visão da Igreja. 1 hora. 

Formação cristã 

 Breve introdução à Bíblia. 1 hora. 
 Breve introdução de Cristologia. 1 hora. 
 Breve introdução de Eclesiologia. 1 hora 

Formação escolápia 

 Breve apresentação da vida de Calasanz. 1 hora 
 Carisma e missão escolápios. 1 hora. 

2. FORMAÇÃO PERMANENTE 
Essa formação é essencial a todo agente de pastoral, pois sempre estamos aprendendo a ser cristãos, 
discípulos e missionários. Pretende oferecer a todos os catequistas e animadores a mesma proposta básica, 
em três níveis: humano, cristão e escolápio (específico do catequista). 
Proposta:115 horas. 
Nível humano, 20 horas: 

 Psicologia. 5 horas. 
 Sociologia. 5 horas. 
 Pedagogia. 5 horas. 
 Comunicação. 5 horas. 

Nível cristão, 90 horas: 

 Bíblia, introdução. 20 horas. 
 Jesus Cristo. 20 horas. 
 Igreja. 10 horas. 
 Pastoral. 10 horas. 
 Catequese. 10 horas. 
 Pastoral da Juventude, opcional. 10 horas. 
 Liturgia. 10 horas. 

Nível escolápio, 5 horas: 

 Formação Inicial Escolápia. 
 Vida de Calasanz, missão e carisma escolápios e realidade das presenças. 

3. CURSO AVANÇADO. 75 horas 
Para os catequistas, animadores e agentes de pastoral que participam com maior intensidade no processo, 
equipe de presença, momentos de for- mação e que têm disponibilidade para assumir responsabilidades de 
coordenar grupos ou comunidades, oferece-se o Curso Avançado. 
Esse curso é uma série de encontros para aprofundar na proposta pastoral da Igreja e refletir sobre a 
metodologia e práxis da evangelização. 
Outros cursos especializados que a Igreja oferece. 
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CAPÍTULO 5. A COMUNIDADE CRISTÃ 
1. A CATEQUESE NASCE DA COMUNIDADE CRISTÃ 

A Igreja assume a evangelização como a missão do próprio Jesus Cristo que precisa continuar na luz e força 
do Espírito. A comunidade cristã nasceu para evangelizar. Os ministérios da Liturgia, da Palavra e da Caridade 
desenvolvem, de forma articulada, essa missão. A catequese ocupou sempre, na história da Igreja, um lugar de 
destaque muito especial, pois se situa no coração da própria razão de ser desta. A comunidade cristã é a grande 
responsável pela catequese. Os cristãos que, em virtude do batismo, assumem o serviço da catequese, sabem-
se chamados e enviados pelo Senhor Jesus que atua por meio da comunidade cristã. Cada catequista assume e 
atua em nome da comunidade, procurando trabalhar em equipe, a partir do projeto pastoral da comunidade que 
chama e envia. A catequese nasce da comunhão e gera comunhão filial com Deus e fraterna com as pessoas. 

2. A CATEQUESE SUSCITA E ALIMENTA A VOCAÇÃO CRISTÃ 
A catequese prepara os cristãos para um estilo de vida que se orienta pelo Evangelho e que significa 
compreender e assumir a história a partir de uma mentalidade e de atitudes que se inspiram em Jesus Cristo 
e se alimentam em comunhão de fé e de amor com Ele. A catequese é chamado, convite permanente a 
compreender e aceitar o estilo de vida de Jesus, que se concretiza em compromissos e ações palpáveis, 
visíveis. Uma catequese que não convoca, não convida, não chama a assumir essa nova mentalidade, essas 
atitudes, esse estilo de vida que brota do Evangelho e se traduz em testemunho e em compromissos afetivos 
e efetivos com o reino de Deus fica estéril. Uma catequese verdadeira, enraizada na Palavra de Deus, faz ecoar 
o chamado de Deus, que é sempre novo e atual, no coração dos seus membros. 

3. A PASTORAL VOCACIONAL É EIXO TRANSVERSAL DA CATEQUESE 
A dimensão vocacional é inerente à catequese e precisa ser incorporada na programação da mesma como um 
eixo transversal que se faz presente em todos os momentos. Nesse sentido, faz-se necessária uma articulação 
adequada entre a catequese e a pastoral vocacional, em todos os níveis, para que ambas as realidades se 
enriqueçam mutuamente. 

4. A COMUNIDADE CRISTÃ COMO CASA DA PALAVRA, DO PÃO E DO AMOR 
COMPARTILHADOS 

A catequese prepara os cristãos para participarem na comunidade cristã e serem agentes de evangelização, 
cuidando das fontes da fé. Do manancial da fé cristã jorram os ministérios básicos: Palavra, Eucaristia e Amor 
fraterno ou Caridade. A catequese insere os cristãos de todas as idades nesse manancial, inicia no Caminho e 
atualiza continuamente o diálogo entre fé e vida, Evangelho e cultura. 

5. A IGREJA COMO COMUNHÃO DE COMUNIDADES 
Superando a perspectiva de uma Igreja simplesmente sociológica, como administradora de bens espirituais, a 
catequese ajuda a Igreja a despertar e fortalecer a sua essência comunitária, comunidade humana de crentes 
em Jesus. Desperta e inspira a riqueza do que significa uma comunidade cristã para a realização dos seres 
humanos rumo à plenitude, gerando amizade, diálogo, confiança, harmonia, reconciliação, carinho, ternura, 
bondade e ajuda mútua no coração dos fiéis. A catequese articula os diversos níveis de comunhão, situando a 
pequena comunidade a serviço dos fiéis e da comunidade maior. 

6. A COMUNIDADE QUE SERVE COM ALEGRIA 
A catequese é uma escola de serviço ao próximo, a partir da inspiração do Evangelho de Jesus. Os cristãos 
descobrem nessa escola de fé a alegria de servir, especialmente aos pequenos e pobres, aos que mais 
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necessitam. As pessoas experimentam a riqueza humana e espiritual que representa a doação de si em favor 
dos outros, a bênção e as graças que Deus concede a quem se abre, pelo dom da partilha, ao amor fraterno, 
entregando a vida em favor do próximo. Experiência maravilhosa que gera alegria profunda no coração do cristão. 

CAPÍTULO 6. A ORGANIZAÇÃO 
1. A CULTURA DE PLANEJAMENTO 

A vida atual é imensamente complexa na quantidade e variedade das relações humanas, na comunicação (meios 
e mensagens), na tecnologia, no consumo, nas atividades. Cada ser humano, de repente, participa, 
simultaneamente, de vários grupos ou comunidades humanas, de forma física ou digital. Faz-se necessário 
um mínimo de planejamento para organizar toda essa realidade e não se perder nela nem perder as 
prioridades pelas quais fazemos opção. 
- Funcionar com projetos e em equipes. 
Projeto, programação e agenda 
Projeto: recolhe dos documentos da Igreja e da análise da realidade as linhas de ação, objetivos e atividades. 
Válido para 6 a 12 anos. Precisa de uma equipe de acompanhamento permanente para avaliar e programar. 
Programação: parte do Projeto e serve para um ano, definindo as metas e indicadores que sinalizam a 
eficácia das atividades, a serviço das linhas de ação. 
Agenda: contempla a programação estratégica e outras atividades pastorais em ordem cronológica. Não é um 
simples calendário de ações, mas um auxílio à equipe que acompanha a programação. 
A equipe de articulação (acompanha o projeto, a programação e a agenda). Importante para superar as 
dinâmicas personalistas e evangelizar de forma mais integrada e coerente, assumindo juntos os desafios da 
história. Em cada presença, deve haver uma equipe de articulação (coordenação de catequistas, por exemplo) 
para conduzir a programação e os processos, participando, também em nível de Escolápios Brasil. 
- Dinâmica do planejamento: justificativa, linhas de ação, objetivos, atividades, metas e indicadores. 
- Cuidado na formação dos grupos de fé. Convocatória, motivação, composição, animadores e outros detalhes. 

2. GUIA PARA PROGRAMAÇÃO ANUAL 
O Movimento Calasanz é uma rede de mulheres e homens apaixonados pela pessoa e mensagem de Jesus 
Cristo, que abraçam a causa da transmissão da fé às novas gerações. Acreditam que essa transmissão precisa 
acontecer de forma pedagógica, com ternura e delicadeza, com responsabilidade e alegria. Todos aprendem 
de todos nessa aventura maravilhosa que nasce do convite de Deus. 
Este guia pretende ser uma ajuda para programar, de forma muito prática, simples e útil, a catequese e os 
grupos de fé, para que a equipe de animadores (catequistas e outros agentes de pastoral) possa acompanhar 
os processos com uma referência que permita avançar na qualidade e nos objetivos da evangelização. 
2.1 – Programação estratégica 
Consiste em elaborar, em grupo, um conjunto de ações que contribuirão a alcançar os objetivos. É fundamental 
que essa programação seja definida em grupo, pelos agentes que virão realizá-la. A adesão, afetiva e efetiva, 
dos animadores e catequistas é importante para obter o sucesso que se pretende. Essa programação precisa 
contemplar uma série de referências que a enriqueçam: 
- as Diretrizes do Movimento Calasanz, para que tudo quanto seja feito tenha coerência e se situe na orientação 
certa. 
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- a avaliação do ano anterior, para que o grupo (catequistas e animadores) aprenda dos acertos e dos erros 
e atue com maior lucidez. 
- as necessidades do momento, tanto estruturais quanto pessoais, para que exista, realmente, um crescimento 
geral, na linha dos processos que se quer avançar. 
2.2 – Procedimentos da programação 
A leitura pessoal prévia das Diretrizes do Movimento Calasanz é essencial para realizar com precisão essa 
atividade. 
A partir das diretrizes, elencar os cuidados de cada faixa etária: 

 De 4 a 6 anos  
 De 7 a 8 anos  
 De 9 a 11 anos 
 De 12 a 14 anos  
 Juventude  
 Adultos 

Zelar pela qualidade do encontro: como melhorar os momentos de espiritualidade, da mensagem cristã e da 
partilha em cada faixa etária. 
Detectar as principais necessidades na formação de animadores (catequistas, assessores, agentes de 
pastoral). 

 Visão bíblica e cristológica 
 garantir uma compreensão da Bíblia como mensagem de misericórdia, 

superando o castigo. 
 favorecer o compromisso com a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo, 

superando a mentalidade de uma fé imatura, milagreira ou infantil. 
 impulsionar a participação na comunidade, como lugar de encontro com Deus, 

superando o estilo individualista de viver a fé que conduz ao devocionismo. 
 Metodologia e didática dos grupos de fé 

o impregnar os encontros de interatividade e participação ativa. 
o conhecer a realidade pessoal e social dos membros. 
o utilizar os meios de comunicação a serviço da programação própria. 

2.3 - Avaliação anual 
 

 Fortalezas Fragilidades Propostas 

Faixas etárias    
Oração    
Mensagem cristã    
Formação de animadores    
Outros aspectos    

 

2.4. Necessidades locais 
2.4.1 Estruturais 

 locais para o encontro dos grupos. 
 materiais didáticos (livros, vídeos, músicas etc.). 



 

 110 

2.4.2 Equipe de animadores ou catequistas. 
A equipe de animação que acompanha o processo do Movimento Calasanz é fundamental para o sucesso 
da programação estratégica anual. 
Existe equipe de coordenação ou animação? Funciona com eficácia? 
Como pode melhorar? Há compromisso dos membros? 

 organização (coordenação, reuniões e constituição dos segmentos). 
 articulação em nível comunitário e de presença. 
 convocatória e formação inicial de catequistas. 
 outros. 

2.5 - Elaborar a programação estratégica 
A partir das observações, avaliação e reflexões descritas nas linhas acima, definir atividades com objetivos 
e metas, que ajudem a avançar na direção do Movimento Calasanz, contemplando: faixas etárias, momentos 
do encontro (oração, mensagem cristã e partilha da vida), atividades complementares (retiro, convivência, 
gincana etc.), formação de agentes e organização (funcionamento da equipe de coordenação ou articulação, 
estilo de acompanhar o Movimento Calasanz, comunicação). 
Definir atividades, objetivos e metas ou metodologia semelhante que ajude a alcançar o que o grupo precisa. É 
fundamental que essas atividades sejam conhecidas por todos os agentes (catequistas e animadores) e 
estejam registradas numa agenda para serem acompanhadas por parte da coordenação e equipe de 
catequistas. 

3. EQUIPE DO MOVIMENTO CALASANZ 
Auxilia a equipe de articulação e os catequistas ou animadores. É necessário que se implante em cada 
presença para construir a base de dados e acompanhar o projeto, a programação e a agenda. Faz a ligação 
entre o Movimento Calasanz, a Fraternidade Escolápia e as equipes de presença. 

4. NOMENCLATURA DAS ETAPAS 
Adotou-se uma nomenclatura bíblica, como foi recomendada para as presenças da América Latina no Encontro 
de Bogotá, em fevereiro de 2013. Na assembleia do Movimento Calasanz para o Brasil, em fevereiro de 2016, 
pediu-se uma flexibilidade para se adaptar a situações específicas, como, por exemplo, uma diretriz diocesana 
emanada por um bispo na sua diocese. O Movimento Calasanz procura a fidelidade às duas instâncias: a Igreja 
Particular, com a qual se colabora positiva e lealmente e a fidelidade ao espírito e às grandes linhas do 
Movimento Calasanz no conjunto da Ordem. Nesse sentido, a relação entre as idades e os nomes aplicados 
pode variar, em termos, de uma presença para outra. 
BELÉM. Quatro e cinco anos (aproximadamente). Etapa do nascimento da fé, da esperança. Nesse ciclo, 
as crianças começam a ter as primeiras experiências de Deus, criador da vida. É o berço da aprendizagem 
da fé, da iniciação à oração. Assim como Jesus experimentou e aprendeu com sua família, as crianças 
aprendem a se relacionar com Deus, a partilhar essa experiência com os colegas e outras pessoas, a orar e 
a compreender que Ele as ama e as quer felizes. 
GALILEIA. Seis e sete anos (aproximadamente). Etapa de encontro, de festa para celebrar a vida e a amizade. 
Aqui acontecem belíssimas ações de Jesus, fazendo acontecer a vida nova, a esperança, a vida familiar e 
comunitária e o resgate da saúde e da graça divina, as parábolas e a proclamação da presença do Reino e das 
Bem-aventuranças. As crianças buscam vivenciar novas experiências junto com a comunidade cristã. Inicia-
se o desejo de compartilhar e festejar todas “pequenas” vitórias que vão conquistando nas próprias 
experiências. 



 

 111 

BETÂNIA.  Oito e nove anos (aproximadamente). Betânia foi um dos lu- gares de hospedagem nas viagens de 
Jesus a Jerusalém. Lá morava a família de Lázaro, Marta e Maria, onde Jesus sentia-se bem acolhido e entre 
amigos. Nessa etapa, cada criança pode encontrar o seu espaço para construir e fortalecer seus laços de 
amizade, os catequizandos vivenciam as experiências de Jesus, o sonho de caminhar numa comunidade 
de verdadeiros amigos inspirados pelos valores cristãos. 
EMAÚS.  Nove, dez e onze anos (aproximadamente). Lugar da alegria de encontrar-se com o Senhor. Assim 
como os discípulos reconheceram Jesus no diálogo do caminho, refletindo a vida a partir da Escritura revelada 
por Ele e na partilha do Pão, as crianças são convidadas a preparar-se para recebê-Lo na eucaristia, presença 
real do Cristo ressuscitado. Esse Encontro sacramental acontece nas dimensões do Encontro com Ele na 
Palavra, na comunidade, despertando a atitude de serviço amoroso ao próximo, onde Cristo também está 
presente. É a grande festa do banquete e, ao mesmo tempo, o momento de serem enviados para assumir 
conscientemente a missão de evangelizar toda a criatura. 
JERUSALÉM. Onze, doze, treze e quatorze anos (aproximadamente). Lugar de encontro com Deus e com 
o povo que se reúne para celebrar a aliança com Deus e com os irmãos. Lugar das peregrinações e de 
comemorar as grandes vitórias da história da salvação. Jesus aproveita as “subidas” a Jerusalém para 
participar das festas religiosas junto com o seu povo. Mas também, consciente do valor simbólico da cidade 
santa, apresenta nela o projeto do Pai que recolhe o Evangelho, entrando em oposição com a visão dos 
grandes da cidade que dominam o poder político, econômico e religioso. Torna-se, assim, lugar de contradição e 
de conflito. Eis o lugar da cruz! Nessa fase, Jesus encontra sérias resistências e propõe a reconstrução da 
sociedade a partir da Boa Nova. A adolescência é momento de profundas mudanças, de reconstruir a vida, de 
iniciar um processo de construção da própria personalidade e autonomia no pensar, no sentir, nas atitudes e no 
agir. 
PENTECOSTES. Quatorze, quinze e dezesseis anos (aproximadamente). Ação do Espírito Santo sobre os 
apóstolos. É Ele quem faz do ser humano um filho de Deus e um irmão dos homens, quem faz de um grupo 
humano uma comunidade cristã. Nessa etapa, buscamos um encontro profundo com esse Espírito enviado por 
Deus para animar a comunidade formada por Jesus e desejada por Deus. Tempo da graça que é assumida 
por aqueles que desejam um encontro mais íntimo com Jesus. Assumimos, nesse momento, a missão de ser 
verdadeiras testemunhas da presença edificante de Deus sobre a humanidade. A partir dessa experiência, 
tornamo-nos discípulos e missionários do Cristo ressuscitado. A comunidade cristã vai crescendo e 
fortalecendo a partir dos grupos de fé que vão se constituindo pequenas comunidades cristãs, articuladas com 
os outros espaços de comunhão de vida e de fé. 
GRUPOS DE JOVENS. Acima de dezesseis anos. Fomentar o protagonismo juvenil desde a perspectiva cristã 
através do Movimento Calasanz, despertando no jovem sua capacidade de participar na Igreja e na sociedade 
plural, de acordo com os seus dons e talentos. A juventude é a fase da vida em que a pessoa é portadora de 
força renovadora que a motiva a construir novidades e a enfrentar desafios, é o momento de descobertas mais 
profundas, de valores culturais e espirituais, é um tempo em que a pessoa, a partir do mergulhar na crise que 
viveu na adolescência, emerge para a vivência de valores permanentes e estáveis. 

5. COMUNICAR PARA A MISSÃO 
5.1 - Dimensões da comunicação 
Social. Consciência sobre o modelo de sociedade que temos e que queremos potenciar. Esse modelo tem 
reflexo no estilo de vida que assumimos e propagamos. 
A motivação na comunicação. A mística e a espiritualidade são essenciais na comunicação. Deve-se cuidar 
dessa mística do comunicador e do destinatário. A comunicação pastoral tem como referência última a Deus. 
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Valorizar a pessoa do agente de pastoral e de quem participa nos grupos da comunidade. A comunicação deve 
ser clara e precisa, para que as pessoas sintam que são necessárias e importantes. 
Oferecer um sentido para a vida e para cada atividade, que, para os cristãos, se encontra no Evangelho e na 
pessoa de Jesus. 
5.2 - A comunicação como processo 
A dialética na comunicação. Existe uma distância entre o imaginário que a comunicação trabalha e a realidade. 
A comunicação pastoral parte da realidade e orienta para o compromisso cristão com a sociedade. Ajuda 
as pessoas a fazerem uma leitura crítica da realidade. 
A dimensão afetiva é essencial à comunicação, pois ela deve “tocar” o coração das pessoas e envolver 
emocionalmente os envolvidos para transmitir eficazmente a mensagem. 
A mensagem precisa ser, também, SIGNIFICATIVA, pois, a quantidade de mensagens que se produzem é tal 
que as pessoas selecionam o que resulta mais interessante. 
Desafios da comunicação: que modelo de sociedade estamos promovendo com a comunicação? Qual 
imaginário social alimentamos com as nossas mensagens? O imaginário do evangelho ou do consumismo? 
Aproveitamos as redes sociais, principalmente aquelas que os adolescentes e jovens uti- lizam, para 
evangelizar? Como conferir significado, sentido às “histórias” antigas que transmitiam a mensagem cristã? 
Cuidamos do equilíbrio entre a forma e o conteúdo da comunicação? Que estilo de comunidade cristã estamos 
favorecendo com a comunicação? 
5.3 - A comunicação e a programação pastoral 
A comunicação precisa ser incorporada na agenda da pastoral, dada a sua importância em toda ação 
evangelizadora, pois ela tem tudo a ver com a vida e a missão da Igreja. Precisamos de produzir uma 
comunicação mais consciente e lúcida, melhor orientada e conduzida para que a ação evangelizadora seja mais 
alegre, personalizada, mística, atraente e eficaz. 

6 – CONVITE A PARTICIPAR NO MOVIMENTO CALASANZ 
Essas diretrizes elaboradas em mutirão pretendem servir de ajuda para que, em cada comunidade, os 
animadores dos grupos de fé, formando equipes, possam pensar e organizar a evangelização com maior 
alegria, esperança, eficácia e amor, assumindo os grandes e difíceis desafios da realidade atual com 
motivação e agindo em comunhão, em rede, apoiando-se mutuamente. Um objetivo importante desse 
documento é que ninguém se sinta sozinho ou isolado nessa bela e difícil aventura da catequese. 
Que Maria, estrela da evangelização ilumine e fortaleça a caminhada do Movimento Calasanz e derrame paz e 
confiança em cada animador ou catequista. 

Anexo.- CATEQUESE VOCACIONAL 
“O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz” (Isaías 9,1) 

 

Deus quer salvar o povo das trevas do mal, da escuridão e pede a sua colaboração! 
Maria, jovem, disse “SIM” ao Senhor 
A resposta de Maria à proposta de Deus: “Eis aqui a serva do Senhor, faça--me em mim segundo a tua Palavra” 
(Lucas 1, 38) 

Deus, hoje, precisa de você para fazer o bem. 
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QUAL É A SUA RESPOSTA? 
O jovem Samuel tinha 12 anos quando percebeu o sofrimento do seu povo. Orava a Deus pedindo que 
socorresse as pessoas humildes que viviam na escravidão. Uma noite, escutou a voz do Senhor que o chama- 
va: “Samuel, Samuel”. Por três vezes escutou aquela voz misteriosa. Então compreendeu que Deus o chamava 
para participar na missão de libertar o povo das garras do pecado, do mal e da dor (1Samuel 3, 1-11). A resposta 
de Samuel foi: “Fala, Senhor, que o teu servo escuta”. 
 

O QUE É VOCAÇÃO? 
É o chamado de Deus que vem de fora e se escuta no coração. Vem de fora: das realidades humanas, da 
história, dos sofrimentos das pessoas. Escuta-se no coração quando a gente sente por dentro que Deus não 
gosta das coisas do jeito que estão. Ele não quer criança sofrendo, os pobres hu- milhados, as pessoas 
desanimadas. Então, a gente sente que Deus precisa de nós para colaborar na melhora da realidade. 
Mas, antes, Deus me chama porque gosta de mim, porque me ama imensamente e quer me ver feliz. Ele quer 
a minha amizade, a minha cumplicidade, viver perto, bem perto de mim. Chama-me a viver e conviver em 
comunhão com Ele... e isso é tão bom para mim! Sinto-me feliz e muito bem, alimentando a amizade e o amor 
de Jesus dentro do meu coração. 
 

ESQUEMA DA CATEQUESE VOCACIONAL 
(Conferir o específico de cada idade) 
 Texto bíblico 
 Reflexão 
 Vocação hoje, pensando no amanhã 

 

COMO PREPARAR? COMO FAZER ACONTECER? 
Orar a Deus agradecendo a vocação de catequista que eu recebi e es- tou realizando. Pedir por cada membro 
do grupo, pedir ao Espírito que abra cada coração para acolher bem o DOM, a graça, a amizade de Deus nesse 
dia. Ambientar o local com mimo especial nesse dia, pois Deus vai falar. Preparar bem os momentos desse 
encontro: oração, mensagem e partilha da vida. No estilo interativo, com participação de todos, alegre e bem 
animado. 
Momento de oração. Escolher bem o texto bíblico. Pode ser a Anunciação de Maria ou o chamado a Samuel. 
Também, o texto apresentado para cada idade. Canto, cartaz e ambientação adequada. 
Momento da mensagem cristã. De acordo com a proposta específica para cada idade. É importante 
contextualizar, interagir, voltar o olhar, sempre, para Deus e para a realidade atual. Insistir nas duas dimensões 
vocacionais: Deus me chama para me fazer feliz, por amor; Deus me chama para colaborar com Ele no seu 
projeto de vida feliz para todos. Momento dialogado e partilhado. De acordo com a idade, pedir aos participantes 
que expressem como sentem o chamado de Deus. 
Momento da partilha da vida e da missão. Seja orientado, nesse dia, para o olhar vocacional. Comentar 
sobre as diversas vocações na Igreja, especial- mente as vocações que representam uma entrega total da vida: 
padre, religiosa ou religioso, pai ou mãe, missionário ou missionária em lugares distantes e outras. Se possível, 
pode se chamar a uma pessoa consagrada à vida religio- sa, padre, diácono, pai ou mãe de família. 
Avaliação: É importante, para o processo catequético, avaliar e comunicar à equipe de catequistas e à 
coordenação da catequese como aconteceu esse encontro. 
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CATEQUESE VOCACIONAL PARA AS FAIXAS ETÁRIAS 
7 ANOS Tema: Somos chamados a fazer o bem 
Texto bíblico: Lucas 5, 12-16 
Reflexão: Jesus viu um leproso e sentiu dor por ele, pois vivia discriminado pela sociedade. Curou o leproso e o 
enviou ao sacerdote, para que lhe desse uma carta de autorização para viver na cidade. Que tipo de pessoas 
são hoje discriminadas e por quê? O que faria Jesus? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Você conhece algum caso atual de pessoa que era discriminada por 
algum motivo e que conquistou o direito de conviver com todos? Você gosta de ajudar às pessoas que sentem 
dificulda- des na vida? 
 
8 ANOS Tema: Somos todos iguais 
Texto bíblico: Lucas 9, 46-48 
Reflexão: Jesus nos ensina que todos somos iguais, ninguém é mais impor- tante do que os outros. Eu procuro 
tratar todas as pessoas com respeito e carinho? Procuro ajudar àqueles que precisam de mim? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Deus nos chama a construir uma so- ciedade onde todas as pessoas 
se sintam bem, à vontade, convivendo todos com todos em paz e harmonia. Eu procuro viver assim? Quais são 
as dificul- dades para me relacionar bem com os outros? 
 
9 ANOS 
Tema: Somos chamados a viver em comunidade 
Texto bíblico: 1 Coríntios 12, 14-21 
Reflexão: Todas as pessoas precisam umas das outras para viver melhor; ninguém pode ser desprezada. 
Eu procuro viver ajudando ao meu próximo, assim como também os outros me ajudam? Você sente alegria em 
compartilhar as suas coisas com os outros? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Deus nos chama a colaborar uns com os outros e caminhar juntos na 
vida. Isso significa que necessitamos reconhecer que ninguém pode viver sozinho, absolutamente isolado da 
comunidade. Eu procuro ser uma pessoal que participa e colabora na família, na escola e na comunidade? 
 
10 ANOS 
Tema: Aprendemos a agradecer, pois sempre recebemos mais do que nós damos. 
Texto bíblico: Lucas 17, 11-19 
Reflexão: Deus nos pede que aprendamos a agradecer por tudo que somos e temos, pois a pessoa que 
agradece é amiga de Deus. Vamos pensar: o que nós seríamos hoje e como estaríamos vivendo se não fosse 
pelo amor dos outros? (A família, a comunidade, as pessoas que nos amam e outros) 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Deus nos chama a ser generosos, a compartilhar o que somos e temos 
com os outros, a ajudar a todas aquelas pessoas que precisam de nós. Deus nos dá tudo por amor e gosta das 
pessoas que aprendem a agradecer e a amar ao próximo. Eu sinto dificuldades para agradecer, para doar, 
para partilhar? 
 
11 ANOS Tema: Somos chamados a viver com dignidade 
Texto bíblico: Marcos 5, 35-43;  Lucas 7, 11-17 
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Reflexão: A vocação para a vida; para que Deus nos deu a vida? (Lembrar das relações) A filha de Jairo e o 
filho da viúva continuaram vivendo igual que antes? Jesus lhes devolveu a vida; o que fariam de diferente 
depois? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Que faço hoje para respeitar e gostar das pessoas? Como posso ajudar 
para que os outros sejam felizes? Que estilo de pessoa quero ser amanhã para ser uma pessoa de bem? Deus 
me chama para viver no bem, me relacionando com bondade com os outros; o que Deus quer de mim, nesse 
sentido? 
 
12 ANOS 
Tema: Somos chamados a construir a Justiça e a Paz 
Texto bíblico: Êxodo 3, 1-10; Juízes 4,3-16 
Reflexão: Todos os seres humanos somos iguais em dignidade. Quais são as situações que ferem hoje essa 
igualdade? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Quais discriminações e injustiças existem hoje em nossa sociedade? 
As minhas atitudes contribuem para superar ou para reforçar a situação atual? O que Deus me pede para 
construir um mundo mais justo e humano? 
 
13 ANOS Tema: Nós fomos criados por amor e para amar 
Texto bíblico: Lucas 10, 25-37; Lucas 1, 39-45 
Reflexão: Nascemos por causa do amor de Deus e fomos criados para amar. Existem diversas formas e níveis 
de amor, porém, sempre, em favor da vida feliz das outras pessoas. Qual é a experiência que nós temos de amar 
as pessoas, nesse sentido? O amor que a mídia propaga é igual ao amor que Jesus viveu e nos pede para 
viver? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Existem muitas formas de amar ao próximo, por meio de estilos de 
vida, ações e estados de vida diversos. Que contribuição oferece à sociedade uma mãe ou pai de família, um 
padre, uma religiosa, um amigo, um voluntário em favor de uma causa justa? 
 
14 ANOS 
Tema: Chamados para a liberdade dos filhos e filhas de Deus 
Texto bíblico: João 4, 7-15; Lucas 19, 1-10 
Reflexão: Deus nos chamou para a vida a fim de sermos felizes, apesar das dificuldades e limitações 
humanas. A liberdade é querida por Deus, pois possibilita tomar decisões próprias, assumir 
responsabilidades e viver com autonomia. Trata-se, porém, de um aprendizado, pois muitas coisas nos 
amarram e não nos deixam ser nós mesmos. É fácil ou difícil ser livre? Por quê? Quando é fácil e quando é 
difícil? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: O sentimento de liberdade produz alegria ao coração humano. Muitas 
coisas nos amarram e nos desviam da liberdade que Deus nos oferece? É livre quem entrega a vida em favor 
do próximo, por amor? Em que sentido? Quem é mais livre: quem faz sempre o que quer ou quem faz aquilo 
que considera que é melhor para ele e para os outros? 
 
15 ANOS  
Tema: Chamados a ser generosos 
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Texto bíblico: Marcos 1,16-20; Lucas 8, 1-7 
Reflexão: Jesus tem um projeto de vida maravilhoso que ele chama de reino de Deus. Trata-se de uma realidade 
sempre nova, na qual as pessoas vivem fraternalmente no amor fraterno e se doam ao próximo em atitude 
solidária para ajudar as pessoas a serem mais felizes e a viver com dignidade. Você sentiu vontade de fazer 
parte do grupo de Jesus, para viver com Ele e como Ele? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: A vocação cristã é aceitar a amizade de Jesus Cristo na vida da gente 
e caminhar na história de mãos dadas com Ele; livremente, aos poucos, a vida do cristão se identifica com os 
sentimentos, atitudes e obras do Divino Mestre. Você gostaria de viver a sua vida a partir dessa amizade única 
e maravilhosa com Jesus? 
 
16 ANOS 
Tema: Chamados a participar na comunidade cristã 
Texto bíblico: Atos 2,42-47; Atos 4, 32-37; Jo 15,1-11 
Reflexão: Ninguém vive absolutamente sozinho, pois é impossível realizar uma vida humana fora da 
sociedade. A comunidade de Jesus, não sendo perfeita, nos oferece os elementos necessários para sermos 
cristãos, pois sozinho é, praticamente, impossível. Como eu participo da minha comunidade cristã? Quais 
dificuldades encontro? E quais aspectos positivos? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: A comunidade cristã é feita por todos e entre todos os fiéis. Cada pessoa 
tem seu lugar, seu valor, a própria missão. Você participou em alguma ação missionária (evangelizadora)? Como 
foi a sua experiência? Você gostaria de participar mais vezes? Qual é a parte da evangelização de que você 
mais gosta hoje? E para o amanhã, você já pen- sou como gostaria de participar? 
 
JOVENS  
Tema: Minha vocação e meu projeto de vida 
Texto bíblico: Mateus 5, 1-11 
Reflexão: A juventude é o tempo mais precioso, quando as pessoas curtem a beleza da vida presente e 
sonham e preparam a etapa adulta. Nos seus sonhos de vida, tem espaço o sonho de Jesus para todo ser 
humano, que é o Evangelho? 
Vocação hoje, pensando no amanhã: Quais são os exemplos de vida humana e cristã que você mais admira 
e por quê? Quais são os princípios e valores que você vai inserir no seu projeto de vida? Que estilo de pessoa 
você quer ser hoje e no amanhã? 
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Estatuto de Pastoral vocacional 
escolápia em Brasil 

1. Justificativa. 
2. Marco referencial: nossas opções de fundo. 
 2.1. A prioridade da PVE. 
 2.2. Fomentando uma cultura vocacional. 
 2.3. O jovem no centro da PVE. 
 2.4. Comunidades religiosas abertas e acolhedoras. 
  2.5. PVE assumida de forma colegiada e comunitária. 
  2.6. PVE flexível, contextualizada, orgânica e articulada. 
  2.7. PVE que educa, acompanha e forma através do AVE. 
  2.8. Articulação entre o Movimento Calasanz, a PVE e a FI. 
3. Estrutura da PVE na Província (Área Brasil). 
  3.1. Agentes e estrutura da PVE. 
   - Padre Provincial e Congregação. 
   - Coordenador e Equipe da PVE da Província (Área Brasil). 
   - Comunidade Religiosa Escolápia. 
   - Fraternidade Escolápia. 
  3.2. Programação e avaliação. 
   - Programação. 
   - Avaliação. 
Anexo: Itinerário do AVE. 

1. JUSTIFICATIVA 
1. A Congregação Geral das Escolas Pias apresenta, no ano de 1992, no Diretório Escolápio da Pastoral 

Vocacional88, as políticas aprovadas pelo Capítulo Geral referente à PVE que hoje em dia têm vigência 
e são referência fundamental: 

a. A pastoral juvenil é premissa necessária da Pastoral Vocacional Escolápia (PVE). 
b. A PVE será prioridade nas programações das comunidades e obras. E cada demarcação 

elaborará sua programação específica anual. 
c. A chamada mais eficaz à vocação escolápia é a vida, a alegria e o comportamento apostólico 

dos nossos religiosos e comunidades. 
d. É necessário chamar explicitamente aos jovens a viver a fé comprometidamente, sobretudo 

no campo próprio de nossa missão. 
e. A PVE tem que estar inculturada nos distintos países. 
f. Temos que assegurar o seguimento e acompanhamento dos que mostrem indícios de 

vocação. 

                                                           
88 Diretório Escolápio de Pastoral Vocacional (p. 6) 
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2. A identidade da vocação escolápia89 é definida desta forma pela FEDE90: “O mesmo Espírito Santo que 
guiou a São José de Calasanz na compreensão de sua vocação e na resposta a dar, é quem tem 
suscitado que também outras pessoas posteriormente elegeram o estilo de vida, expressado nas 
Constituições e nas Regras da Ordem, com admiráveis frutos de santidade. Também hoje nossos 
candidatos são conduzidos pelo Espírito de Deus para se configurarem plenamente com Cristo seguindo 
a experiência de nosso Fundador e segundo a forma de vida religiosa escolápia aprovada pela Igreja”.   

3. A Pastoral Vocacional Escolápia deve “ser feita a partir da visão da Igreja como um povo de servidores, 
dentro do pluralismo das vocações, ministérios e carismas91”.. “A Pastoral Vocacional deve ser 
encarnada na realidade. E por isso mesmo deve se diversificar, adequando-se à peculiaridade das 
situações e às necessidades concretas da Igreja local, das comunidades e do povo. Deve se acentuar 
que tanto o apelo interior de Deus quanto o chamado oficial da Igreja, atendendo às necessidades do 
povo, são elementos constitutivos da vocação”92. 

2. MARCO REFERENCIAL: NOSSAS OPÇÕES DE FUNDO 

2.1. A PRIORIDADE DA PVE 
4. A pastoral vocacional se encontra no centro da vida da comunidade escolápia. Por isso, cada Escolápio 

se compromete a oferecer às crianças e jovens que se encontram com ele o tesouro da vocação que 
tem descoberto. 

5. Para que funcione de forma dinâmica e ordenada, é necessário que a PVE conte com um coordenador 
responsável pela mesma e semi-liberado, a fim de acompanhar os grupos vocacionais e cada 
Vocacionado, em concreto. 

6. Este trabalho deve ser realizado a partir de uma Equipe que articule a PVE de toda a Província, tanto a 
nível de área Brasil quanto local. 

7. A Congregação Provincial definirá a dotação orçamentária anual destinada ao trabalho vocacional para 
investir em: materiais de convocatória, viagens, retiros, campanhas, etc. Também se preocupará em 
oferecer uma infra-estrutura que atenda as necessidades da PVE. 

8. Também a PVE se constitui como uma das prioridades da Fraternidade Escolápia; os leigos escolápios 
são ‘sujeito’ na evangelização a partir do carisma calasâncio; por isso, chamados a se comprometer e 
trabalhar na estrutura e nas plataformas da PVE. 

2.2. FOMENTANDO UMA CULTURA VOCACIONAL 
9. Toda ação pastoral tem que ser vocacional, enquanto conduz progressivamente cada pessoa ao 

encontro com o mistério de Deus e com seu desígnio de salvação, para assumi-lo livremente como 
projeto da vida. Nesse sentido, a PVE é objetivo central de toda pastoral geral enquanto encaminha o 
jovem para a experiência e para a resposta viva e pessoal a Jesus Cristo, no seio da comunidade cristã 
(cfr. DEPVE, n° 8). 

10. A Pastoral Vocacional Escolápia não funciona como uma atividade isolada em nossas obras. Ela deve 
estar articulada com toda a dinâmica pastoral que empreendemos, atuando transversalmente em todas 
as pastorais, catequese, matérias de escola e demais. 

                                                           
89 Neste Estatuto focamos a vocação escolápia enquanto chamado à vida religiosa. 
90 FEDE, nº 12. 
91 Conferência nacional dos bispos do Brasil. “Vida e ministério do presbítero na PV”. Documento aprovado pela 19ª 
Assembléia de CNBB. Itaici, 26 fevereiro de 1981. A CNBB compreende que o trabalho vocacional deve ser conduzido 
desde o SAV (Serviço de Animação Vocacional).  
92 Op. cit. Ver o documento em sua “III parte: pistas para a ação” (Diretrizes gerais). 
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11. Entendemos por cultura vocacional um “conjunto coerente e partilhado de maneiras de pensar, sentir, 
atuar e celebrar que criam o ambiente necessário para que as pessoas descubram sua vocação 
específica dentro da vocação cristã”. 

12. Esta cultura é criada e difundida por toda a comunidade cristã. Animada pelos Escolápios, a ação 
pastoral é desenvolvida buscando que cada criança, adolescente e jovem reflita sobre o seu papel na 
Igreja e na sociedade. Uma vez assumido viver desde Cristo, contagie as demais pessoas com a sua 
vida, criando cultura vocacional. 

13. Cada religioso e comunidade se sentirão responsáveis de colaborar no nascimento e amadurecimento 
das vocações; busquem atender, com dedicação especial, individual e em grupo, àqueles que 
manifestem indícios de vocação (cfr. R. 146). 

14. A equipe de PVE local buscará a forma de trabalhar criando cultura vocacional e estruturas em todas 
nossas obras: colégios, paróquias, centro sociais, escolas de aprendizagem e outras; procurando o lugar 
de cada um neste mundo desde a fé.  

2.3. O JOVEM NO CENTRO DA PVE 
15. O trabalho vocacional não pode ser desarticulado dos contextos vitais do Vocacionado, mas deve 

perpassar toda a sua vida. Afinal, o Vocacionado é o centro da PVE. 
16. Busca-se a centralidade do jovem, com seu processo humano, espiritual e eclesial próprios. Desta forma, 

o trabalho vocacional se adapta à realidade de cada jovem. 
17. Isto acontece porque não somos nós que escolhemos os jovens, mas eles que conhecendo-nos optam 

em abraçar nossa vida; cabe a nós a preciosa tarefa de acompanhá-los e ajudá-los no discernimento. 

2.4. COMUNIDADES RELIGIOSAS ABERTAS E ACOLHEDORAS 
18. Os religiosos, as comunidades religiosas e a Fraternidade são -sem dúvida- as mediações mais 

importantes na PVE. Na Ordem, a tarefa vocacional é realizada em níveis e responsabilidades 
diferentes, mas o fundamental está naquilo que somos e no testemunho que damos da nossa identidade. 
É a nossa vida e a felicidade profunda, antes de tudo, o que mais interroga (cfr. DEPVE n° 16) 

19. Toda comunidade religiosa escolápia deve ser um espaço fecundo de acolhida e abertura aos jovens 
que vêm para nos conhecer. O intuito é que cada Comunidade Escolápia pense desde o eixo Vocacional, 
incluindo-o dentro do seu planejamento anual. 

20. “Ninguém ama aquilo que não conhece”, portanto é fundamental que os jovens nos conheçam desde 
dentro. É indispensável que a comunidade religiosa esteja sempre aberta aos Vocacionados. 

21. Cada comunidade religiosa escolápia deve programar momentos e atividades de inserção dos jovens 
na vida comunitária (momentos de oração comunitária, refeições, lazer, etc.). 

22. Convém também que a caminhada do Grupo Vocacional local seja avaliada periodicamente pela 
comunidade religiosa. 

23. Os candidatos da “G. 20..” (G = Geração Escolápia93) são os principais destinatários desta nossa 
abertura de vida. Importa que a comunidade local esteja atenta às suas inquietudes e questionamentos. 

24. Para alguns casos concretos será solicitado ao Vocacionado que more ou passe momentos mais 
prolongados na comunidade religiosa. Assim, dar-se-á o conhecimento mútuo anterior ao ingresso no 
pré-noviciado. 

2.5. PVE ASSUMIDA DE FORMA COLEGIADA E COMUNITÁRIA 

                                                           
93 É o grupo específico de jovens Vocacionados que cada ano se forma e que são preparados intensamente para o 
ingresso ao pré-noviciado. 
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25. A colegialidade significa que, embora exista um Coordenador nomeado pelo Superior, todos os 
Escolápios - religiosos e leigos-, se sentem co-responsáveis nas decisões. Afinal, não se trata de uma 
delegação do trabalho, mas de um compromisso vocacional assumido e partilhado por todos. 

26. A PVE deve ser também comunitária, ou seja, todo Escolápio está chamado a implicar-se diretamente 
no trabalho vocacional e a partilhar a vida dos Vocacionados no âmbito comunitário.  

2.6. PVE FLEXÍVEL, CONTEXTUALIZADA, ORGÂNICA E ARTICULADA 
27. A realidade social e familiar atual é muito complexa e volátil. Exige que tenhamos processos 

institucionais flexíveis e adaptados ao contexto de cada Vocacionado. Não se pode funcionar com uma 
estrutura rígida e uniforme. 

28. É preciso, portanto, que cada Escolápio conheça e esteja atento às transformações culturais e sociais 
de nosso tempo. Assim, não se comete o equívoco de pensar que um jovem não tem vocação 
simplesmente porque -a priori- não possui alguns elementos do nosso estilo de vida. 

29. Flexibilidade não só para com os jovens que participam do AVE, mas também para aqueles jovens que, 
em algum momento, participaram conosco e/ou vocações adultas. É importante que a PVE esteja atenta 
e acompanhe a vida deles, sobretudo, se são jovens em situações especiais. 

30. A fim de evitar elementos que possam travar a PVE (absentismos, individualismos, improvisações 
constantes, dependências pessoais, etc.), é preciso assumir um estilo de trabalho orgânico e bem 
articulado com os demais trabalhos que desenvolvemos. 

31. Neste sentido, o trabalho a ser desenvolvido deve conter os seguintes elementos: planejamento, 
programação anual provincial e local, avaliação contínua, definição concreta de funções e 
responsabilidades, sistematização e método de trabalho. 

2.7. PVE QUE EDUCA, ACOMPANHA E FORMA ATRAVÉS DO AVE 
32. O AVE é um método espiritual enquadrado dentro do âmbito da Teologia Espiritual; portanto, tem 

objetivos, etapas e metodologias de trabalho próprios. O AVE oferece uma proposta vocacional 
escolápia feita a partir de um método e conteúdo sistemáticos. 

33. A proposta do AVE pretende auxiliar o Vocacionado a conhecer-se melhor e orientar sua vida em função 
da experiência vocacional do chamado de Deus. 

34. Muitos jovens são acompanhados e participam dos encontros do AVE. No entanto, poucos são os que 
entram no pré-noviciado. Acredita-se que a experiência de participação nos grupos vocacionais é 
fundamental na vida do jovem que necessita orientar sua vida. 

35. Os encontros vocacionais são organizados de tal forma que proporcionem, tanto para o jovem em 
acompanhamento quanto para o novato, uma experiência que o leve a rezar, pensar e refletir sua vida 
e vocação. 

36. Importa que o AVE forneça esta formação, acompanhamento e orientação na vida do jovem. Desta 
forma, mesmo não sendo religioso Escolápio o jovem se encontrará melhor preparado para a vida, 
buscando discernir em cada evento a vontade de Deus. O Carisma Calasâncio já está semeado. 

2.8. ARTICULAÇÃO ENTRE O MOVIMENTO CALASANZ A PVE E A FI  
37. A Pastoral Vocacional Escolápia deve manter uma relação muito estreita com o trabalho pastoral com 

jovens e com a Formação Inicial. 
38. Esta relação se dá, sobretudo, através do envolvimento dos Formandos na dinâmica vocacional. Eles 

não só animam a vida dos Vocacionados, como organizam e participam nos encontros vocacionais. 
39. Para conseguir os objetivos da PVE são necessários ambientes juvenis cristãos, uma pastoral de 

crianças, adolescentes e jovens bem articulada desde o Movimento Calasanz. A pastoral juvenil e a PVE 
estão intimamente unidas. A pastoral é completa e eficaz se abrir cada pessoa para as diferentes opções 
e vocações cristãs específicas.  
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40. Importa que os Escolápios se façam mais presentes em todas as atividades desenvolvidas com os 
adolescentes e jovens, especialmente no Movimento Calasanz. Desta forma, damos testemunho de 
nossa vida e animamos os jovens a inquietar-se vocacionalmente. 

41. Os responsáveis pelo trabalho vocacional busquem estar em sintonia com os Formadores, 
principalmente com os da etapa do pré-noviciado. Assim, estabelece-se um itinerário gradativo de 
acompanhamento da vida do jovem e do seu processo de amadurecimento vocacional. 

42. Os Formadores, na medida do possível, participem nos encontros vocacionais, estabelecendo estreita 
relação com os Vocacionados e com a dinâmica da PVE. 

43. É importante assumir que a FI é processual, sem confundir as etapas de amadurecimento do jovem. 
Não podemos pedir a um jovem que está concluindo o AVE que apresente características de um 
formando já inserido na FI. 

44. A equipe da PVE provincial buscará os meios para articular-se com o Movimento Calasanz e com a 
Fraternidade Escolápia. 

45. A equipe local de PVE programará a articulação com: 
a. A pastoral diocesana, e especificamente com a PV Diocesana. 
b. A pastoral de nossas paróquias e a equipe de PV onde houver. 
c. A equipe de pastoral de nossas obras.  

3. ESTRUTURA DA PVE NO BRASIL 
 

46. A Pastoral Vocacional não deve ser vista como uma atividade a mais no labor pastoral. Ela deve ser 
compreendida como uma atitude permanente do Escolápio que, sentindo-se realizado em sua vocação 
dentro da Ordem das Escolas Pias, deseja compartilhá-la com outros que levarão a missão adiante e 
perpetuarão o sonho de Calasanz na história. 

3.1. AGENTES E ESTRUTURA DA PASTORAL VOCACIONAL ESCOLÁPIA 
47. Por Agentes entendemos todos aqueles que realizam algum tipo de trabalho concreto dentro da Pastoral 

Vocacional. Neste amplo marco cabem desde aqueles que se dedicam a orar constantemente pelas 
Vocações, até aqueles que desempenham uma tarefa estritamente vocacional, como preparar ou animar 
alguns dos Encontros Vocacionais; podem ser leigos ou religiosos, jovens ou adultos. Busca-se que 
atendam aos seguintes pressupostos: 

a. Participar ativamente e ser conhecido dentro das Comunidades. 
b. Saber trabalhar em equipe. 
c. Se sentir identificado com o nosso jeito de ser e de trabalhar, sem criar linhas paralelas. 
d. Realizar um labor Vocacional amplo e aberto. 
e. Cuidar da própria formação no tema Vocacional, participando de cursos, leituras, 

aprofundando na vida da Igreja brasileira, e da própria comunidade eclesial, etc. 
48. Ainda que a Pastoral Vocacional Escolápia comporte um grande número de agentes nos mais diversos 

âmbitos e ser ela de responsabilidade de todo Escolápio, por pertencermos a uma estrutura, ela exige 
de nós diferentes níveis de responsabilidades e funções. Assim, na Província do Brasil a PVE se 
estrutura da seguinte forma:  

a. Pe. Provincial e Congregação.  
b. Coordenador e Equipe de PVE da Província (nomeados pelo Pe. Provincial). 
c. Responsáveis da PVE de cada lugar: Belo Horizonte, Governador Valadares e Serra. 
d. Comunidades Religiosas Escolápias. 
e. Fraternidade Escolápia. 

Pe. Provincial e Congregação  
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49. O Superior Maior é o primeiro responsável pela PVE em sua demarcação. Ele deve ser o animador e 
promotor da PVE de acordo com o que dispõem nossas Constituições e Regras. Segundo o Diretório 
Escolápio de Pastoral Vocacional (cfr. DEPVE, n. 29) ele tem a função de:  

a. Fomentar a oração constante pelas vocações; 
b. promover a colaboração vocacional com o clero diocesano e com outros religiosos; 
c. contribuir para criar uma vida comunitária acolhedora; 
d. animar a participação de todos na PVE; 
e. preocupar-se pela pastoral da juventude em nossas obras e grupos de vida e de apostolado; 
f. zelar para que não falte a orientação vocacional em nossa ação pastoral educativa; 
g. interessar-se pelos grupos e pelos jovens que mostram sinais de possível vocação específica; 
h. aceitar e receber os candidatos em nossas comunidades; 
i. dedicar no orçamento anual da demarcação a quantidade adequada para a PVE (R. 148). 

Coordenador e Equipe de PVE da Província (área Brasil) 
50. O Coordenador e a Equipe de PVE são nomeados pelo Superior Maior da demarcação. Eles têm a 

função de planejar, animar, desenvolver e dimensionar a PVE da Província. A Equipe está formada pelo 
Coordenador Provincial e pelos responsáveis da PVE de cada lugar (Belo Horizonte, Governador 
Valadares e Serra).  

51. O Coordenador provincial é o promotor executivo da PVE na Província (área Brasil). Suas funções:  
a. Conscientizar religiosos e comunidades sobre suas responsabilidades institucionais a 

respeito das vocações; 
b. dinamizar as equipes e o trabalho local da PVE; 
c. preparar com eles a programação da PVE e apresentá-la à aprovação dos Escolápios;  
d. colaborar em programações e atividades vocacionais, diocesanas e religiosas; 
e. ajudar às equipes locais de PVE na elaboração das próprias programações; 
f. revisar e avaliar as programações locais e da demarcação; 
g. orientar e acompanhar os que trabalham neste campo e fornecer-lhes materiais adequados; 
h. garantir o AVE de cada jovem Vocacionado (cfr. DEPVE, n. 30).  
i. marcar os encontros da equipe de PVE. 
j. zelar para que os Grupos Vocacionais sejam bem acompanhados; 
k. criar material de PVE para os Grupos Vocacionais e para o AVE pessoal; 
l. acompanhar e orientar os retiros, convivências e outros eventos vocacionais Escolápios; 
m. apresentar ao Pe. Provincial os candidatos preparados e acompanhados pela PVE para 

iniciarem o Pré-noviciado. 
52. As funções dos coordenadores locais da PVE, realizadas junto aos demais Escolápios da Comunidade 

Religiosa, são: 
a. Animar os Grupos Vocacionais de cada lugar; 
b. planejar e desenvolver a programação da PVE em cada lugar; 
c. possibilitar a presença dos Vocacionados na Comunidade Religiosa; 
d. convocar jovens nos colégios, paróquias, para participarem de retiros e do Grupo Vocacional 

local; 
e. acompanhar retiros, convivências e outros eventos vocacionais. 

 Comunidade Religiosa Escolápia  
53. Estamos cientes de que a mediação mais forte para o trabalho Vocacional é a nossa vida pessoal e 

comunitária. Vida manifesta na cordialidade e carinho entre os Religiosos, no trato acolhedor para com 
os meninos e jovens, na oração e vida interior de cada um e da Comunidade e no entusiasmo e ardor 
apostólico da nossa missão. 
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54. Quando expressamos assim nossa vida, é ela mesma quem fala bem alto para esses jovens nos quais 
encontra-se a semente da Vocação. Eles facilmente percebem no seu interior a atração suscitada pelo 
Espírito de Deus quando nos descobrem felizes por viver uma Vocação de serviço e entrega. Com 
certeza, o coração da nossa vida pessoal e comunitária é o primeiro espaço onde Deus mesmo faz 
germinar uma Vocação Escolápia. 

55. Cada comunidade deverá incluir no orçamento anual um valor dedicado à PVE. 
Fraternidade Escolápia 
56. A Fraternidade Escolápia está chamada a vincular-se intensamente no trabalho da PVE, especialmente 

no espaço local, onde podem divulgar e convocar os eventos vocacionais, assim como animar e orientar 
àqueles jovens nos quais se percebem sinais vocacionais. 

        3.2. PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO  
57. A programação e a avaliação são dois instrumentos de trabalho fundamentais dentro da PVE. Ajudam 

a planejar as ações, distribuir funções, e gerir com maior eficácia o trabalho vocacional.  
Programação  
58. Na assembléia provincial, que acontece no final ou início de cada ano, o Coordenador da PVE, com a 

Equipe, deve apresentar a programação anual da PVE, antes da sua redação definitiva. Nela deve 
constar: 

a. Coordenador provincial da PVE e Equipe da PVE; 
b. coordenador de cada lugar (Belo Horizonte, Valadares e Serra); 
c. calendário de reuniões da Equipe de PVE; 
d. objetivos que o Coordenador e a Equipe se propõem; 
e. pessoas responsáveis pelo acompanhamento de Vocacionados de outras cidades; 
f. material catequético e pastoral disponível e o que deve ser preparado; 
g. recursos materiais e econômicos disponíveis de acordo com o respectivo orçamento 

aprovado. (Cfr. DEPVE, n. 33). 
      Avaliação 
59. No mesmo encontro de Província, o Coordenador e a Equipe de PVE entregarão à assembléia provincial 

a avaliação da PVE do ano, incluindo nela: 
a. O andamento dos Grupos Vocacionais. 
b. A apresentação geral dos candidatos ao pré-noviciado. 
c. O relatório de todas as atividades vocacionais realizadas. 
d. O balanço de receitas e despesas da PVE e o orçamento do ano seguinte.  

ANEXO.- ITINERÁRIO DO AVE  
60. Por itinerário compreendemos o caminho que realizamos para desenvolver o AVE (Acompanhamento 

Vocacional Escolápio). Ele se define a partir de suas características, etapas e a psicopedagogia usada 
para seu desenvolvimento. 

1.1. CARACTERÍSTICAS DO AVE 
61. Personalizador 

a. O jovem Vocacionado não pode ser considerado como alguém anônimo; o reconhecimento 
desse jovem como pessoa concreta, indivíduo com suas circunstâncias, dificuldades, 
problemas, valores, histórias vitais que carrega, possibilidades, sonhos e esperanças,... é a 
primeira nota característica do “Acompanhamento Vocacional Escolápio”. 
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b. Personalizador não é simplesmente algo feito ‘a nível pessoal’, ‘a sós com ele’; 
personalizador também significa que a capacidade de crescimento e amadurecimento é uma 
tarefa principalmente dele; o maior e melhor especialista dele deve ser ele próprio, assumindo 
esse compromisso com sua pessoa. 

c. Personalizador aponta, também, a grande tarefa à qual todo ser humano está chamado: a 
tarefa de se tornar ele próprio, um ser adulto, autêntico, livre e autônomo. O processo do AVE 
ajuda de forma única a que cada jovem seja ele mesmo: “torna-te aquilo que tu és”.   

62. Integrador 
a. O ser humano é uma unidade pessoal sabendo que tudo tem a ver com o todo da realidade 

pessoal. 
b. O “Acompanhamento Vocacional Escolápio” não se limita a um só aspecto da vida do jovem 

Vocacionado, senão que abrange a pessoa completa dele: seus âmbitos, riquezas, pulsões, 
histórias e dinamismos. 

c. O AVE pretende levar o jovem a descobrir e vivenciar a Jesus Cristo como Senhor e centro 
de sua vida e da história. Aquele que lhe propicia a mais profunda integração da sua pessoa. 

63. Progressivo, sistemático e gradual 
a. O amadurecimento da Vocação é lento; o “Acompanhamento Vocacional” respeita os ritmos 

de cada jovem e suas possibilidades reais; ao mesmo tempo, espera por aquilo que foi 
solicitado ao jovem. 

b. Progressivo: o itinerário como processo (início, etapas, fim) transmite a experiência de 
caminhar e de crescer; o jovem está chamado a perceber e experimentar suas mudanças e 
transformações. 

c. Sistemático: ordenado; seguindo um método e programação; sem deixar as coisas à boa 
vontade ou à improvisação. 

d. Gradual: de menos para mais; de pouco para muito; partindo sempre da realidade concreta 
e vital do jovem; situando-se a partir da afirmação de que o jovem é muito mais importante 
que suas opções. 

1.2. ETAPAS DO AVE  
A PVE em função das etapas cronológicas 
64. Etapa de convocatória (“suscitar e propor”). Etapa da convocação e dos primeiros passos. Objetivo: 

chamar94. 
a. É preciso que seja bem realizada, esclarecida, convocando para participar de Retiros 

Vocacionais ou para formar parte dos Grupos Vocacionais Escolápios. 
b. Temos que convocar explícita e convencidamente aos jovens para participar da PVE nesta 

etapa simples, de primeiros contatos, conhecimento mútuo, etc. 
c. Importância dos primeiros laços afetuosos com o Escolápio e com a vida Escolápia. 

65. Etapa de acompanhamento (“discernir e selecionar”). Etapa do autoconhecimento e do Projeto de Vida. 
Objetivo: educar95. Esta etapa -normalmente- se completa e conclui no Pré-noviciado. 

a. O AVE se realiza através do acompanhamento grupal e pessoal. 
b. O discernimento dos sinais vocacionais e das motivações profundas é o centro do AVE, 

através da descoberta e desenvolvimento do ‘eu ideal’ em cada jovem. 

                                                           
94 Esta etapa se encontra expressada e definida no livro vocacional “Procurando minha estrela”, a partir da p. 45. 
95 Encontra-se expressada e definida no livro vocacional “Procurando minha estrela”, a partir da p. 53. Esta etapa é a que 
melhor estruturação, conteúdo, metodologia e programação possui. 
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c. Etapa fundamental; pretende-se que o Vocacionado possa chegar a um maior e mais 
profundo autoconhecimento. 

d. Primeira formulação do Projeto de Vida. 
e. Centrada na análise sistemática de quatro dinamismos que configuram uma opção 

Vocacional: coração, cabeça, capacidade e coragem. 
f. Importância nesta etapa do AVE pessoal e do Grupo Vocacional. 

66. Etapa de formação (“acompanhar e formar”). Etapa de afirmação da identidade em Deus e no Reino. 
Objetivo: formar96. 
a) A formação vocacional se desenvolve ao longo de todo o processo do AVE, desde o primeiro 

Retiro ou reunião do Grupo Vocacional, até o final. 
b) Destacamos a formação realizada nos encontros mensais. Encontra-se estruturada a 

programação de forma cíclica trienal para os encontros dos Grupos Vocacionais Escolápios. 
c) Também merece um destaque a formação que se desenvolve em cada Retiro, Convivência ou 

Semana vocacionais. 
d) A formação acompanha todas as etapas, desenvolvendo-se uma formação expressamente 

vocacional com os jovens que formam a “G 20..”  
A PVE em função da identidade vocacional 
67. Em cada um dos momentos que se apresentam são desenvolvidos os três momentos anteriores: chamar 

- educar - formar, com ênfases diferentes. Se na primeira fase o acento forte é a educação vocacional, 
na segunda fase o acento recai na formação vocacional. 

68. Nível I ou fase primeira: Ser Vocacionado Escolápio. 
a. Chamar: Chamado amplo, em lugares variados. Convida-se para participar de um Retiro ou 

para formar parte do Grupo Vocacional. 
b. Educar: Através do AVE inicia-se o processo de educação vocacional do jovem. A educação 

parte do ‘eu real’ e aponta para a descoberta e identificação do ‘eu ideal’; essa é a função 
educativa do AVE, realizada a nível pessoal e grupal. Nesta fase o elemento educativo é o 
mais importante. 

c. Formar: A formação é algo muito inicial e simples. Consiste em que o jovem Vocacionado 
conheça um pouco e se sinta identificado minimamente com as características da vida e 
missão Escolápias. 

d. A esta fase pertencem todos os Vocacionados. Chegam-nos com suas características 
culturais. É uma fase que pode demorar mais ou menos para cada jovem, dependendo de 
sua situação pessoal e de seu processo vocacional. 

69. Nível II ou fase segunda: Ser “Geração Escolápia 20..” 
a. Chamar: Chamado específico, dentro dos Grupos Vocacionais Escolápios, por serem o 

espaço normal e apropriado para o desenvolvimento da vocação. Mas existem outros 
espaços eclesiais que favorecem o amadurecimento vocacional. Convida-se para formar 
parte da próxima “Geração Escolápia” àqueles que mostram sinais fortes de identidade 
vocacional. Muitas vezes nem é necessário o convite, pois os processos humano, espiritual 
e vocacional do jovem levam-no a solicitar fazer parte da “G. 20..”. 

b. Educar: Continua o processo educativo. Se ele é bem feito, se perceberá que o jovem 
Vocacionado vai mostrando maiores elementos de amadurecimento. Esses traços de 

                                                           
96 Esta etapa se encontra expressada e definida no livro vocacional “Procurando minha estrela”, a partir da p. 155. 
Conteúdo mais apropriado para trabalhar com a “Geração 20...” e no Pré-noviciado, já que está baseado nos “Exercícios 
Espirituais” de Santo Inácio. Pretende oferecer os passos inacianos para uma boa escolha Vocacional, a partir da Palavra 
de Deus e dos sinais vocacionais. 
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amadurecimento são os sinais vocacionais que nos indicam o momento certo para convidar 
um jovem a passar para esta segunda fase. Se deverá perceber, também, que o Carisma 
Escolápio, de alguma forma, está presente na interioridade do jovem. 

c. Formar: É o elemento mais importante da segunda fase. Porque nela estão Vocacionados 
que não se perguntam sobre o fato de ter ou não ter vocação, senão que se perguntam sobre 
a vida Escolápia: quais são nossas características, como é nossa missão, etc. Os elementos 
específicos de uma Ordem (pobreza - castidade - obediência - comunidade - ministério) são 
instrumentos válidos para formar. Nesta fase trata-se de que a forma de vida Escolápia seja 
vista pelo jovem como a forma de vida que ele deseja. Assim mesmo, deve expressar que 
quer se deixar guiar para adquiri-la. Forma parte desta segunda fase um grupo pequeno e 
seleto de Vocacionados que se constitui como “G. 20..”. 

1.3. PSICOPEDAGOGIA DO AVE 
Psicopedagogia em grupo 
70.  Grupo Vocacional Local: 

a. gera experiência de ‘sonho compartilhado’ (“não estou só!!”); 
b. ajuda a conhecer muito mais o jovem Vocacionado; 
c. espaço ideal para construir relações simétricas. 

71. Programação anual: 
a. É importante que a programação realizada no início do ano seja entregue para cada 

Vocacionado. 
b. Os encontros mensais se darão em cada Grupo Vocacional, seguindo a programação já 

definida.  
c. Dois Retiros anuais para os jovens do Nível I e dois Retiros anuais com jovens do Nível II. 

72. Semana Vocacional Escolápia ou Acampamento Missionário: 
a. Momento importante dentro da caminhada Vocacional dos Grupos e de cada menino. 

Momento ótimo para convocar a novos Vocacionados. 
b. Uma semana com todos eles com diferentes tempos: espaços de oração pessoal; tempo de 

lazer e esporte; partilha por grupos. 
73. A “Geração Escolápia 20..” está formada por aqueles jovens que participam do “Acompanhamento 

Vocacional Escolápio” e que reúnem as condições solicitadas pela Ordem para poder iniciar, no ano 
seguinte, o Pré-noviciado. Eis algumas das atividades mais importantes desenvolvidas no decorrer do 
ano: 

74. Seguimento específico durante um ano: 
a. Durante o ano que precede ao Pré-noviciado, a PVE oferece aos jovens que se encontram 

nessa etapa um acompanhamento especial e mais intenso. 
b. O processo inicia-se no Primeiro Retiro Vocacional do ano; dentre os Vocacionados 

participantes, e outros possíveis, forma-se o grupo chamado “G.20..”. 
c. Requisitos para fazer parte do “G.20..”: estar participando do “AVE”; ter 17 anos ou mais; ter 

o segundo grau completo ou em fase de conclusão; ter vivência e compromisso eclesiais; 
oferecer sinais de amadurecimento vocacional; confirmado pelo discernimento de vários 
Escolápios que acompanham a PVE. 

d. A equipe de PVE definirá o calendário e cronograma específico para este Grupo; nesta 
programação consta, entre outros momentos, um Retiro Vocacional no primeiro e outro no 
segundo semestre. 

75. Etapa Intensiva Vocacional ou tempo de experiência dos Vocacionados da “G.20..” Dois elementos 
fundamentais configuram esta etapa: 
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a. Experiência de vida dentro de uma Comunidade Religiosa, para conhecer de perto a 
realidade de nossa vida e, ao mesmo tempo, receber atenção pessoal por parte dos 
Escolápios da Comunidade. 

b. Experiência densa de retiro (oração e convivência), como preparação para a entrada ao pré-
noviciado. 

Psicopedagogia pessoal 
76.  A entrevista: 

a. Ela é o ato concreto mediante o qual é realizado o AVE pessoal através de um encontro 
humano, vivo, cordial, afetuoso e espiritual. 

b. Ela é o meio que mais e melhores elementos pode oferecer para um bom conhecimento do 
candidato, assim como para verificar seu processo de amadurecimento humano, espiritual e 
vocacional. 

c. A partir do momento em que o jovem percebe que o Escolápio esforça-se por escutá-lo 
intensamente e situar-se em seu mundo, o jovem irá sentindo progressivamente sua unidade 
interior, como se uma ponte unisse as ilhas dispersas da consciência do ser humano. 

77. O arquivo pessoal de cada Vocacionado é formado ao longo do processo completo do jovem: respostas 
às fichas, diário das entrevistas, cartas pessoais, dinâmicas de autoconhecimento, etc. Este arquivo é 
confidencial. 

78. As Fichas Vocacionais se apresentam como um meio idóneo para a análise/verificação/conclusão dos 
diferentes dinamismos da personalidade do jovem. Abrangem aspectos da vida do Vocacionado (família, 
sexualidade, afetividade, imagem de si, saúde, história Vocacional,...) e são o conteúdo fundamental da 
entrevista. 

79. O Projeto de Vida: O jovem Vocacionado, depois de ter participado durante um tempo no Grupo 
Vocacional -e tendo solicitado o “Acompanhamento Vocacional” pessoal-, é situado na perspectiva do 
que significa viver a partir de um Projeto de Vida. 

80. As leituras formativas: Dentro do “Acompanhamento Vocacional Escolápio” formam um complemento 
muito interessante para o amadurecimento do jovem. São leituras que acompanham o processo pessoal 
do Vocacionado, aprofundando o momento vital/experiencial que está vivendo. 

81. Dinâmicas/testes de autoconhecimento: São desenvolvidas com a ‘Geração 20..’ uma série de 
dinâmicas que ajudam os Vocacionados a se autoconhecer formando parte, também, do conteúdo da 
entrevista pessoal.  

82. O “Informe Vocacional” ou avaliação final 
a. No final do processo do “Acompanhamento Vocacional Escolápio” se elabora uma avaliação 

do mesmo por parte dos dois (o Escolápio e o jovem). 
b. Esse “Informe Vocacional” tem como objetivo oferecer uma síntese final do processo para o 

candidato, marcando alguns pontos, áreas ou elementos que possam ser trabalhados 
posteriormente. 

c. Este informe é apresentado pelo acompanhante ao padre Formador de Pré-noviços quando 
entrar no Pré-noviciado, de tal forma que possa continuar o acompanhamento iniciado. 
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Estatuto da Fraternidade 
Escolápia do Brasil 

1. NOSSA IDENTIDADE 

1. A Fraternidade Escolápia é o conjunto de fiéis associados em pequenas comunidades para viverem o 
carisma escolápio (espiritualidade, missão e vida), cada qual segundo sua vocação laical, religiosa ou 
presbiteral. A Fraternidade é, portanto, uma associação de fiéis integrada no carisma escolápio e 
reconhecida como tal pela Ordem das Escolas Pias. 

2. Somos uma Comunidade de seguidores e seguidoras de Jesus, chamados e convocados por Deus em 
Fraternidade Escolápia, participando completamente do Carisma de Calasanz. Assumimos o Evangelho 
como nossa referência de vida e, fazendo parte da Escola Pia, caminhamos com toda a Igreja 
comprometidos na construção do Reino de Deus. 

1.1. SEGUIDORES/AS DE JESUS 

3. O elemento central da nossa identidade é nossa condição de seguidores e seguidoras de Jesus. 
Compartilhamos uma vocação comum com todos os membros da Igreja, que consiste em responder ao 
chamado (pessoal e comunitário) que Deus nos faz, por meio de Jesus e sob a inspiração do Espírito. 

4. Portanto, compreendemos nosso ser (ou nossa identidade) a partir da resposta à vontade de Deus para 
nossas vidas. Identificar e discernir esse chamado, responder com disponibilidade e confiança e sermos 
fiéis nessa resposta é o que nos realiza pessoal e comunitariamente. 

a. O amor 
5. A vocação cristã é, fundamentalmente, uma vocação de amor, que nasce do amor gratuito de Deus Pai/Mãe 

e nos convida a viver esse amor fraternalmente. O amor nos convoca, envia, acolhe e acompanha 
permanentemente. O amor é a missão primeira de toda a nossa vida, por isso dedicamos nossos melhores 
esforços a cuidar dessa experiência de amor gratuito que vivemos com Deus e de amor fraterno com todas 
as pessoas, especialmente, na pequena comunidade.  

6. Seguimos Jesus, sua palavra e modelo de vida, para poder dar forma a esse projeto de amor. O ponto de 
partida para compreender a Jesus é a experiência da Cruz. Queremos situar-nos no mundo desde a 
perspectiva dos últimos da sociedade, os mais pobres e excluídos, as vítimas inocentes da injustiça e do 
egoísmo. Como Jesus, acreditamos que, desde o reverso da história, o amor se compreende de uma forma 
nova, mais radical e real. Também desde o reverso de nossa própria história pessoal, desde as nossas 
fraquezas e limitações. Somente desde aí o amor se faz concreto, transformador, gratuito e radicalmente 
inclusivo.  

7. Como Jesus nos ensina, não podemos devolver a Deus o amor que d’Ele recebemos senão através dos 
nossos irmãos e irmãs, especialmente, aqueles que mais precisam desse amor, amando-os como somos 
amados por Deus.  

8. Nessa experiência de amor que fundamenta nossa fé, nos sentimos chamados a viver em fraternidade, 
tornando visível o amor em nossos relacionamentos, projetos, convivência, trabalho etc. Nossas pequenas 



 

 129 

comunidades e toda a Fraternidade se transformam assim em laboratório do Reino (sinal e escola) e em 
reflexo do mistério de Deus-Amor, sendo o critério fundamental para a credibilidade dessa proposta cristã. 

b. Dimensões de nossa fé 
9. Nossa condição de seguidores e seguidoras de Jesus se concretiza ou se estrutura em cinco dimensões 

fundamentais: 

Experiência De Deus 
10. Nossa fé se fundamenta no encontro pessoal com Jesus e na experiência de amor gratuito vivida com Deus 

Pai/Mãe. Através dessa relação de Deus com cada um de nós e da nossa resposta existencial, vivida de 
diferentes formas (vocações e estados de vida) e com distintas mediações, nos sentimos, radical e 
profundamente, salvos. A vocação nasce do encontro com Aquele que sabemos que nos ama e nos envia 
a ser reflexo do seu amor. 

11. Os sacramentos, especialmente a eucaristia, são fonte privilegiada para alimentar nossa experiência de 
Deus. Buscamos também avivar essa experiência mediante a oração pessoal e comunitária.  

12. Sentimos a necessidade de compartilhar, formar, discernir e amadurecer nossa experiência de fé em 
comunidade, com a Fraternidade e a Escola Pia, sempre em comunhão com a Igreja de Jesus.  

Formação Permanente 
13. Como pessoas inacabadas que somos, reconhecemos a necessidade de nos formar em todas as dimensões 

de nossa vida. Como cristãos e cristãs, devemos saber “dar razão de nossa fé” (1Pd 3,15) e discernir os 
sinais dos tempos sob a luz da Palavra de Deus. Sabemos da importância da formação para poder contribuir 
responsavelmente com a vida e missão da Igreja. 

14. Consideramos a formação (pessoal, comunitária e de toda a Fraternidade) fundamental para poder viver 
em conversão e discernimento permanentes desde a vocação pessoal e comum para a qual somos 
chamados. 

O Compromisso Em Favor Do Reino 
15. O compromisso cristão é uma forma de ser e viver, sendo sal e luz em todos os momentos de nossa vida. 

Isso se traduz em uma atitude constante de serviço e entrega generosa, traduzindo o projeto de amor na 
cotidianidade da vida.  

16. O projeto do Reino exige também de espaços e momentos concretos de gratuidade e solidariedade com os 
mais desfavorecidos e excluídos, destinatários privilegiados e protagonistas do mesmo. Por isso, todos os 
membros da Fraternidade realizamos serviços voluntários em favor da transformação social e construção 
eclesial. 

Estilo Pessoal De Vida  
17. O seguimento de Jesus é uma opção livre e adulta que se sustenta nas decisões, atitudes, relacionamentos 

e ações com as quais, de fato, vamos construindo a vida. Respondemos ao sonho que Deus tem para cada 
um de nós com nossa vida concreta e real, com o nosso estilo de vida. 

18. A Fraternidade ajuda a que cada pessoa encontre sua vocação e a realize com responsabilidade e 
fidelidade, usando como meio fundamental o Projeto Pessoal, compartilhado e avaliado na pequena 
comunidade.  

Partilha Comunitária 
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19. A fé se transmite, atualiza, cresce e amadurece sempre como experiência compartilhada. A Igreja tem sua 
origem em uma experiência comunitária. Somos seres comunitários e compreendemos o seguimento de 
Jesus como uma experiência comunitária e eclesial. 

20. A Fraternidade Escolápia, “Comunidade de pequenas comunidades” inserida eclesialmente através das 
Escolas Pias, é o nosso marco referencial e de pertença, onde alimentamos e vivemos todas as dimensões 
de nossa fé e de nossa vida.  

c. Eclesialidade 
21. Reconhecemo-nos “Povo de Deus”, pois recebemos nossa fé da Igreja de Cristo e dela fazemos parte. 

Nossa Fraternidade Escolápia do Brasil está inserida na Igreja através da Ordem das Escolas Pias, e cada 
comunidade está presente na vida de cada Igreja local com responsabilidade.  

22. Queremos servir na Igreja e contribuir para que seja fiel à sua Missão, encomendada por Jesus. A 
Fraternidade enriquece a Igreja toda com sua experiência de “Comunidade de pequenas comunidades” de 
vida cristã e com a vivência do carisma escolápio, desde a diversidade de vocações e ministérios a serviço 
do Reino.  

1.2. O CARISMA DE SÃO JOSÉ DE CALASANZ 

23. No processo de formação, discernimento e vivência cristã, descobrimos o Carisma Escolápio como um dom 
de Deus que acolhemos com responsabilidade. Trata-se de um presente que Deus nos dá, para configurar 
nossa identidade cristã, pessoal e comunitária.  

24. Esse carisma é um dom e uma proposta, realizada por aqueles que historicamente conservaram e por ele 
deram suas vidas, os escolápios. Aceitamos a proposta que a Ordem das Escolas Pias nos faz para 
compartilhar o Carisma e, a partir dele, entender nosso ser cristão e nossa pertença à Igreja. Nesse sentido, 
somos Fraternidade Escolápia, fazendo parte de uma história que começou com São José de Calasanz. 

25. Participar desse Carisma, por meio de diversas vocações e ministérios, significa modelar nossa identidade 
a partir dos três elementos que o compõem: espiritualidade, missão e vida comunitária. 

a. Espiritualidade 
26. Buscamos seguir sempre a voz do Espírito. Nossa espiritualidade tem sua origem na intuição de Calasanz 

de ler a realidade e o Evangelho desde o olhar da criança pobre.  
27. Sentimos o chamado de Deus desde as necessidades e urgências do nosso mundo, especialmente quando 

são reveladas nos pequenos e fracos da nossa sociedade. Nesse sentido, as crianças, preferencialmente 
as pobres, são um sacramento que alimenta nossa fé, esperança e amor. 

28. A partir dessa leitura evangélica, temos um carinho especial pela missão e espiritualidade educativas. 
Queremos servir, para fazer nascer o melhor de cada pessoa, pois é aí que nosso Deus se dá a conhecer. 
Queremos transformar a realidade, aproveitando e cultivando o que possa servir para humanizar este 
mundo, pois, no mais humano, revela-se Deus. Com essa sensibilidade pela criança, pela educação e pela 
transformação, descobrimos em Jesus nosso principal Mestre, quem nos ensina a viver, a fazer brotar a 
vida desde o pequeno e desprezado aos olhos do mundo, abrindo-nos a um futuro de esperança e dignidade 
para toda a humanidade.  

29. Essa espiritualidade enriquece as diferentes opções vocacionais, os diversos âmbitos de compromisso e a 
vida cotidiana de cada membro da Fraternidade. 

b. Missão 
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30. A Igreja existe para a missão, para anunciar e construir o Reino de Deus. Junto com a Ordem das Escolas 
Pias, a Fraternidade Escolápia participa da missão da Igreja com sua forma específica: evangelizar 
educando para a transformação social e renovação da Igreja.  

31. Realizamos essa missão específica pessoal, comunitária e, também, institucionalmente, através, 
principalmente, das obras escolápias. Nossa missão abrange três âmbitos muito relacionados entre si e, às 
vezes, simultâneos:  

Educação 
32. Entendemos a educação como uma ação integral, para favorecer o processo de desenvolvimento de todas 

as potencialidades pessoais. Uma educação capaz de formar pessoas preparadas, conscientes de sua 
própria realidade e do mundo no qual vivem para contribuir com a sua transformação. Essa missão é 
especialmente urgente e necessária lá onde a infância e a juventude sofrem mais as consequências de 
insuficientes oportunidades educativas.  

33. A Fraternidade assume como próprios todas as obras e projetos escolápios, colaborando, profissional e 
voluntariamente, considerando-os prioritários dentro da nossa missão. 

34. As pessoas da Fraternidade diretamente envolvidas em projetos e obras escolápias, explicitamente 
educativas, compreendem e orientam seu labor educativo como uma participação especial no ministério 
educativo escolápio.  

Transformação Social E Renovação Da Igreja 
35. Queremos impulsionar, na sociedade, os direitos humanos e os valores do Reino, por meio de ações e 

projetos de assistência, promoção, transformação das estruturas e da vida pessoal. 
36. A transformação abrange desde a própria pessoa e seu entorno mais próximo, até os âmbitos mais globais 

e distantes. Sentimo-nos chamados/as para servir onde Deus precisar. 
37. Esse compromisso transformador tem umas áreas preferenciais como a educação, a solidariedade com os 

mais empobrecidos, a paz e não-violência, o campo sociopolítico. 
38. Como São José de Calasanz, queremos contribuir com a renovação da Igreja, por meio dos compromissos 

pessoais e de ações eclesiais que desenvolvemos como comunidade cristã. 
39. Queremos viver sempre em processo de renovação, tendo como horizonte a refundação da Escola Pia da 

qual fazemos parte. 

Evangelização 
40. Como seguidores/as de Jesus, devemos anunciar sempre a Boa Notícia do Reino. Com vocação 

pedagógica, damos testemunho de Jesus como fonte de vida e humanização. Por isso, consideramos 
central na evangelização o respeito à dignidade da pessoa, a promoção da justiça social e, sobretudo, nosso 
próprio testemunho de vida. 

41. Com a Ordem, vamos percorrendo um caminho conjunto. Trabalhamos conjuntamente, impulsionando a 
pastoral vocacional para a vida religiosa escolápia e para as diferentes modalidades do projeto institucional 
para o laicato.  

42. Cuidamos, de um modo especial, dos processos de evangelização, principalmente com adolescentes e 
jovens. Nossa opção pastoral visa à construção da Comunidade Cristã Escolápia, oferecendo a 
Fraternidade como desembocadura desses processos pastorais. Queremos colaborar com a evangelização 
desde a missão escolápia, oferecendo-nos para animá-la nos lugares onde as Escolas Pias estejam 
presentes ou onde a Igreja nos chame.                                                                                                                                              

c. Vida 
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43. Seguir Jesus a partir do carisma escolápio supõe compartilhar as cinco dimensões de nossa fé (experiência 
de Deus, formação permanente, o compromisso em favor do Reino, estilo pessoal de vida e a vida 
comunitária) que constituem a vocação comum de todos os membros da Fraternidade.  

44. Cuidamos especialmente das nossas relações comunitárias, sentindo-nos irmãos e irmãs e ajudando-nos 
mutuamente a viver a vocação comum. Por isso, damos muita importância ao diálogo interpessoal, à 
correção fraterna, ao projeto de vida compartilhado e revisado em comunidade, ao projeto anual de cada 
comunidade, à informação pessoal e institucional. A vida comunitária se enriquece com a pluralidade de 
seus membros: diferentes idades, situações vitais, opções de vida, compromissos, profissões... Também a 
diversidade de modelos e projetos comunitários enriquece a vida da Fraternidade. 

45. Consideramos uma riqueza que religiosos e leigos/as possamos compartilhar nossas respectivas vocações 
nos espaços comunitários, no ministério educativo, pastoral e social, de forma corresponsável na 
Fraternidade e na Fundação Itaka - Escolápios. 

46. Juntos, Ordem Religiosa e Fraternidade, formamos o coração da Comunidade Cristã Escolápia desde a 
qual evangelizamos, fortalecemos nossa identidade e garantimos o carisma escolápio em todas as obras 
escolápias. 

1.3. COMPROMETIDOS NA CONSTRUÇÃO DO REINO 

47. Compartilhamos o sonho de Deus para o mundo: uma nova terra, uma nova humanidade, vivendo em paz, 
com justiça, dignidade e em harmonia com o meio-ambiente. Esse sonho começa a acontecer cada vez que 
o amor vence ao ódio, cada vez que a vida triunfa sobre a morte e o perdão sobre a violência, começando 
pelas vítimas inocentes que carregam a cruz dos pecados desse mundo.  

48. Seguindo a proposta de vida de Jesus, acreditamos que o ser humano alcança sua plenitude na construção 
de um mundo de irmãos, solidário e justo. A Igreja nasce para trabalhar na construção desse Reino, para 
anunciar, propor e testemunhar os valores do Reino.  

49. O Reino de Deus começa e tem como protagonistas privilegiados os mais pobres e excluídos da história, 
neles se revela o rosto sofredor de Cristo, neles se revela Deus de forma clara e inquestionável e, somente 
com eles, poderemos construir um mundo novo e feliz para toda a humanidade.  

50. A opção pelos pobres é uma condição irrenunciável para a vivência da fé cristã e para a construção do 
Reino de Deus. Na Fraternidade Escolápia, queremos crescer em austeridade de vida e na partilha dos 
bens para a superação das diferenças sociais e para fazer efetiva nossa solidariedade com os empobrecidos 
do mundo.  

51. Queremos contribuir com uma Igreja profética que fomente o diálogo com as outras Igrejas cristãs, com as 
outras religiões e com todas as pessoas de boa vontade comprometidas na construção de um mundo 
melhor.  

52. Sabemos que o Reino já está acontecendo, mas ainda falta muito para sua plenitude, por isso vivemos a 
caminho, em constante conversão para nunca ficar acomodados. Jesus, nosso Mestre, nos convida a ir 
sempre além do momento presente, procurando discernir a vontade de Deus para cada um de nós e, com 
ajuda do Espírito, respondendo com generosidade.  

 

2. A VOCAÇÃO NA FRATERNIDADE DAS ESCOLAS PIAS 

53. Sentimo-nos chamados/as ao seguimento de Jesus junto à Ordem das Escolas Pias, compartilhando o 
carisma escolápio e vivendo nossa vocação em pequenas comunidades cristãs. Todos/as na Fraternidade 
Escolápia compartilhamos essa vocação comum, que se enriquece com as vocações pessoais.  
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2.1. A VOCAÇÃO COMUM 

54. Essa vocação comum se define por uma série de opções que configuram a vida dos membros da 
Fraternidade: 

a. Aprofundar na vocação pessoal e na missão cristã como integrante do Povo de Deus. 
b. Conhecer mais profundamente a pessoa de Jesus, assim como a Palavra de Deus. 
c. Avançar no conhecimento sobre Calasanz, sua pessoa, vida e obra. 
d. Ter uma experiência pessoal de oração cuidada e constante.  
e. Participar da eucaristia semanal, preferencialmente, na Comunidade Cristã Escolápia. 
f. Colocar à disposição um tempo semanal para serviço voluntário e gratuito em favor dos outros.  
g. Compartilhar, economicamente, para colaborar com a missão escolápia e as necessidades da própria 

Fraternidade. Para quem contribui com o dízimo em uma paróquia, chegar à contribuição de 10%, 
progressivamente, mantendo o dízimo paroquial atual e completando, caso não atinja os 10%, com 
o dízimo na Fraternidade. Para quem não contribui com o dízimo numa paróquia, contribuirá na 
Fraternidade. Para as despesas internas da Fraternidade, todos os membros, com promessa ou em 
processo de discernimento, contribuirão com um valor anual definido em assembleia mediante 
votação.  

h. Colaborar na construção das Escolas Pias, especialmente, na consolidação de todas as vocações 
escolápias e da sua missão. 

i. Participar ativamente na pequena comunidade, entendida como comunidade de referência, 
compartilhando nela a oração, a vida, a formação e o compromisso. 

j. Cultivar os relacionamentos fraternos na comunidade e com as outras comunidades escolápias da 
Fraternidade. 

k. Participar dos encontros e reuniões da Fraternidade e das Escolas Pias, organizadas para promover 
a convivência fraternal, a formação, a missão escolápia ou a própria organização. 

l. Assumir a missão escolápia como própria. 
m. Animar a comunidade Cristã Escolápia. 
n. Sentir-se parte das Escolas Pias com corresponsabilidade. 

55. A Ordem por sua parte se compromete a: 
a. Compartilhar o carisma escolápio com a Fraternidade. 

b. Acolher e tratar sempre a quem pertence à Fraternidade como membro da família escolápia e 
propiciar sua participação em momentos da vida das comunidades religiosas. 

c. Ajudar os membros da Fraternidade com os recursos de sua própria vida e tradição, para que possam 
desenvolver sua formação cristã e escolápia. 

d. Acompanhar com o serviço do ministério sacerdotal escolápio. 
e. Promover a participação e pertença dos religiosos à Fraternidade. 
f. Estabelecer momentos periódicos de encontro entre a Fraternidade e a Demarcação, assim como 

entre a Congregação Demarcacional e o Conselho da Fraternidade Demarcacional. 
56. A Fraternidade, junto com a Ordem, promove a Comunidade Cristã Escolápia, convocando a outras pessoas 

próximas do âmbito escolápio (missão compartilhada, colaboradores, destinatários etc.) para 
compartilharem espiritualidade, vida e missão da forma que convenha em cada caso. 

a. Incorporação à Fraternidade Escolápia 
57. A vocação exige uma resposta pessoal ao que se intui como chamado de Deus, desde o convencimento de 

que essa opção será fundamental para a própria felicidade, realização e sentido da vida. Toda vocação 
precisa de um tempo de discernimento, de momentos intensos de formação e oração, de acompanhamento 
por parte de alguma pessoa mais experimentada e de uma comunidade que ajudem no discernimento. 
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58. Consideramos necessários os seguintes critérios para a incorporação à Fraternidade Escolápia: 
a. Consciência de que se trata de um chamado pessoal de Deus, discernido e amadurecido. 
b. Compromisso em favor da missão cristã e, especificamente, escolápia. 
c. Opção pela vida comunitária. 
d. Certa estabilidade pessoal nos diversos âmbitos da vida pessoal (laboral, afetivo, familiar e eclesial). 

59. A incorporação à Fraternidade acontece:  
a. Depois de um processo catecumenal e de discernimento adequado. 
b. Por um pedido pessoal explícito, motivado interiormente e amadurecido progressivamente. 
c. Mediante a aceitação do pedido por parte do Conselho da Fraternidade, após consulta aos 

responsáveis do processo de formação e discernimento. 
d. Com uma promessa emitida publicamente em uma celebração religiosa comunitária. 

60. Uma vez realizada a promessa, o novo membro da Fraternidade receberá um símbolo de pertença a ela, 
que o identifique como tal diante de todas as Fraternidades Escolápias e em todas as Obras da Ordem. 

b. Fórmula da Promessa 
61. Para realizar a Promessa na Fraternidade Escolápia, poder-se-á usar uma fórmula parecida com a seguinte:  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Com ajuda de Deus, comprometo-me a fazer parte da 
Fraternidade Escolápia, para seguir Jesus e viver minha vocação segundo o carisma de São José de 
Calasanz. Comprometo-me principalmente a:  

 Aprofundar na minha vocação e continuar formando e amadurecendo minha fé, como 
fiel seguidor/a de Jesus de Nazaré. 

 Conhecer, cada vez mais, a vida e obra de São José de Calasanz para atualizar seu 
carisma na minha vida. 

 Servir à Igreja desde a Fraternidade das Escolas Pias, contribuindo para seu 
crescimento e colocando-me à disposição de sua missão evangelizadora, educativa e 
transformadora. 

Comprometo-me também a viver minha entrega em comunhão com a Fraternidade Escolápia segundo a 
vocação comum. A graça de Deus, a proteção de Maria e a intercessão de São José de Calasanz me 
conservem sempre nessa minha opção. Amém. 

62. Para a renovação pessoal e periódica da Promessa, poder-se-á usar uma fórmula mais breve, como a 
seguinte: “Dou-vos graças, Pai, pelo dom que me destes ao chamar-me a formar parte da Fraternidade 
Escolápia. Ajudai-me com vossa graça a perseverar no meu propósito. Maria, Mãe das Escolas Pias, e São 
José de Calasanz, protejam e acompanhem nossa Fraternidade”. 

2.2. A DIVERSIDADE VOCACIONAL 

63. A vocação comum na Fraternidade se complementa e enriquece com a necessária diversidade vocacional. 
Na família escolápia, existem diversas vocações que, partilhando um núcleo comum, têm elementos 
específicos. 

64. Os religiosos escolápios que fazem parte da Fraternidade são primeiramente membros da Ordem das 
Escolas Pias e se definem por sua pertença a ela, mediante a vivência de sua vocação e votos, a 
participação plena nas obras escolápias e na vida da Demarcação. 

65. A vocação laical é diversa segundo seus elementos configuradores: família, paternidade/maternidade, 
profissão, vida sociopolítica, entre outros. 
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66. Os membros da Fraternidade partilham o carisma escolápio. Alguns podem dar um passo vocacional, 
participando na Ordem das Escolas Pias com um vínculo jurídico, na modalidade de integração carismática 
e jurídica, como está estabelecido no Projeto Institucional do Laicato. 

67. Essa diversidade se enriquece com a necessária ministerialidade e para a vida e missão das comunidades. 
Daí nascem os diferentes ministérios, encargos e envios. 

68. Convém destacar especialmente o ministério presbiteral e outros ministérios possíveis como o ministério 
leigo de pastoral, ministério da educação cristã, ministério social e outros. 

a. As pessoas próximas 
69. É possível também uma vinculação sem pertença à Fraternidade, para situações pessoais temporárias ou 

excepcionais que assim convenha. Denominamos essas pessoas de “próximas”.  
70. O Conselho da Fraternidade velará pelo acompanhamento dessas pessoas. 
71. As pessoas “próximas” da Fraternidade poderão participar da vida de alguma comunidade (segundo 

determine o Conselho da Fraternidade) e dos momentos comuns da Fraternidade. 

2.3. A VIDA DA FRATERNIDADE: ESPIRITUALIDADE, MISSÃO E VIDA COMUNITÁRIA 

72. A vida da Fraternidade acontece fundamentalmente por meio de dois encontros semanais. O primeiro para 
a reunião da pequena comunidade, na qual os membros partilham a experiência de Deus com um momento 
de oração e/ou celebração, a formação, a vida pessoal, comunitária, eclesial e social e as experiências de 
compromisso. 

73. O segundo encontro semanal é com as outras comunidades para a celebração da Eucaristia, de preferência 
na Comunidade Cristã Escolápia de cada lugar. 

74. As comunidades procurarão ter momentos anuais de retiro. Também a Fraternidade oferecerá anualmente 
os momentos que sejam necessários para favorecer o crescimento pessoal e comunitário (retiros, 
assembleias e encontros). 

75. A formação dos membros da Fraternidade deve abranger as dimensões espiritual, escolápia, teológica, 
social e humana. O Conselho da Fraternidade elaborará, para cada ano, uma proposta comum de formação 
para todas as comunidades. 

76. Os membros da Fraternidade colaboram, pessoal e conjuntamente, na medida de suas possibilidades, com 
a missão escolápia no seu entorno e em toda a Ordem. 

77. Uma forma de participar e colaborar com a missão escolápia é através de estruturas jurídicas (institucionais) 
de missão compartilhada e corresponsável criadas pela Demarcação e Fraternidade. 

a. Perseverança na Fraternidade 
78. Existirá uma etapa inicial de pertença à Fraternidade, com uma Promessa temporal que deverá ser renovada 

cada ano de forma pública diante da Fraternidade. Transcorrida essa etapa inicial, de no mínimo três (3) 
anos, cada pessoa poderá realizar a opção definitiva pela Fraternidade. Essa opção exige um discernimento 
especial e precisa do consentimento da comunidade de referência e do Conselho da Fraternidade. 

79. A opção definitiva significa um passo a mais no processo vocacional pessoal e um sinal de fidelidade e 
comprometimento para toda a Fraternidade. 

80. Os ministérios que surgirem na Fraternidade serão encomendados somente a pessoas com opção definitiva. 
81. Para permanecerem fiéis ao seu compromisso, os membros da Fraternidade renovarão, pessoal e 

comunitariamente, sua Promessa. Pelo menos uma vez no ano, todos os membros da Fraternidade 
renovarão sua Promessa em alguma celebração especial. 
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b. Saída da Fraternidade 
82. O compromisso com a Fraternidade pode ser rescindido por iniciativa pessoal ou da fraternidade. 
83. Se um membro quiser dar por acabado seu próprio compromisso, após uma reflexão profunda e séria, 

comunicará sua decisão ao Conselho da Fraternidade, que poderá convidá-lo a se dar um tempo para o 
discernimento, oferecendo os meios necessários (acompanhamento e diálogos) antes de tomar uma 
decisão definitiva. Em caso de o membro que saiu queira retornar à Fraternidade, oficializará o pedido junto 
ao Conselho que decidirá sobre a conveniência da aceitação e o processo de acompanhamento 
correspondente.  

84. O Conselho da Fraternidade poderá também dispensar do compromisso qualquer membro da Fraternidade, 
somente, depois de analisar os motivos e de tentar, por todos os meios possíveis, superar o conflito, 
evitando sempre as decisões precipitadas.  

 

3. A ORGANIZAÇÃO DA FRATERNIDADE 

85. A Fraternidade é uma associação privada de fiéis integrada no carisma escolápio, reconhecida como tal 
pela Ordem das Escolas Pias e, eventualmente, pelo Ordinário da Igreja local onde está inserida. 

86. A Fraternidade: 
a. Compromete-se a viver o Evangelho de Jesus segundo o carisma escolápio. 
b. Promove um espírito comunitário e umas relações fraternas como apoio mútuo. 
c. Assume etapas graduais de formação, discernimento e compromisso. 
d. Mantém um relacionamento próximo com as outras Fraternidades e com a Ordem das Escolas Pias, 

para alimentar-se do mesmo espírito. 
e. Conta com pelo menos um religioso escolápio entre seus membros. 
f. É autônoma desde o ponto de vista organizativo, enquanto se coordena em tudo o necessário com a 

vida da Demarcação. 
87. A Fraternidade, mesmo tendo caráter Demarcacional, no caso de Brasil e Bolívia, cada uma das partes terá 

a própria Fraternidade com seu respectivo Conselho, por causa das distâncias. Considerando que a vida 
da Fraternidade acontece fundamentalmente na pequena comunidade e em cada localidade, poderá se 
organizar localmente quando, pelo elevado número de comunidades e pessoas, assim precisar. O Conselho 
da Fraternidade estabelecerá a forma e os prazos para essa reestruturação, após aprovação por parte da 
assembleia da Fraternidade. 

88. A organização da Fraternidade será participativa, com protagonismo pessoal e comunitário, velando sempre 
pela necessária unidade e coerência com o presente documento.  

3.1. ÂMBITO PESSOAL 

89. Cada pessoa é protagonista na vida da comunidade e da Fraternidade, com sua participação ativa e 
responsável em todos os momentos programados, mostrando-se aberta e respondendo com disponibilidade 
a todas as propostas e necessidades. 

90. No início de cada ano, cada pessoa elaborará seu Projeto Pessoal com os objetivos a trabalhar em cada 
uma das dimensões da vida (espiritualidade e experiência de Deus, crescimento pessoal, formação, vida 
comunitária, compromisso, vida profissional, entre outras) e o compartilhará na pequena comunidade, sendo 
avaliado também em comunidade no final do ano. 
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3.2. A PEQUENA COMUNIDADE 

91. A pequena comunidade é o núcleo fundamental onde todos/as os/as membros da Fraternidade vivem sua 
vocação cristã e escolápia. Salvo situações excepcionais, estará formada por um mínimo de sete (7) 
pessoas e um máximo de dezesseis (16), podendo ser leigos/as e/ou religiosos. 

92. A pequena comunidade se reúne semanalmente para partilhar a oração, a vida e a formação. Anualmente, 
programará um ou dois retiros, além de outros encontros ou celebrações que quiser realizar. 

93. O Conselho favorecerá a existência de diversos modelos comunitários, como núcleos de vida comum, 
comunidades com encomendas específicas, comunidades mistas de leigos/as e religiosos. 

94. Cada pequena comunidade elaborará, no início do ano, o Projeto Comunitário e a programação anual, que 
apresentará ao Conselho da Fraternidade para sua aprovação. Esse Projeto anual deverá servir para: 

a. Crescer na espiritualidade: experiência de Deus, oração e celebrações. 
b. Avançar na formação (espiritual, teológica, calasância, educativa e social). 
c. Programar e incentivar novos compromissos em favor da evangelização, educação e/ou 

transformação social de forma pessoal ou comunitária. 
d. Viver em atitude de conversão permanente: estilo de vida coerente com o Evangelho e com o espírito 

da Fraternidade, revisão da vida, projeto pessoal de vida. 
e. Crescer na partilha em comunidade: tempo, vida, decisões, bens. 
f. Programar outros momentos de partilha em âmbitos escolápios e/ou eclesiais. 

95. Cada comunidade contará com um ou dois Animador (es) ou Animadora (as), nomeados pela Equipe de 
Animação (Conselho Local), após consulta a todas as pessoas da comunidade. Esse serviço comunitário 
deve ter caráter de continuidade, pelo menos de três anos. A cada três anos, acontecerá o processo de 
escolha dos animadores, partindo da consulta a todos os membros de cada comunidade.  

96. Cada Animador/Animadora terá as seguintes funções: 
a. Representar, com capacidade de decisão, a sua comunidade diante do Conselho da Fraternidade. 
b. Estar por dentro da vida, propostas e projetos da Fraternidade e comunicá-los à sua comunidade. 
c. Servir de enlace entre a pequena comunidade e Fraternidade.  
d. Revisar os encargos e funções que existirem na sua comunidade (economia, oração, formação, 

animação). 
e. Conhecer a dinâmica da vida de sua comunidade e de cada um dos membros. 
f. Zelar pela vida da Fraternidade, da pequena comunidade e de cada membro, cuidando da fidelidade 

ao espírito e decisões da Fraternidade. 

3.3. A FRATERNIDADE ESCOLÁPIA DO BRASIL 

a. A Assembleia da Fraternidade 
97. A Assembleia é o órgão máximo da Fraternidade e está integrada por todos seus membros. A assembleia 

pode se reunir em nível de presença ou de demarcação (Fraternidade Escolápia no Brasil).  
98. Em nível de presença reunir-se-á pelo menos uma vez por ano; em nível de demarcação, como mínimo, 

uma vez a cada dois anos. Os objetivos serão, entre outros, os seguintes: 
a. Aprovar a programação anual e o plano de formação do próximo ano apresentados pelo Conselho. 
b. Acompanhar a caminhada das comunidades, dos projetos, escutando os informes apresentados pelas 

diferentes equipes responsáveis. 
c. Marcar os objetivos e linhas de futuro das comunidades segundo as propostas apresentadas pelo 

Conselho. 
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d. Escolher os membros do Conselho da Fraternidade quando corresponda. 
e. Tomar decisões importantes, aprovar ou não as propostas apresentadas, individuais ou comunitárias.  
f. O Conselho da Fraternidade poderá convocar quantas assembleias extraordinárias que considere 

necessárias. 
99. As decisões na Assembleia se tomarão, na medida do possível, mediante consenso. Caso seja necessária 

uma votação, as decisões se aprovarão por maioria relativa dos votos dos assistentes.  
100. Para propostas que afetem linhas de futuro da Fraternidade e outras decisões importantes para a vida 

da Fraternidade, o Conselho poderá determinar previamente o tipo de votação que se exigirá para sua 
aprovação (maioria absoluta, dois terços da votação ou outra). Para a mudança desse Estatuto, será 
necessária sempre uma maioria de dois terços da assembleia. 

101. Somente as pessoas presentes na Assembleia terão direito a voto, além daquelas enviadas pela 
Fraternidade a outras presenças escolápias, que não podem participar da mesma.  

b. O Conselho da Fraternidade 
102. A Fraternidade Demarcacional terá um Conselho escolhido em assembleia para três anos, com a 

função de favorecer e promover a vida da Fraternidade, de cada uma das pequenas comunidades e de 
todas as pessoas, sempre em comunhão com o Conselho Geral da Fraternidade e com a Congregação 
Demarcacional. 

103.  Esse conselho estará formado por nove (9) pessoas, escolhidas da seguinte forma: 
a. Até trinta dias antes da assembleia de cada presença, a Equipe de Animação (ou Conselho Local) 

constituirá a Comissão eleitoral nomeando três (3) membros da Fraternidade para essa Comissão.  
b. A Comissão Eleitoral distribuirá, até duas semanas antes da assembleia, como mínimo, as listas com 

todos os membros da Fraternidade da presença que emitiram a promessa.  
c. No dia da Assembleia Local, os membros presentes e com promessa poderão votar dois nomes da 

Fraternidade Local em votação pessoal e secreta. Os membros que têm justa causa para não 
participar, sempre com a aprovação da Equipe de Animadores ou Conselho Local, poderão votar 
previamente, depositando o voto dobrado em envelope fechado que será aberto no momento da 
votação, constando a assinatura do fraterno ou da fraterna na parte exterior do envelope.  

d. A comissão eleitoral realizará a apuração dos votos e os dois membros mais votados de cada presença 
serão os conselheiros que participarão no Conselho da Fraternidade Escolápia no Brasil. Em caso de 
empate, realizar-se-á nova votação entre os candidatos empatados.  

e. O Pe. Vice-Provincial nomeará os três religiosos, um de cada presença, que farão parte desse 
Conselho junto aos seis leigos. Na primeira reunião do novo Conselho, escolher-se-á o Coordenador 
ou Coordenadora, o Vice-Coordenador ou Vice-Coordenadora; essas responsabilidades serão 
assumidas pelos membros leigos ou leigas do Conselho.  

104. O Conselho da Fraternidade terá as seguintes funções: 
a. Acompanhar e avaliar a vida das pequenas comunidades, podendo se fazer presente e intervir nas 

mesmas quando necessário. 
b. Formar as pequenas comunidades e decidir sobre a mobilidade dos membros, sempre de forma 

dialogada com cada pessoa e comunidades envolvidas. 
c. Decidir sobre a incorporação de novos membros, depois de consultar as pessoas responsáveis pelo 

processo de discernimento e/ou a equipe de animadores.  
d. Acompanhar, impulsionar e avaliar o andamento dos projetos assumidos, dedicando especial atenção 

aos processos de incorporação à Fraternidade (Catecumenato e Discernimento). 
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e. Elaborar e encaminhar as propostas de futuro para a Fraternidade, tanto as elaboradas no Conselho 
como as recebidas por pessoas, comunidades, equipes e/ou outras instâncias escolápias. 

f. Zelar pela fidelidade ao espírito e documentos da Fraternidade. 
g. Representar a Fraternidade nos diferentes âmbitos eclesiais e sociais. 
h. Convocar e coordenar as reuniões da Equipe de animadores/as. 
i. Designar os/as animadores/as, após diálogo com cada pequena comunidade e com as pessoas 

escolhidas. 
j. Servir de canal de comunicação com a Fundação Itaka – Escolápios (local e internacional) com a 

Fraternidade Geral e com a Ordem das Escolas Pias. 
k. Cuidar da relação com as comunidades religiosas escolápias e a Demarcação toda. O Superior da 

Demarcação participará da reunião do Conselho sempre que quiser. 
l. Dar início a diversas figuras vocacionais existentes nas Fraternidades Escolápias (ou criar outras 

segundo as necessidades próprias. Por exemplo: opção definitiva, ministério leigo de pastoral ou 
familiar, outros ministérios, escolápio leigo, estudos teológicos, catequéticos, educativos, sociais, 
envios, encomendas, serviços. 

m. Definir as diferentes formas de participação na Fraternidade, por exemplo: com as pessoas próximas, 
pessoas em etapa de experiência etc. 

n. Preparar as assembleias, levando em conta as propostas encaminhadas por pessoas, comunidades, 
equipes, Congregação Demarcacional, entre outras. 

o. Estar informado sobre o trabalho e projetos de Itaka – Escolápios, mantendo informadas as pequenas 
comunidades. 

p. O Conselho terá como primeira meta definir seu funcionamento: dia, hora e frequência de reuniões, 
conteúdo de cada reunião e procedimento a seguir na tomada de decisões. 

c. A Equipe de Animadores/as ou Conselho Local 
105. A Equipe de Animadores ou Conselho Local está formada pelos/as animadores/as das pequenas 

comunidades e pelos ministros leigos/as e religiosos. Esses ministros poderão ser escolhidos pela Equipe 
de Animadores de acordo com a necessidade ou conveniência, por serem coordenadores de comunidade 
cristã escolápia, coordenadores de pastoral ou catequese (ou da equipe do Movimento Calasanz), ou por 
outras circunstâncias (comunicação, família, juventude, área social e outras).  

106. Uma pessoa do Conselho da Fraternidade, escolhida por consenso, acompanha a equipe de 
animadores/as, convocando as reuniões e coordenando-as. 

107. Reúne-se periodicamente para: 
a. Aprovar, acompanhar e avaliar o plano de formação proposto pelo Conselho.  
b. Colaborar na preparação das Assembleias. 
c. Acompanhar a vida das comunidades, trocando informações, unificando critérios de ação etc. 
d. Recolher e encaminhar as propostas que vierem das pequenas comunidades.   
e. Acompanhar o serviço de animação de cada pequena comunidade, oferecendo elementos de ajuda 

como formação, encontros etc. 
f. Acompanhar e garantir a vivência das linhas fundamentais da Fraternidade em cada comunidade.  
g. Acompanhar os projetos e atividades da programação anual da Fraternidade e de cada pequena 

comunidade.  
h. Coordenar as ações e momentos em comum de toda a Fraternidade: retiros, dias de formação, 

encontros e celebrações. 
i. A Equipe de animadores/as terá como primeiro objetivo definir seu funcionamento interno: calendário 

de reuniões, conteúdo, procedimento para a tomada de decisões etc.  
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3.4. A FRATERNIDADE GERAL 

108. As Fraternidades Escolápias de toda a Ordem constituem a Fraternidade Geral das Escolas Pias, 
coordenada por um Conselho Geral. 

109. A Assembleia da Fraternidade Geral está formada por todos os membros de todos os Conselhos 
Demarcacionais, reunindo-se, pelo menos, uma vez a cada seis anos. 

110. O Conselho Geral estará formado por quatro (4) pessoas escolhidas entre os membros da Assembleia 
mais uma (1) pessoa escolhida pelo Pe. Geral. 

111. O Conselho Geral coordenará e promoverá a vida e atividades da Fraternidade Geral, em permanente 
colaboração e comunicação com o Pe. Geral e sua Congregação. 

112. Compete ao Pe. Geral constituir, em nível de Ordem, a Fraternidade como Associação Privada e pedir 
sua aprovação à Santa Sé, se for oportuno. 

113. O Pe. Geral tem a obrigação de velar para que a Fraternidade viva e obre sempre segundo o verdadeiro 
espírito escolápio. 

3.5. A FUNDAÇÃO ITAKA – ESCOLÁPIOS 

114. A Fundação Itaka - Escolápios é uma plataforma de missão Escolápia compartilhada 
institucionalmente com Demarcações da Ordem e suas Fraternidades. 

115. A Fraternidade Escolápia do Brasil compartilha o dízimo, como foi definido anteriormente, através de 
Itaka – Escolápios, com os mais necessitados por meio dos projetos que ela realiza. 

3.6. A COMUNIDADE CRISTÃ ESCOLÁPIA 

116. A presença Escolápia em cada lugar e obra está representada fundamentalmente nos religiosos e 
membros da Fraternidade. Ambos os sujeitos escolápios, junto com as pessoas que colaboram com a 
missão escolápia e aquelas que vivem sua fé cristã desde a referência escolápia, formam a Comunidade 
Cristã Escolápia de cada obra, lugar ou Demarcação.  

117. Essa Comunidade ampla mantém viva e atualizada a identidade Escolápia, oferecendo-se como 
referência fundamental para a vivência das diferentes modalidades de participação nas Escolas Pias. A 
Fraternidade assume com responsabilidade e compromisso o fortalecimento dessa Comunidade Cristã 
Escolápia em cada obra e cidade, especialmente o compromisso com o Movimento Calasanz, que cuida 
dos processos grupais de iniciação e formação na fé cristã. A Fraternidade Escolápia é desembocadura e 
motor do Movimento Calasanz.  

Governador Valadares, 5 de junho de 2016.  
(Assembleia da Fraternidade do Brasil)  
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Projeto escolápio de Colégios 
1. INTRODUÇÃO 

A instituição escolar acompanha a história da sociedade, participando das circunstâncias e dos acontecimentos 
que afetam a vida do povo. A escola cristã, imersa nesse contexto, orienta-se no seu caminhar, procurando a 
fidelidade a dois grandes critérios: a própria identidade como escola cristã, enraizada nas fontes do Evangelho 
e do carisma fundacional, e os desafios que a sociedade apresenta em cada momento e lugar. Diante da cultura 
atual, que passa por processos de profunda mudança, é possível conduzir uma escola, deixando-se guiar por 
esses ambos critérios? Os escolápios acreditam que, além de possível, é necessário e pode ser enriquecedor. 
Pois, quem perde as próprias raízes e identidade renuncia à sua missão e esquece os motivos pelos quais foi 
chamada a participar na fértil seara do mundo da educação. A escola que não consegue fazer a leitura correta 
do mundo contemporâneo, das necessidades, desafios e apelos que a sociedade apresenta, fica fora de lugar. 
É preciso contextualizar o momento histórico e as necessidades da atualidade para responder aos anseios das 
famílias e jovens. Algumas escolas confessionais, talvez por uma fidelidade à própria identidade não bem 
compreendida, se fecham na tradição e não conseguem responder satisfatoriamente aos sinais dos tempos, 
perdendo espaço. 
A análise da realidade e a reflexão deveriam sempre acompanhar a caminhada de toda entidade educativa, 
dada a complexidade que caracteriza o mundo atual. É esse o objetivo principal desta reflexão: analisar, refletir 
e propor estilos de ser, de se situar e de agir, articulando a fidelidade às raízes com as respostas mais 
apropriadas aos desafios da atualidade. Pode uma escola cristã despertar e cultivar valores e atitudes 
evangélicos e, simultaneamente, oferecer uma gestão de resultados, uma proposta acadêmica de excelência 
educativa? Os escolápios pensam que pode. Acreditam, aliás, que é isso mesmo o que Calasanz quis e 
realizou.  

 
2. IDENTIDADE DE UM COLÉGIO ESCOLÁPIO 

2.1.  São José de Calasanz 
Naquele dia 25 de agosto de 1648, Roma acordava no calor forte e característico do verão da cidade. Durante 
a noite, bem de madrugada, falecia na sua casa-colégio, situada perto da praça Navona (hoje, lugar onde se 
situa a embaixada brasileira), José de Calasanz. Era velho, tinha pouco mais de noventa anos, e estava 
cansado e esgotado pelos trabalhos e a vida que levava desde faz muitos anos. No dia seguinte, quando de 
manhã cedo os padres da comunidade iam organizar o velório na igreja de São Pantaleão, as crianças que 
estudavam no colégio espalharam por todos os cantos da cidade a notícia, ao grito de “o santo tem falecido”. A 
partir desse momento, uma grande multidão, de todas as classes sociais, foi passando pela pequena igreja das 
Escolas Pias, para honrar aquele homem que tanto bem tinha feito às crianças.  
Quem era esse homem, José de Calasanz? Naquela manhã, muitas pessoas procuravam sabê-lo. Hoje 
podemos responder melhor à pergunta. José de Calasanz, filho caçula de Pedro Calasanz e Maria Gastón, 
nasceu no ano de 1557, no vilarejo de Peralta de la Sal, reino de Aragão, na Espanha. Estudou, entre outras, 
na universidade de Lérida conseguindo o título de doutor em Teologia. Foi ordenado padre no dia 17 de 
dezembro de 1583, trabalhando na sua diocese de Seu de Urgell. No ano 1592, viajou a Roma procurando 
benefícios e dignidades eclesiásticas, a fim de garantir uma vida financeiramente melhor e poder, assim, ajudar 
os parentes. Dedica-se à Teologia e a obras espirituais e de caridade, percorrendo e chegando a conhecer 
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profundamente a realidade social da cidade. No ano 1597, visitando a periferia de Roma descobre, no bairro 
do Trastévere, uma escolinha paroquial levada por uns voluntários da confraria da Doutrina Cristã. Essa obra 
social conquista o seu coração. Vai transformá-la em escola para as crianças pobres, às quais dedicará todos 
seus trabalhos e dinheiro. Nascem as Escolas Pias. Aos poucos, o empenho transforma sua vida, ocupa o seu 
coração e vai chegar a ser uma forma de vida religiosa que a Igreja reconhece, primeiro, como congregação 
em 1617 e, finalmente, como Ordem Religiosa das Escolas Pias no ano 1621. A expansão da obra de Calasanz 
foi fantástica. Em poucos anos, fundaram-se escolas além das de Roma, na Ligúria, Nápoles, Toscana, Sicília, 
Moravia, Boêmia, Sardenha e Polônia. Em 1646, a Ordem contava com 37 casas e 500 religiosos.  
No entanto, o crescimento e a variedade de situações trouxeram também graves problemas e sofrimentos ao 
santo. O maior deles foi, sem dúvida, a supressão pelo Papa da ordem fundada por Calasanz. Vai morrer 
apoiado singelamente na esperança de que Deus não vai deixar as crianças sem a obra que Ele tinha iniciado. 
Vinte anos após a morte do santo, o Papa vai reconhecer de novo a Ordem das Escolas Pias.  Entre os motivos 
dessas dificuldades que teve que enfrentar, podem-se citar dois. O primeiro motivo foi de cunho social. Ele 
viveu uma época de passagem do mundo medieval para o moderno. O medievo, caracterizado socialmente 
pela organização feudal, apenas oferecia oportunidades de um servo ligado à terrase libertar. Calasanz 
entendeu a educação, também, como uma ferramenta de emancipação social. Por isso, foi perseguido, pois, 
como diziam os poderosos da época, “se os filhos dos pobres estudam, quem trabalhará para nós?”. O segundo 
motivo foi religioso. As ciências da natureza (naquela época, a física tomou a iniciativa) adotam a análise dos 
fenômenos naturais como base da pesquisa e o progresso das ciências. Desse modo, deixam os dogmas 
religiosos a um lado, para assumir uma metodologia de pesquisa científica e crítica. Calasanz aderiu a esse 
sistema moderno de construção do saber científico e o recomendou para as suas escolas. Acolheu e apoiou o 
físico Galileu Galilei quando foi condenado pela Inquisição e enviou dois religiosos para que morassem com 
ele, quando ficou cego, o ajudassem em tudo, não deixassem que nada lhe faltasse e aprendessem quanto 
pudessem dos seus conhecimentos. Apoiou também pensadores e cientistas que eram suspeitos da Inquisição, 
por causa da metodologia moderna que utilizavam nas suas pesquisas. Também por isso, foi perseguido e, 
quando morreu, a Ordem Escolápia não podia receber mais membros até que desaparecesse.  
Olhada assim, a vida de José de Calasanz nos manifesta diversas realidades. Percebemos, em primeiro lugar, 
que ele sofreu grandes mudanças. Deus, com sua graça, foi transformando aquele homem bom, mas com 
desejos de grandeza e que procurava sua honra e uma remuneração financeira melhor, de acordo com sua 
capacidade e preparo intelectual. A mente e o coração desse homem mudaram, convertendo-se em alguém ao 
serviço das crianças pobres e feito pobre pelo reino de Deus. Deus abriu o seu coração, para que enxergasse 
a realidade social com outro olhar, impregnado de misericórdia, e se engajasse totalmente na causa da 
promoção daquelas crianças e jovens, por meio da educação, compreendendo que, nesse compromisso, ele 
cumpria a vontade de Deus. Tudo isso foi um caminho longo, configurado por diversos momentos. Mas, 
podemos dizer que o lugar onde se manifestou a vontade de Deus para Calasanz, foi a criança pobre, os 
pequenos. A partir desse momento, Calasanz viveu radicalmente esse caminho, visualizando para todos nós 
aquelas palavras do evangelho: “Quem recebe uma criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem 
me receber, estará recebendo aquele que me enviou”. A criança pobre e pequena transforma-se para Calasanz 
no sacramento de Cristo, presença de Deus no meio de nós.  
Mas, José de Calasanz não é só importante como santo, ele também figura na história da humanidade como 
grande pedagogo. Como educador, ele foi o primeiro que valorou a educação das crianças pequenas. Valorizou 
e desenvolveu o ensino básico como algo fundamental para o crescimento da pessoa e o desenvolvimento dos 
povos. Até então, a educação olhava, sobretudo, a formação clássica e o ensino superior. A educação básica 
era feita por educadores pagos e, portanto, só para as crianças ricas. A educação popular era desprezada e 
estava olvidada pelos governos que achavam, de forma errada, que um povo sem educação era mais 
governável. Calasanz abre suas escolas de graça para todas as crianças e, acima de tudo, preocupa-se com 
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que as crianças pobres sejam educadas cuidadosamente, para assim viver melhor e ter mais opções de arranjar 
um emprego, de acordo com as aptidões e sonhos de cada um. O centro do seu pensamento, da sua pedagogia 
e da sua ação era a criança e o jovem. Ele, a partir de uma compreensão moderna do ser humano que integra 
as diversas dimensões do ser, procura que a criança seja feliz no decorrer da vida e alcance a plenitude na 
salvação eterna. Quer dizer, articula unitariamente os planos humano e espiritual, os mistérios da encarnação 
e da redenção.  
A partir da escola, queria alcançar dois grandes objetivos: a felicidade da pessoa humana e a transformação 
da sociedade, para que fosse mais justa, livre e igualitária. Foi pioneiro, também, na intuição do método 
preventivo na educação, animando os educadores a utilizar mais a motivação positiva do que as punições. Para 
isso, ele teve que desenvolver programas pedagógicos, métodos e, acima de tudo, formar educadores que 
cuidassem das crianças, porque elas são o futuro da humanidade. Calasanz é um educador que vai elaborando 
uma pedagogia a partir da prática e pensando numa ação que fosse eficaz, produzindo resultados positivos 
para a vida pessoal e profissional da criança. Organizou o ensino fundamental em nove anos, definindo 
objetivos, materiais e métodos didáticos, para que as crianças percorressem esse processo de forma tranquila, 
superando etapas até conseguir o acesso a um emprego digno ou a uma universidade. A última série desse 
Ensino Fundamental era revisional e uma preparação imediata para o futuro do aluno. Se o jovem pretendia 
continuar os estudos (Ensino Médio, preparatório para a universidade), insistia-se com ele no domínio da Língua 
Latina e das matemáticas, que eram as ferramentas principais para ingressar na etapa posterior. Se o aluno 
pretendesse procurar um emprego como secretário, contador, músico ou outro ofício especializado, era 
preparado para essas habilidades e obtinha um caminho proveitoso para construir uma vida digna. Calasanz 
foi o primeiro que adotou a língua materna como veicular nas suas escolas. Nelas, recebia alunos de raças e 
religiões diferentes, respeitando as crenças de cada um, mostrando uma atitude de diálogo e de tolerância. 
Procurou a excelência acadêmica inserida numa educação integral, respondendo a todas as dimensões do ser 
humano. 

2.2.  Escolas Pias 
José de Calasanz iniciou a escola para as crianças pobres em 1597. Os colaboradores eram alguns padres e 
leigos. Quando passaram vinte anos e o fundador ia completar os sessenta de idade, pensou na continuidade, 
expansão e futuro da escola que fundou. Era o ano 1617. O caminho mais natural na Igreja daquele tempo era 
fundar uma congregação ou ordem religiosa. Escreveu umas constituições para tal finalidade e as apresentou 
ao papa. Nasciam assim as Escolas Pias como congregação religiosa que, em 1621, transformar-se-iam em 
ordem. Hoje não existe diferença entre ordem e congregação, mas naquela época era importante. Na ordem, 
os religiosos emitiam votos solenes e na congregação, não. Juridicamente a ordem garantia uma solidez maior. 
Calasanz pleiteou essa categoria canônica, para fortalecer as Escolas Pias.  
Nas constituições que Calasanz escreveu e o Papa aprovou, definem-se o carisma (mística, motivação interior 
que impulsiona a ação), a missão, a espiritualidade, o estilo de vida e as prioridades que marcam a vida do 
grupo. A missão escolápia define-se em três grandes linhas de ação: Educar, Evangelizar e Transformar a 
sociedade.  
O colégio escolápio é um lugar de encontro e de participação, lugar de referência e de pertença para a 
comunidade educativa e para a comunidade cristã escolápia. Trata-se de um espaço de participação, 
oportunizando o envolvimento de todos; onde cada membro se envolve de acordo com a própria 
responsabilidade e vocação.  
Educar, a partir da visão antropológica cristã e das necessidades pessoais e sociais de cada lugar e momento 
da história, para oferecer uma educação que responda a todas as dimensões do ser humano, articulando uma 
pedagogia que seja útil e prática para o processo de aprendizagem dos alunos. Cada pessoa cultiva o melhor 
de si mesma, desenvolvendo suas capacidades, qualidades e valores. 
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Evangelizar, em comunhão com a Igreja, a partir do âmbito educativo. O serviço de uma educação integral e 
que oferece suporte ao aluno para construir uma vida digna e feliz já é, em si mesma, evangelização. Não pode 
faltar o anúncio explícito do evangelho, que contém sempre a apresentação do querigma (anunciar que, em 
Jesus Cristo, o ser humano encontra a plenitude da própria vida e a salvação). Da aceitação do querigma, 
deriva a procura de viver permanentemente em encontro de fé e de amor com Jesus, na vida pessoal e 
comunitária. Nesta, o cristão procura o encontro com o Senhor nos processos de formação cristã inicial (de 
cunho catecumenal) e permanente, nas celebrações litúrgicas e no compromisso do amor ao próximo. A escola 
é também um espaço de acolhida e de diálogo sincero e amigável, com quem pensa, sente e pratica 
sensibilidades religiosas ou ideológicas diferentes. Transmite a Boa Nova de Jesus e possibilita a descoberta 
da vocação na comunidade educativa e cristã.  
Transformar a sociedade. Se o primeiro grande objetivo de Calasanz e dos escolápios é oferecer aos alunos, 
por meio da educação, um caminho para construir uma vida digna e a sabedoria para encontrar a felicidade, o 
segundo é transformar a sociedade para que seja mais justa, livre, igualitária e solidária. Compromisso por um 
mundo melhor. A educação transforma o mundo. O colégio é lugar de cultivar a sensibilidade em relação às 
necessidades e sofrimentos dos outros. 

 
2.3.  Missão e valores  

Missão 
Nós Escolápios, Religiosos e Leigos, a exemplo de Calasanz, 
nos sentimos enviados por Cristo e a Igreja a 
Evangelizar Educando as crianças, jovens e famílias, 
especialmente pobres, para Transformar a sociedade. 
Como Calasanz, procuramos, por meio dessa missão,  
a felicidade de cada criança  
e a construção de uma sociedade justa e solidária. 
“Na verdade, se as crianças, desde pequenas, forem  
diligentemente educadas na Piedade e na Ciência, 
pode se prever, confiadamente,  
um feliz transcurso de toda a sua vida” (Calasanz) 

Valores 

 Liberdade. Autonomia, disciplina 
 Autoestima. Humildade, resiliência, autoexigência saudável e flexível. 
 Autoconhecimento. Coragem e determinação. 
 Verdade. A pessoa consigo mesma: lucidez; com as outras: transparência, sinceridade; com o 

mundo: cultivar a sabedoria e o desejo de conhecer objetivamente a realidade. 
 Justiça. Respeito aos direitos humanos. Consciência e prática da cidadania, espírito solidário e 

engajamento social em favor dos que sofrem e são discriminados pela sociedade.  
 Paz. Tolerância, aceitar as diferenças, procura de harmonia, diálogo, empatia (aprender a 

compreender e respeitar os sentimentos do outro). 
 Convivência. Respeito e cooperação. 
 Amor ao próximo. Suscitar e alimentar atitudes de bem para com todos e com a natureza, 

procurando transmitir alegria, confiança e amizade.  
2.4.  A comunicação do colégio: comunicar para a missão 
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A comunicação escolápia situa-se a serviço da missão: evangelizar, educar e transformar. Ela deve ajudar a 
crescer e avançar o colégio, como um todo, no serviço oferecido às crianças e jovens, de acordo com os 
objetivos e metas programadas, na inspiração que brota do carisma escolápio, “Piedade e Letras”, fazendo 
acontecer uma educação que abrange o ser humano por inteiro, em todas as suas dimensões.  
A comunicação permeia todos os âmbitos da vida da obra. Um colégio necessita cuidar, tomar consciência, 
articular e programar bem a própria comunicação, em todas as direções, interna e externa. Faze-se conveniente 
contratar profissionais especialistas nessa área, sempre coordenados pela equipe de titularidade 
(administração, pedagogia e pastoral). 
Deve-se reconhecer que o uso inteligente das novas ferramentas contribui muito para o sucesso ou o fracasso 
de uma ação educativa. A realidade da comunicação no colégio está presente no projeto institucional, na 
programação anual e na agenda quotidiana. Ela é objeto de reflexão permanente nas reuniões das instâncias 
diretivas. Além de cuidar da estética literária e das imagens, é preciso ter sabedoria em relação aos valores e 
ideais que se transmitem consciente e inconscientemente, alimentando aqueles que brotam da identidade 
escolápia.  
A comunicação do colégio articula-se, também, com a presença escolápia nos seus diversos níveis, local e 
provincial, e deve participar nesse conjunto contribuindo para o crescimento do carisma e da missão.  
A comunicação externa, apresentando a proposta e a ação do colégio para a sociedade, revela a identidade 
escolápia, o carisma e a missão, potenciando os mesmos. Essa comunicação deve, também, partir da verdade, 
mostrando o que realmente se pretende e se faz e convida a participar na realidade escolápia. Ela chama as 
famílias a trazer seus filhos e filhas ao colégio e a participar na missão escolápia, pois oferece propostas de 
vida digna e feliz às novas gerações.  

2.5.  Gestão por resultados 
Desenvolver uma cultura de planejamento e corresponsabilidade.  
Nas entidades educativas, sociais e eclesiais, existe um grave déficit em cultura de planejamento. Perdem-se 
muitas energias, recursos humanos e financeiros por falta de uma organização mínima. Funciona-se muito por 
personalismos, propostas que nascem e acabam em desejos individuais, com boa vontade, porém, com pouca 
eficácia. Precisa-se construir uma cultura de planejamento em base a projetos e equipes, acompanhando os 
resultados acadêmicos, as habilidades relacionais e pastorais, de acordo com os objetivos e metas traçados 
para refletir, constantemente, o sentido, o valor e a qualidade das nossas ações pedagógicas e pastorais.  
Definir os diversos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e utilizar as metodologias de monitoramento 
de processos, como: PDCA – Planejar, desenvolver, conferir, agir. 
As programações, as reflexões e as práticas educativas precisam se tornar patrimônio do colégio, para avançar 
nos processos de melhora e de maior qualidade da proposta conjunta. Todas as atividades vão se padronizando 
e sendo registradas, de forma que cada profissional e coordenador de área ou setor saibam como agir em 
determinada situação e necessidade. Esses procedimentos não compõem um conjunto engessado de 
atuações, mas trata-se de uma prática dinâmica e sempre em revisão e avaliação. Nesse processo, participam 
todas as pessoas envolvidas, pois a prática quotidiana é uma fonte importante de conhecimento e de saber.  
Adotar processos que conduzem à aquisição de Selos de Qualidade. Trata-se nem tanto de um objetivo 
em si mesmo, mas como um meio para procurar melhorar sempre a proposta educativa, ajudando nos 
processos de elaborar projetos, programações e avaliações.  
Estilo de gestão: projetos e equipes. Como colégio escolápio, procura-se combinar, no estilo de condução, 
a dimensão das atitudes humanas e sociais coerentes com o evangelho e, simultaneamente, praticar uma 
gestão de resultados, pois o ser humano e toda entidade têm a necessidade de se sentir útil à sociedade. Em 
respeito aos alunos e famílias, a partir de uma relação impregnada pelas atitudes do evangelho dentro da 
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comunidade educativa, procuramos articular e organizar a melhor proposta educativa nas dimensões 
pedagógica e pastoral.  
Modelo de gestão por projetos e resultados. O modelo de gestão escolar deve favorecer a formação contínua 
dos educadores e desenvolver a cultura de empoderamento participativo, criando um ambiente em que estes 
se sintam responsáveis e engajados nos processos. Isso permite a análise de resultados, proporcionando a 
melhoria contínua da tomada de decisões e a efetividade das ações. 

3. EDUCAR EM HABILIDADE E COMPETÊNCIAS 
3.1. Desenvolver competências essenciais 

A escola não somente transmite conhecimentos, mas ajuda a organizá-los e processá-los a serviço da prática. 
Mobiliza os conteúdos a serviço da aprendizagem. É necessário desenvolver a capacidade de aprender a 
resolver situações complexas, articulando os diversos saberes, para assumir positivamente os desafios que a 
vida apresenta, tanto na ordem profissional como na social e em outros âmbitos. “Segundo Delors, a prática 
pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada 
indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a abertura para o 
conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de 
correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência que 
apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, 
finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo 
de viver.” 
Nesse sentido, é importante que um colégio esteja bem alinhado e articulado entre os diversos segmentos e 
áreas de disciplinas, para que todos os agentes (alunos e educadores) tenham consciência do que se pretende, 
como se quer funcionar e exista uma lógica interna, para que cada atividade tenha sentido e todas caminhem 
na mesma direção, rumo aos mesmos objetivos e metas.  
Contemplar as competências não cognitivas, de grande valor hoje, principalmente as relacionais (consigo 
mesmo, com os outros, com a natureza e a espiritual). Também aquelas que ajudam a lidar melhor com as 
dificuldades pessoais e fracassos (resiliência), a trabalhar em equipe e a lidar com a própria autonomia ou 
autorresponsabilidade.  
Hoje adquirir conhecimentos das diversas áreas do saber não significa muita coisa, pois os dados estão ao 
alcance de todos nas bibliotecas e, principalmente, via internet e redes sociais. O conhecimento é importante, 
é a matéria-prima do saber, mas a sociedade (empresas particulares ou públicas, escolas, universidades, meios 
de comunicação, igrejas e outras entidades) pede das pessoas bem mais do que a posse de um banco de 
dados. A sociedade precisa do conhecimento a serviço de uma competência que seja prática para a vida social 
(trabalho técnico, intelectual, de comunicação ou de planejamento político, comercial ou humanitário). O saber 
fazer com que o conhecimento se transforme em habilidade para lidar com o mundo,não só acadêmico,mas da 
vida cotidiana, é um grande desafio. 
É necessário desenvolver a capacidade de aprender a resolver situações complexas, articulando os diversos 
saberes, para assumir positivamente os desafios que a vida apresenta de ordem profissional, social e em outros 
âmbitos. Conforme a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), a educação tem um compromisso com a 
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral 
e simbólica. Dessa forma, as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de 
competências, por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a 
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, 
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho). 
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A explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as 
aprendizagens essenciais: 

3.2. Competências que a sociedade pede 
É ilustrativo conferir como diversas entidades que se preocupam com o mundo do trabalho, dos recursos 
humanos ou do emprego, classificam as diversas competências que a sociedade demanda. Não se pode negar 
que, mesmo que não seja o objetivo primeiro ou principal de uma escola, é importante, e as famílias também 
procuram, essa dimensão. Lembremos que Calasanz valorizou muito essa questão e preparou os alunos das 
suas escolas para a vida, incluindo a dimensão profissional.  

 Intelectuais: aplicar conhecimento, transferir conhecimento, generalizar conhecimento, 
reconhecer problemas, propondo soluções para equacioná-los.  

 Comunicativas: comunicação, redação e gramática, negociação. 
 Sociais: Relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, gerenciar conflitos e interesses, 

consciência dos direitos humanos, respeito às diferenças, solidariedade e paz, consciência 
ambiental.  

 Comportamentais: Iniciativa, criatividade, adaptabilidade, consciência da qualidade, ética, 
coerência. 

 Organizacionais: compromisso com resultados, gerenciar tempo, gerenciar recursos, 
planejamento e organização, liderança, saber atuar estrategicamente. 

 Técnicas: Conhecimentos técnicos elementares, básicos, fundamentais, sólidos e profundos. 
Uma formação de boa qualidade é a condição mínima, porém não suficiente para ser útil à sociedade. Hoje 
necessita-se de treinamento, aprofundamento e atualização. O ponto de partida, absolutamente necessário 
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para a maioria da população, é uma escolaridade de qualidade que ofereça suporte ao treinamento ou 
atualização posterior, para responder positivamente às demandas sociais. 
Ministério da Educação. Outro modelo que, praticamente, todas as escolas tomam como referência 
acadêmica é a matriz para o Enem. Susceptível a mudanças, a proposta atual continua sendo um horizonte 
para a maioria das grandes redes de ensino do Brasil.  
EIXOS COGNITIVOS 

 Dominar linguagens: dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

 Compreender fenômenos: construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 
a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 
tecnológica e das manifestações artísticas.  

 Enfrentar situações-problema: selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-
problema. 

 Construir argumentação: relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

 Elaborar propostas: recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural.  

Ambas as referências, sendo relativas, servem como ilustração e não ficam distantes da proposta que as 
escolas, com melhor desempenho, trabalham na atualidade. Chama a atenção que hoje a escola preocupa-se 
com as habilidades tanto cognitivas quanto relacionais. A escola cristã faz isso por convicção, por princípios, 
partindo de uma antropologia inspirada no evangelho. A escola moderna cultiva, também, as habilidades 
relacionais por motivos de mercado ou profissionais. As empresas, tanto estatais como particulares, perdem 
imensas quantidades de capital pela dificuldade dos funcionários em se relacionar melhor, em atuar em equipe, 
em cooperar profissionalmente entre si, em ter motivação para se superar e por falta de autoestima e resiliência. 
Para a escola cristã, está em primeiro lugar o bem da pessoa, a felicidade do ser humano e a atitude de 
solidariedade e de procura da harmonia consigo mesmo e com os outros. Mas, é bom lembrar que outras 
escolas, por motivos diferentes, preparam também para a convivência e a cooperação.  

4. PROPOSTA PEDAGÓGICA 
4.1. Opção pedagógica. Cognitivismo: ensino focado no 

desenvolvimento de habilidades e competências. 
Referências: LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular), Avaliações sistêmicas do MEC, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), outras provas ou 
simulados de origem externa.  
Definição da Matriz Curricular a serviço da proposta pedagógica em conformidade com a BNCC. Existe um 
esquema básico, de acordo com a LDB e com a exigência das universidades (provas de acesso) neste 
momento, principalmente, segundo a referência do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) criado em 1998. 
Fazem-se adaptações e ajustes de acordo com as necessidades do momento, a partir das avaliações 
acadêmicas dos alunos, analisando as fragilidades e a realidade de cada escola. Em todo caso, trabalha-se, 
semanalmente, com 25 horas aula na Educação Infantil, 30 horas no Ensino Fundamental e 37 horas Ensino 
Médio.  
Equipe Pedagógica: a serviço da proposta pedagógica. O alinhamento entre a proposta e a equipe pedagógica 
é essencial para a elaboração dos programas anuais, itinerários pedagógicos, procedimentos operativos, 
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escolha de materiais didáticos, acompanhamento de alunos, profissionais da área pedagógica e responsáveis, 
tomada de decisões estratégicas e outros elementos. Contar com uma equipe homogênea que funciona por 
segmentos, evitando a ruptura entre os mesmos, faz com que se possa integrar trabalhos e projetos de maneira 
dialética com os processos de ensino aprendizagem. É fundamental, em sintonia com o estilo escolápio, 
funcionar em equipe e com projetos, superando esquemas pautados pelo personalismo e opiniões individuais. 
É importante superar esquemas piramidais, próprios da cultura atual, e construir estilos de funcionamento 
circular e em rede, em que se debatem amplamente as questões até chegar a conclusões de consenso.  

4.2. Planejamento geral e anual das áreas e disciplinas.  
No estilo de funcionar de forma mais colegiada, superando formas individualistas de trabalhar, é importante que 
exista a consciência de que a Proposta Pedagógica, a Matriz Curricular e os conteúdos são responsabilidade 
do colégio e não de um professor determinado, mesmo que tenha muita e boa experiência. A superação de 
esquemas individuais para construir formas colegiadas é fundamental. As programações por áreas e disciplinas 
devem ser elaboradas em conjunto, com o aval da equipe pedagógica. O plano anual de uma disciplina para 
uma série determinada deve estar articulado com a programação dessa disciplina no decorrer de todas as 
séries e em coerência com as outras disciplinas da mesma série. A articulação e a coerência de cada momento 
com o conjunto são uma necessidade para oferecer uma proposta bem organizada e harmoniosa.  

4.3. Programação diária de cada aula.  
É essencial, nesse contexto, que cada aula tenha uma programação ou esquema mínimo, conhecido não 
somente pelo professor, mas também pela coordenação pedagógica e pelos alunos. Logicamente, não se trata 
de uma programação engessada, mas flexível, conduzida, porém com responsabilidade e profissionalismo.  

4.4. Dinâmica da aula.  
Os professores, em diálogo constante com a equipe pedagógica, definem os objetivos, metodologia, estratégias 
de motivação dos alunos, os critérios de avaliação etc. O diálogo fecundo entre os professores e a coordenação 
pedagógica é uma das chaves principais, para que a proposta seja rica e eficaz, transmitindo segurança aos 
alunos e às famílias. Os professores precisam sentir que têm apoio e suporte de qualidade, que contam com 
as melhores condições para realizar o seu ministério docente. A perspectiva didática cognitivista, em que cada 
conteúdo, seja conceitual, procedimental ou atitudinal, é apresentado ao aluno a partir de situações complexas, 
contextualizadas, rege o trabalho em sala de aula, considerando uma rotina com as seguintes tarefas:  

 Apresentar objetivos da aula no início da mesma. 
 Usar metodologias ativas, em que os alunos são chamados a participar. 
 Promover a motivação dos alunos. 
 Realizar avaliação continuada dos resultados das ações educativas. 
 Ser capaz de flexibilizar as ações em função de resultados da aprendizagem. 

4.5. Acompanhamento e avaliação continuada da proposta pedagógica 
(“avaliação 360º”). 

A direção é o primeiro grupo a ser avaliado: titular, pedagógico, pastoral e administrativo, pois dele dependem 
a realização das linhas de ação, o horizonte para o qual se dirige, o estilo que marca o ambiente quotidiano, os 
objetivos definidos a serem alcançados para crescer como um colégio escolápio etc. Esse grupo precisa 
conhecer a realidade global do colégio, para acompanhar o conjunto e cada setor com sabedoria.  
Alunos. Avaliação e acompanhamento a serviço da pessoa e do processo de aprendizagem; ação continuada 
e comunicando a caminhada humana e pedagógica com rapidez, também os resultados acadêmicos, para 
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providenciar intervenções pedagógicas em curto prazo. É importante que o aluno se responsabilize pelo próprio 
desempenho, de acordo com a idade e o nível de maturidade exigível de cada um. Quem ganha ou perde com 
o envolvimento do aluno no processo de aprendizagem é ele próprio. A responsabilidade do colégio é grande 
em ajudar o aluno e o motivar para que se engaje e comprometa com o estudo e o resultado acadêmico, 
segundo a própria capacidade. A escola exige para tal um mínimo de disciplina, mas precisa de muita motivação 
da parte do aluno e da comunidade educativa. Acompanham o aluno os professores (em aula ou fora da 
mesma) e o Serviço de Orientação Educacional. Cuidam da disciplina com responsabilidade, a partir de um 
enfoque preventivo e pedagógico, porém com seriedade; a exigência mínima é desenvolver uma relação de 
respeito pelo lugar, pelos objetos e, principalmente, pelas pessoas (alunos, professores e outros profissionais); 
trata-se da atitude mínima para criar um ambiente favorável para a proposta educativa, da qual o aluno é o 
primeiro beneficiário.  
Professores. Entrevistas periódicas programadas para dialogar com a coordenação pedagógica sobre a 
motivação, a dinâmica das aulas e os resultados, procurando conjuntamente as melhores estratégias que 
proporcionem maior sucesso e satisfação aos alunos e aos professores. Os professores também são avaliados 
pelos alunos e pela coordenação pedagógica. Cuidar da motivação dos professores, outros profissionais, 
famílias e, principalmente, dos alunos e alunas. A pessoa do professor é chave na motivação do aluno. A 
comunidade educativa colabora diretamente em criar esse ambiente de motivação, para que o processo de 
aprendizagem aconteça positivamente, especialmente dentro da aula, na relação professor e aluno.  
Coordenação pedagógica. Avaliada pela direção, pelos alunos, famílias e professores. Essa equipe tem o 
dever de fornecer aos professores e alunos todas as ferramentas necessárias e o ambiente educativo melhor 
possível (orientação, disciplina, motivação e outros elementos) para que tudo possa dar certo.  
Profissionais do colégio. Todos são avaliados, nas suas funções, pelos alunos,famílias e setores. A 
responsabilidade de criar o melhor ambiente educativo é de todos os funcionários, cada um a partir da própria 
atividade. O responsável de cada setor (diretor ou coordenador) acompanha as pessoas e os serviços 
realizados, para que tudo se oriente a uma ação educativa que vai melhorando e crescendo em qualidade e 
em ambiente de satisfação para o bem de todos.  
Famílias. Serviço de Orientação Educacional, Coordenação Pedagógica e Direção. A relação é de parceria e 
de diálogo. A escola está sempre aberta a acolher os responsáveis pelos alunos, considerando a oportunidade 
de dias e horas definidos para esse atendimento, pois os profissionais (coordenação, orientação ou direção) 
estão sujeitos a uma agenda intensa de trabalho, na qual há espaço marcado para acolher e dialogar com 
esses responsáveis. Estes necessitam saber que a escola tem projeto e práticas pedagógicos definidos para o 
bom andamento da escola. Não se abre mão desse projeto por causa do pedido ou exigência de uma família. 
Como dizia Calasanz, é importante atender e escutar a família, sem se dobrar, porém, às exigências da mesma. 
“Calasanz queria que se respeitasse a justa crítica das famílias sobre o andamento do colégio, mas não permitia 
jamais que se atendesse aos caprichos e observações incompetentes dos pais” (Espiritualidade e Pedagogia 
de Calasanz; ICCE - Madri; item 79). 

5. PROPOSTA PASTORAL 

5.1. Projeto Pastoral e Equipe 
O Projeto Pastoral recolhe as linhas pastorais da Igreja e da Ordem para serem implementadas nos colégios 
escolápios, respeitando o âmbito de um colégio. A proposta pastoral situa-se, a partir dos agentes de pastoral, 
no âmbito das exigências da evangelização do testemunho da fé cristã, do serviço aos pobres e no diálogo com 
a sociedade plural, apresentando a visão e as atitudes cristãs com tolerância e respeito em relação a outras 
sensibilidades e opções religiosas. Oferecem-se, também, momentos e espaços para cultivar a fé cristã e a 
celebrar para quem livremente quiser.  
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A presença dos religiosos escolápios, dos membros da Fraternidade Escolápia e de membros da comunidade 
cristã que conscientemente assumem o Evangelho, é muito importante para que o testemunho de vida, o serviço 
aos necessitados e o diálogo impregnado de tolerância, respeito e amizade com o conjunto da comunidade 
educativa seja fecundo e gerador de convivência harmoniosa.  

5.2. Ambientação espiritual 
Ambientar o colégio com os símbolos de uma entidade cristã escolápia, mostrando a identidade cristã do centro 
e convidando, com respeito e simpatia, a participar dos sentimentos, propostas e ações escolápias no sentido 
de educar, evangelizar e transformar a realidade.  
As aulas de Ensino Religioso (respeitando a Lei e a partir de um projeto próprio), as convivências,a expressão 
da dimensão espiritual (orações e celebrações de cunho ecumênico), as campanhas de solidariedade e outras 
ações são oportunidades de exercitar esse diálogo com a sociedade plural e cultivar os valores evangélicos de 
justiça, paz, liberdade e amor ao próximo.  

5.3. Proposta de vivência cristã opcional 
O Movimento Calasanz, organizado como proposta de participar em processos grupais de fé, em que se partilha 
a oração, o aprofundamento na mensagem cristã, a vida e a missão evangelizadora, se faz presente nos 
colégios escolápios, na medida em que isso seja possível. Trata-se de um diferencial positivo que agrega valor 
muito apreciado pelas famílias e alunos. A Fraternidade Escolápia, junto com os religiosos escolápios, está 
presente como motor que impulsiona o Movimento Calasanz e dele faz parte como desembocadura. 
Momentos de expressão espiritual. Para os alunos, de forma ecumênica e não confessional, respeitando a 
consciência de cada pessoa e o pluralismo de opções religiosas, oferecem-se momentos de expressão 
espiritual por meio de algumas celebrações, no decorrer do ano, e da oração contínua para as crianças. Para 
a comunidade cristã, oferece-se a eucaristia semanal aos domingos, procurando congregar alunos, famílias e 
educadores do colégio. A proposta de celebrar a vida da fé livremente e aberta a toda a comunidade educativa 
e aos fiéis do entorno é uma dimensão fundamental para criar e consolidar uma comunidade cristã no colégio.  
Um colégio escolápio cultiva e promove uma dimensão social que nasce dos valores do Evangelho e se 
fortalece com o carisma de Calasanz, visando à transformação da sociedade em favor da igualdade e da justiça 
social. No ensinamento das aulas, especialmente no ensino religioso, nas campanhas sociais, na ambientação 
e no testemunho de vida dos educadores, precisa se revelar essa sensibilidade social.  

 
6. PROPOSTA ADMINISTRATIVA 

6.1.  Organização centralizada e profissional 
Documentos-base de uma gestão econômica e administrativa Escolápia: 

 Estatuto Provincial de Administração e Gestão (EPAG); 
 Projeto de Colégios Escolápios (PCE); 
 Legislação brasileira em sentido amplo. 

Conceito raiz da gestão administrativa: edificada na legalidade, perseguindo-se os resultados orçamentários, 
pautada em critérios éticos e solidários, cuja validade daquela se comprova com auditorias externas (EPAG, 
4), sob critérios de funcionamento determinados pelo Pe. Provincial e sua Congregação (EPAG, 3), com dever 
de periodicamente informar aos religiosos e responsável pela Obra Escolápia (EE, 4) e cujo alcance de poderes 
estará vinculado ao âmbito de cada obra, respeitadas as competentes alçadas (EPAG, 5). 
Critérios orientadores de funcionamento  
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 A Direção Titular é nomeada pela Congregação Provincial e assessorada pelo Conselho de 
Titularidade, órgão meramente consultivo (EPAG, 19.a) 

 A Administração de um Colégio Escolápio é descentralizada em equipes (EPGA, 19.c), todas 
vinculadas a conceito raiz da gestão administrativa, sendo composta por:  

O administrador: tem suas atribuições restritas ao contido no Estatuto Provincial de Administração e Gestão 
(EPAG, 63); 
Setor de qualidade: responsável em acompanhar as equipes de limpeza, manutenção, construção civil e vigias 
(EPAG, 63.h, 63.w); 
Financeiro: responsabiliza-se pelos relacionamentos com agentes bancários e controle de recursos financeiros 
(EPAG, 63.l); 
Compras: executar o orçamento em conformidade com o determinado pelo Colégio Escolápio e aprovado pela 
Congregação Provincial (EPAG, 9, 63.g); 
Cobrança: garante a manutenção da inadimplência em níveis determinados pela administração (EPAG, 63.h, 
restrito aos contratos de prestações de serviços educacionais); 
Departamento de pessoal: no tocante ao funcionalismo, garantir o estrito cumprimento da legalidade no 
sentido mais amplo (EPAG, 63.r, 63.s) 
Serviço social: em conjunto com o Ecônomo Provincial, Administrador da Obra, sob aprovação da Direção 
Titular, elaborar plano quatrienal, em conformidade com o lapso temporal do Capítulo Provincial (2019-
2022), para aplicação dos critérios dispostos na lei da Filantropia, ainda o quantitativo alusivo aos descontos 
concedidos pela Província (EPAG, 55.f, 55.y, 63.a, 61.b, 61.j, 61.p);  
Secretaria e Tecnologia da Informação (TI): têm como base, no âmbito de suas responsabilidades, 
considerando ainda o plano interno para evolução do setor, desenvolver ações solicitadas a partir da Direção 
Titular, Pedagógica e Pastoral na consecução dos seus objetivos gerais ou específicos (EPAG, 63. p).  
A administração dos colégios, coordenada por um Administrador Geral, articula-se com a Congregação 
Provincial por meio da Equipe Provincial de Administração e Gestão (EPAG) e o Ecônomo, sob a direção do 
Provincial. O Estatuto Provincial de Administração e Gestão define a filosofia e o funcionamento prático.  

6.2.  Preparação dos profissionais.  
Os profissionais que fazem parte do setor administrativo são constantemente treinados, teórica e praticamente, 
para exercerem as atividades encomendadas com consciência, clareza e eficiência. As funções de cada 
profissional estão definidas e todos são acompanhados regularmente, para que o serviço aconteça de acordo 
com o projeto correspondente e o cronograma agendado.  

6.3.  Orçamento e filantropia 
 O orçamento participado é uma ferramenta muito importante e imprescindível que orienta a direção e equipes 
de coordenação, procurando o equilíbrio com a equipe administrativa.  
Pode ser útil contar com a assessoria de profissionais especializados na área do trabalho para oferecer suporte 
à equipe de Recursos Humanos. 
A filantropia. A Entidade é reconhecida como filantrópica quando comprovadamente desenvolve atividades 
em prol aos mais desprovidos, sem distribuir lucros e sem remunerar seus dirigentes. Ainda tem que conquistar 
a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). As entidades detentoras do CEBAS 
podem usufruir de isenção do pagamento das contribuições sociais, incidentes sobre a remuneração paga ou 
creditada aos seus empregados. Também podem receber transferências de recursos governamentais a título 
de subvenções sociais, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente. O certificado CEBAS é 
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um dos documentos exigidos pela Receita Federal do Brasil (RFB) para que as entidades privadas, sem fins 
lucrativos, gozem da isenção da cota patronal das contribuições sociais.  
A filantropia envolve, também, as dimensões pedagógica e pastoral, além do serviço da assistência social, tal 
como requer a Lei. O compromisso do colégio é cumprir a Lei e procurar que esses alunos beneficiados tenham 
condições de rendimento acadêmico igual ao conjunto de alunos e possam participar nas atividades escolares 
em igualdade de condições que todos.  

7. EQUIPE DE COLÉGIOS E FUNÇÕES 

7.1.  Equipe de colégios.  
Nomeada pelo Pe. Provincial exerce, de forma delegada, a titularidade nos colégios da Província. Está formada 
pelo coordenador da equipe de colégios, pelos diretores titulares, pelos diretores pedagógicos, pelos 
coordenadores das equipes de pastoral e pelos diretores administrativos. Todos esses cargos serão nomeados 
pelo Pe. Provincial. Sua função é velar pela identidade do carisma e da missão escolápios e o correto 
funcionamento dos colégios. 

7.2.  Diretor/a Titular.  
Nomeado pelo Pe. Provincial é o responsável pela identidade escolápia da obra, velando pelos interesses da 
Escola Pia.  

 Responsabilizar-se para que o carisma e a missão escolápios estejam presentes no colégio. Pensar, 
sentir e atuar em comunhão com as diretrizes escolápias para os colégios. 

 Elaborar, junto ao Conselho de Titularidade, os planos estratégicos (Projeto Político Pedagógico e 
Pastoral, Regimento Interno, Manuais do Professor e do Aluno, Matriz Curricular e outros) e as 
programações anuais que contemplem as chaves de vida e as prioridades escolápias.  

 Elaborar, juntamente com o Diretor Administrativo, o Diretor Pedagógico e o Coordenador de Pastoral 
a proposta de orçamento ordinário e extraordinário da obra apresentando-a ao Pe. Provincial. Garantir 
o cumprimento desse orçamento ao longo do ano. 

 Representar a Titularidade frente à Administração pública, sindicatos e outras instâncias.  
 Convocar e presidir o Conselho de Titularidade. 
 Apresentar ao Pe. Provincial propostas para nomear o Diretor Pedagógico, o Coordenador de Pastoral 

e o Diretor Administrativo. 
 Participar na nomeação de todos os cargos e equipes, responsabilizar-se pela contratação de novos 

profissionais e o acompanhamento dos mesmos e dos voluntários. Atender às solicitudes de dispensas 
e outras situações trabalhistas excepcionais. 

 Responsabilizar-se pelo processo de seleção de alunos, pela admissão de novos e concessão de 
benefícios. 

 Responsabilizar-se pelo uso, cessão e/ou aluguel das instalações da obra para atividades próprias ou 
de outras pessoas. 

 Autorizar a abertura ou encerramento das matrículas. 

7.3. Conselho de Titularidade.  
É um organismo de participação e informação, com caráter consultivo que prepara as decisões a serem 
tomadas pela direção titular. 

 É convocado e presidido pelo Diretor Titular. 
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 Estará formado pelo Diretor Titular, Diretor Pedagógico, Diretor Administrativo, Coordenador de 
Pastoral e outras pessoas que a Congregação Provincial considerar necessárias. O Pe. Provincial e o 
Coordenador de colégios são membros de direito. 

 Deve participar na elaboração dos orçamentos ordinários e extraordinários, seguindo o Estatuto de 
Administração da Província, assim como da elaboração dos planos estratégicos e das programações 
anuais. 

 Promover a constante melhoria do relacionamento entre todas as pessoas que fazem parte da vida do 
colégio e com a sociedade em geral. 

 Orientar e supervisionar as atividades extra-acadêmicas. 
 Acompanhar a comunicação interna e externa, cuidando para que seja produzida e veiculada a partir 

dos valores do Evangelho e a serviço da missão escolápia.  
 Responsabilizar-se pelas atividades educativas extra-acadêmicas e pelas parcerias feitas com outras 

instituições. 

7.4. Diretor/a Pedagógico/a.  
Nomeado pelo Pe. Provincial é o responsável pela dimensão pedagógica, segundo as orientações da Escola 
Pia e da proposta de colégios do Brasil. 

 Forma parte dos Conselhos de Titularidade e Pedagógico. 
 Responsabilizar-se perante a Ordem pela fidelidade escolápia na prática pedagógica. 
 Convocar e coordenar as reuniões do Conselho Pedagógico, de acordo com a agenda do colégio. 
 Responsabilizar-se pela condução do processo pedagógico e pela formação dos professores e dos 

profissionais que atuam na área pedagógica. 
 Colaborar com a direção administrativa no bom andamento dos serviços prestados pelos outros 

setores. 
 Propor ao Conselho de Titularidade programas, planos de curso e atividades, adoção de materiais 

didáticos etc. após apreciação da equipe pedagógica e de professores. 
 Responsabilizar-se pelas reuniões programadas com os alunos e com os responsáveis, para 

apresentar e esclarecer as propostas educativas do colégio. E quando se considerar necessário.  
 Estabelecer, junto com o Conselho de Titularidade e após análise da Equipe Pedagógica, normas 

disciplinares e de funcionamento do projeto pedagógico. 

7.5. Conselho Pedagógico.  
É um organismo de participação e informação, com caráter consultivo que recolhe a vida e sentimentos do 
colégio, especialmente, nas aulas e outras atividades educativas.  

 É convocado e presidido pelo Diretor Pedagógico, de acordo com a agenda anual.  
 Formado, além do seu presidente, pelo Diretor Titular, Coordenadores e Orientadores de segmentos, 

Coordenador do Cursinho (TOP), Coordenador de Educação Física, Coordenador de Pastoral e Diretor 
Administrativo. O Diretor Pedagógico, de acordo com o Diretor Titular, poderá convocar outras pessoas 
de forma extraordinária. 

 Participar na elaboração dos planos estratégicos e das programações anuais. 

7.6. Coordenador de Pastoral.  
Nomeado pelo Pe. Provincial.  

 Forma parte do Conselho de Titularidade e do Conselho Pedagógico e preside a equipe de pastoral. 
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 Velar pela missão evangelizadora, com estilo escolápio, na obra, responsabilizando-se pela 
coordenação, acompanhamento e execução do Projeto Pastoral e das chaves de vida estabelecidas 
nos Capítulos da Ordem. 

 Apresentar no Conselho de Titularidade, para sua aprovação, os planos estratégicos e a programação 
pastoral anual (com objetivos, programas, atividades e responsáveis, escolares e extra-escolares). 

 Velar pela realização da programação anual de pastoral nas três grandes linhas de ação: Cuidar do 
ambiente de fé; Cultivar a vida da fé; Celebrar a fé. Acompanhar as atividades que se orientam a partir 
dessas linhas. 

7.7. Diretor/a Administrativo/a.  
Nomeado pelo Pe. Provincial, é responsável pela contabilidade, gestão dos bens e do patrimônio do colégio. 

 Forma parte dos Conselhos de Titularidade e Pedagógico. 
 Velar pelo cumprimento do Estatuto de Administração da Província, atuando sempre em comunhão 

com a Equipe Administrativa e as diretrizes definidas pela Congregação Provincial.  
 Responsabilizar-se pelo bom funcionamento dos serviços da área administrativa, oferecendo suporte 

aos setores pedagógico e pastoral. 
 Responsabilizar-se pela gestão de qualidade, definindo os procedimentos operacionais padrões para 

todos os setores do colégio. 
 Propor, juntamente com o Diretor Pedagógico e Coordenador Pastoral, ao Diretor Titular a escala de 

férias do quadro de pessoal. 
 Velar pela comunicação institucional, interna e externa, para que a proposta educativa do colégio seja 

mais bem conhecida dentro e fora do mesmo.  

8. CONCLUSÃO  
Os escolápios que iniciaram a presença escolápia no Brasil realizaram um trabalho ingente e deixaram um 
legado riquíssimo em obras e testemunho. Os padres Francisco Orcoyen, Eulálio Lafuente, Pedro Cenoz e 
Jesus Maria Perea deram início a um serviço educativo de qualidade, depositando as sementes do carisma de 
Calasanz. Corresponde aos escolápios de hoje, religiosos e leigos, continuar aquela bela gesta aprofundando 
e avançando no mesmo carisma e missão. Aquela primeira e pequena presença escolápia no Brasil, junto com 
a de Bolívia, tornou-se uma Província que, assumindo as grandes linhas de vida escolápia da Ordem Escolápia, 
caminha cada vez mais em comunhão entre as presenças e as obras, incluindo, também os colégios, no 
horizonte que Calasanz traçou: educar, transformar e evangelizar. É com essa finalidade que esse projeto foi 
elaborado, para crescer em comunhão e na missão escolápia. 

“Essa missão educadora atende à formação integral da pessoa, 
de modo que nossos alunos amem e busquem sempre a verdade. (...)  

Dessa forma, progredindo diariamente na liberdade,  
alcancem um feliz percurso da sua vida e consigam a salvação” 

(Constituições Escolápias, 92). 
A.M.P.I. 

 
 



 

 156 

Projeto de paróquia escolápia 
1. A MISSÃO DE EVANGELIZAR 

1.1. Discípulos missionários 
Em sintonia com as prioridades e urgências da Igreja do Brasil e em fidelidade ao nosso carisma, o acento 
fundamental do Projeto Paroquial é a Evangelização. 
A Igreja comunica o Evangelho, a presença transformadora de Jesus Cristo, que é a fonte de tudo o que ela é 
e do que ela acredita. A experiência do encontro com Jesus Cristo comunica a seus discípulos a missão de 
anunciar o Reino de Deus, com palavras e sinais.  
A missão de Jesus é a nossa missão: “Evangelizar”, anunciar a Boa Nova da misericórdia do Pai; proclamar a 
salvação gratuita de Deus e contribuir para a criação de um mundo fraterno. 
Enraizamos essa missão no contexto onde vivemos a partir de nosso carisma, contribuindo com aquele acento 
próprio que expressamos mediante a formulação “Evangelizar Educando”. 

1.2. A partir do encontro pessoal com Jesus Cristo 
O encontro com Jesus enche de alegria o coração do discípulo missionário. Tudo parte do encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo definitivo. A primeira 
motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, a experiência de sermos salvos por Ele. 
Somos cristãos por causa desse encontro pessoal com Jesus, que nos revela o amor de Deus; esta é a mais 
importante experiência de nossa vida, que acolhemos agradecidos e desejamos oferecer a todos com 
entusiasmo e alegria. A paixão por Ele nos leva, como discípulos missionários, à verdadeira conversão pessoal 
e pastoral. 
Queremos ser, junto com toda a Igreja, missionários fieis a Jesus, comprometidos com a evangelização, em 
permanente aproximação das periferias da vida, dos que sofrem e são excluídos. Percebemos que uma 
paróquia situada nestas periferias, oferece ao carisma de Calasanz a bela oportunidade de acompanhar 
crianças e jovens que vivem em situações de precariedade e risco social, para propiciar um crescimento 
saudável e feliz, sob a iluminação da fé. 

1.3. Pelo testemunho da comunhão fraterna. 
Vivemos reunidos pela fé em Jesus, em comunidade. A partir desta comunhão de vida, oferecemos o 
testemunho do nosso amor fraterno e o nosso serviço evangelizador, convocando as pessoas ao encontro e 
solidariedade que são reflexo e revelação da presença de um Deus que é Amor-Comunhão. 
Viver em comunidade é dimensão fundamental dos seguidores de Jesus e sentido pleno de nossa consagração 
religiosa. A comunidade é “casa e escola de comunhão”, sustentada especialmente na celebração da eucaristia. 
A comunidade escolápia, que atua no âmbito da paróquia, é sinal e testemunho dos valores evangélicos que 
anunciamos. Opta por um estilo de vida simples, pobre, inserido na vida do povo, de preferência em áreas 
carentes, e em atitude de serviço.  
Sua vida e missão se desenvolvem sob a coordenação da Equipe de Presença de cada lugar. 

1.4. A serviço da vida do nosso povo. 
A fé em Jesus e a vida fraterna fazem crescer nossa disponibilidade e nos impulsionam a sair de nós mesmos. 
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A herança recebida de Calasanz fazem de nossa vida uma oferta gratuita a serviço dos pequenos-pobres, 
comprometidos na promoção da vida e na transformação da sociedade. 
O autêntico discípulo missionário promove justiça, paz, reconciliação e fraternidade. Diante das graves 
situações que fazem os irmãos sofrerem, o discípulo se enche de compaixão, clama por justiça e paz e sabe 
que só se vence o mal com o bem. 
As profundas e permanentes mudanças sociais, que acentuam duramente os problemas da vida de nosso povo, 
recortando seus direitos e privando muitas pessoas de uma vida digna, exigem conversão pessoal e uma 
profunda renovação da ação pastoral. Deixamo-nos tocar e mobilizar pelos grandes desafios da vida, no campo 
político, econômico, sociocultural, religioso. Queremos ir ao encontro das pessoas em suas situações 
concretas, com tenção especial pelos mais esquecidos, os que precisam compreensão, consolo e amor; 
queremos levar a nossa presença solidária e uma mensagem de vida, e ser para eles uma imagem viva do 
Deus rico em misericórdia que, saindo de si, veio ao nosso encontro. 
Com Calasanz, e em sintonia com as orientações evangelizadoras da CNBB, aprendemos a olhar as periferias 
sofridas, e por elas nos deixamos interpelar; concedemos atenção especial aos menores desprotegidos, com 
aquele amor misericordioso com que Jesus atraia para si os pequenos e com a atitude paterna com que 
Calasanz recebia os mais carentes, transformando sua escola em espaço sagrado de acolhida e apoio para 
que pudessem recuperar suas vidas e vislumbrar um futuro melhor. 

1.5. Com sentido de pertença à Igreja e em fidelidade ao carisma fundacional. 
A “paróquia escolápia”, espaço de comunhão, vida e missão, surge da fecundidade do carisma singular de 
Calasanz quando inserido na plataforma eclesial chamada “paróquia”, visando prioritariamente a 
evangelização, com acento focado nas crianças e jovens. 
A partir do carisma fundacional, que confere uma identidade própria, a “paróquia escolápia” desenvolve um 
valioso serviço evangelizador na Igreja Local, integrada na Pastoral de Conjunto, participando ativamente dos 
Projetos e Planos Pastorais, Assembleias e Encontros.  
Atua em sintonia com as Diretrizes Evangelizadoras da Igreja, segundo as orientações da CNBB e sente-se 
animada com projeção missionária sob o impulso singular do Papa Francisco, que convoca a avançar “no 
caminho da conversão pastoral e missionária”. CNBB e Papa Francisco impulsionam uma nova etapa 
evangelizadora, em permanente estado de missão, com renovado ardor e criatividade pastoral. 

 

PRIORIDADES E URGÊNCIAS PASTORAIS, EM SINTONIA COM AS 
DIRETRIZES DA IGREJA E DO CARISMA ESCOLÁPIO 

2. ANÚNCIO DO EVANGELHO EM PRIMEIRO LUGAR.  

2.1. Anúncio do Evangelho 
A Igreja anuncia, sempre e em todo lugar, a Boa Notícia do Reino, Jesus. 
A missão “é o paradigma de toda a obra da Igreja”. A Igreja é missionária por natureza, existe para anunciar, 
por gestos e palavras, a pessoa e a mensagem de Jesus Cristo. 
Jesus Cristo envia, pela força do Espírito, seus discípulos em atitude permanente de missão, por meio do 
testemunho pessoal e do anúncio explícito da mensagem. Este envio é um desafio à proclamação da Boa Nova, 
percorrendo as fronteiras de tempos e culturas.  
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A Conferência de Aparecida e a exortação Alegria do Evangelho convocam a Igreja a ser toda missionária e 
em estado permanente de missão, com renovado ardor missionário e criatividade. É necessário suscitar, em 
cada batizado e em cada comunidade, uma forte consciência missionária, principalmente pelo testemunho 
pessoal; a experiência pessoal da fé faz transbordar o anúncio explícito de Jesus Cristo. Somos convidados a 
aceitar este chamado, saindo de nós mesmos e tendo a coragem de alcançar todas as periferias que precisam 
da luz do Evangelho. 
A “Igreja em saída” é convocada a assumir uma pastoral decididamente missionária. A partir de Jesus Cristo 
coloca-se no caminho do amor-serviço, em direção aos sofredores desta terra. A alegria do Evangelho é para 
todos. 
A evangelização é a razão de ser e fim primordial da nossa missão, continuando a obra de Jesus. 
Concretizamos esta missão sob a iluminação e força do carisma de Calasanz: “Evangelizar educando”, 
direcionando a Boa Nova, de forma preferencial, às crianças e aos jovens. 
Propostas: 

1. Impulsionar a dimensão missionária nas comunidades, convidando a sair em direção dos mais 
afastados, sem ficar absorvidos pela conservação das estruturas já existentes. 

2. Empenhar-se em ser comunidade de fé transformada pela experiência de Jesus; comunidade viva 
e comprometida com o Reino de Deus, que vence a tentação de fechar-se sobre si mesma e se 
deixa conduzir pela força do Espírito. 

3. Conscientizar a comunidade da responsabilidade primordial de cuidar do crescimento da fé de 
todos os membros e de oferecer sempre um testemunho coerente com a fé professada. 

4. Impulsionar o impacto da Evangelização na transformação da vida, mediante projetos e ações que 
sejam fermento de renovação social; a fé em Jesus leva à transformação pessoal e social, como 
sinal de autenticidade e de fidelidade a Ele. 

2.2. Primado da Palavra. Paróquia: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. 
A vida cristã se fundamenta na Palavra. Jesus é a Palavra de Deus.  
Proclamar a Palavra é o eixo da ação pastoral. 
Somos ouvintes e praticantes da Palavra. O discípulo missionário é convidado a redescobrir o contato pessoal 
e comunitário com a Palavra, como lugar privilegiado de encontro com Jesus Cristo. O contato pessoal com a 
Palavra leva ao conhecimento da pessoa e da mensagem de Jesus. A Palavra transforma nossa vida, gera 
solidariedade, abre o coração para a reconciliação, impulsiona-nos no serviço da justiça, da paz e do cuidado 
de toda a criação. 
Vivemos em permanente escuta, para aprender a ler a vida à luz da Palavra. 
A animação bíblica é indispensável para que a vida da Igreja seja uma “escola de conhecimento e interpretação 
da Palavra, de comunhão e oração com a Palavra, de proclamação da Palavra”.  
A Catequese é um privilegiado Ministério da Palavra a serviço da educação da fé. Exige dos convocados a este 
ministério familiaridade com a Palavra e permanente qualificação. 
Propostas: 

1. Fazer da paróquia um lugar de animação bíblica da vida e da pastoral, com envolvimento de toda 
a comunidade.  

2. Oferecer momentos de formação bíblica para que as pessoas possam ter um contato vivo e 
comprometido com a Palavra. 
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3. Animar o trabalho pastoral a partir do encontro com a Palavra. Colocar a Bíblia nas mãos de todos, 
a começar pelos pequenos que participam da catequese; usar a Bíblia no exercício diário da 
pastoral, em retiros, encontros de formação e celebrações. 

4. Favorecer e incentivar a experiência da Leitura Orante, como momento de encontro com a 
Palavra, para iluminar a realidade da vida e sustentar o compromisso evangélico. 

5. Oferecer retiros e encontros que levem as pessoas a um encontro pessoal com a Palavra, a uma 
melhor compreensão da vida a partir da Palavra. 

6. Criar e fortalecer grupos de animação bíblica: Círculos Bíblicos e outros grupos que se fortalecem 
em torno da meditação e vivência da Palavra. 

7. Aproveitar os novos espaços de comunicação social, como um fórum atual onde é possível fazer 
ressoar o Evangelho. 

2.3. Catequese. 
A educação da fé é o objetivo final do nosso ministério. Consideramos a catequese como o meio fundamental 
do nosso apostolado, na comunidade cristã onde vivemos (Constituições, 96). 
Além dos Documentos fundacionais que sustentam nosso carisma (Capítulo VIII das Constituições 
especialmente, sobre “Nosso Ministério na Igreja”), seguimos as orientações que emanam dos Documentos da 
Igreja e aquelas mais específicas que provêm das Diretrizes do Movimento Calasanz. 
Destacamos a importância da presença da família no processo da educação da fé.  
Da mesma forma é fundamental a presença e acompanhamento pessoal do escolápio, como pai e amigo; está 
disposto a escutar, ajuda a discernir a própria vida e a descobrir a vocação pessoal. 
Propostas: 

1. Qualificar permanentemente o ministério da educação da fé. 
2. Desenvolver processos permanentes de educação da fé, a partir da mais terna idade, com 

dedicação especial a crianças e jovens.  
3. Realizar este ministério tendo como referência o empenho pessoal de Calasanz, que sempre 

buscava os melhores professores, os melhores métodos...: 
3.1. Com um Projeto Global que contemple a educação da fé como um processo permanente, 

com sucessivas etapas. 
3.2. Com uma pedagogia adequada para cada idade, usando os melhores métodos e meios mais 

adequados. 
3.3. Com Planejamentos avaliados e atualizados anualmente.  
3.4. Com acompanhamento personalizado. 
3.5. Concedendo especial atenção à formação dos evangelizadores, catequistas e outros 

educadores da fé: através de cursos, encontros, dias de formação, retiros... 
4. Dar a conhecer dos Documentos da Igreja sobre Evangelização e Catequese, e o Diretório do 

Movimento Calasanz. 
5. Promover a cultura vocacional, ajudando as pessoas a buscar a realização de suas vidas dentro 

dos planos de Deus; com especial atenção no período da adolescência e juventude. 
6. Colaborar com as escolas existentes na área paroquial, sempre que possível, para destacar a 

importância da educação religiosa e promover diversas expressões de fé. 
7. Ampliar o horizonte da catequese através do compromisso da família e da comunidade toda; 

abrindo, também para os adultos, processos permanentes de educação da fé. 
8. Fortalecer a Pastoral Familiar e, junto com ela, incorporar a presença da família no processo da 

catequese dos filhos/as. 
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3. Opção pelos pobres e pela transformação social. Centralidade de crianças 
e jovens.  

3.1. A serviço da vida. Para que todos tenham vida em abundância. 
“O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus”: “Eu vim para que todos tenham vida em 
abundância” (Jo 10,10). A vida é dom de Deus. Jesus anuncia o Reino como uma presença próxima do Pai que 
configura uma nova maneira de conviver e de respeitar a vida, a partir de novos valores, que Ele mesmo 
encarnou e defendeu até com o preço de sua vida. 
A Igreja tem a vocação e missão de promover, cuidar e defender a vida em todas as suas expressões, 
continuando a obra evangelizadora de Jesus e ajudando na construção de uma sociedade justa e fraterna, 
como sinal do Reino de Deus. As condições de vida de muitos abandonados, excluídos e ignorados em sua 
miséria e dor, contradizem o projeto do Pai e desafiam os discípulos missionários ao compromisso de defender 
a vida ameaçada ou impedida de se realizar plenamente. Os pobres e excluídos devem estar sempre no centro 
da vida da Igreja. 
Nossa fé se desenvolve desde a perspectiva do compromisso com a vida. Amamos a vida e a defendemos 
contra qualquer situação de morte; testemunhamos nossa fé através da promoção de uma “cultura da vida”, 
assumindo compromissos que levem à construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário; sem ficar 
calados diante das políticas que privam a pessoa dos bens mais necessários para desenvolver-se dignamente: 
alimentação, casa, terra, trabalho, educação, saúde, lazer, liberdade, esperança...  
Diante dos atropelos contra a dignidade de muitas pessoas, frente a dolorosas situações de pobreza e exclusão, 
reafirmamos nossa vontade de ser “comunidades misericordiosas, acolhedoras, solidárias, servidoras, 
samaritanas”. Defendemos os direitos e valores que sustentam a dignidade da pessoa: defesa da vida, 
superação da miséria, não-violência, solidariedade com os últimos; cultura da paz e da convivência; defesa da 
mãe Terra. 
É preciso avançar na consciência ecológica. “A Igreja tem uma responsabilidade a respeito da criação e deve 
fazer valer essa responsabilidade na esfera pública”. 
O serviço testemunhal à vida, de modo especial à vida fragilizada e ameaçada, é a mais forte atitude de diálogo 
que o discípulo missionário pode e deve estabelecer com uma realidade que frequentemente nega a primazia 
do ser humano e permite com indiferença a presença da cultura da morte.  
Urge uma presença mais efetiva da Igreja, especialmente através das pastorais sociais, nas regiões suburbanas 
e em situações de fratura social. 
Propostas: 

1. Reafirmar permanentemente a opção preferencial pelos pobres, em sintonia com as Conferências 
Episcopais de América latina. Opção vigorosa em defesa da vida e dos direitos fundamentais das 
pessoas, em qualquer tempo e circunstância. 

2. Promover campanhas de conscientização para os problemas dos pobres e excluídos. 
3. Ajudar na criação de uma consciência cristã que se sente responsável diante da realidade; ajudar 

as pessoas a fazer um bom discernimento crítico e a ser mais corajosas na denúncia das 
injustiças. 

4. Educar para o compromisso, a solidariedade e a participação ativa na vida social. Favorecer as 
pastorais que acompanham as pessoas que vivem na dependência de drogas, uso de álcool, 
depressão e outras situações de perda do sentido da vida... 

5. Articular as Pastorais Sociais e comprometê-las na busca de políticas públicas para a defesa e 
promoção da vida. Incentivar os Grupos de Fé e Política, a Pastoral do menor, a Pastoral da 
criança... 
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6. Dar especial importância à educação sobre a preservação da natureza e o cuidado com a ecologia 
humana, através de atitudes e ações que respeitem o meio-ambiente; cuidar melhor dos espaços 
(bairros) onde se desenvolve dia-a-dia a vida da comunidade. 

7. Abrir espaços de cultura e prevenção, para favorecer a vida de crianças, adolescentes e jovens. 
8. Apoiar iniciativas em prol da inclusão social e o reconhecimento dos direitos das minorias; 

colaborar com outras instituições e entidades, em favor da implantação e da execução de políticas 
públicas voltadas para a defesa e a promoção da vida e do bem comum. 

9. Incentivar a participação ativa nas Campanhas da Fraternidade, frente a uma sociedade marcada 
pela violência e banalização da vida. Educar para a convivência pacífica frente à escalada da 
violência...  

3.2. Opção preferencial pelos pobres. 
O Evangelho, JESUS, é preferencialmente uma Boa Notícia para os pobres.  
O Papa Francisco reclama uma “Igreja pobre e para os pobres”, convidando-a a sair de si mesma em direção 
das periferias existenciais. Seu discurso, a partir do Evangelho, é vigoroso e firme, em favor das minorias 
oprimidas e marginalizadas e contra os poderes que dominam o panorama mundial, carentes de sensibilidade 
humana e indiferentes aos problemas mais graves do povo humilde. 
A opção preferencial pelos pobres e excluídos é um acentuado destaque da Igreja Latino-americana, 
ratificado de forma permanente nas Conferências do Episcopado (desde Medellín até Aparecida), visando a 
libertação dos oprimidos e o compromisso pela transformação social.  
O compromisso com os pobres é expressão fundamental da espiritualidade dos discípulos de Jesus, o 
testemunho que dá credibilidade à fé e à vida comunitária. 
A defesa da vida dos pobres brota da fé; é compromisso de todo batizado. Denunciamos a exclusão, 
desigualdades na distribuição da renda, desemprego, pobreza, drogas, violência, falta de ética e corrupção... 
Não apenas denunciamos. Queremos estar próximos dos que vivem sob o peso de inúmeras carências; estar 
atentos para compreender melhor seus problemas, ir ao encontro deles, partilhar suas alegrias e sofrimentos; 
acolher bem a todos; testemunhar com palavras e obras aquela presença misericordiosa de Jesus que se 
aproximava das pessoas, dava a mão aos caídos, consolava os tristes, e sustentava a esperança dos 
esquecidos. 
Propostas: 

1. Desenvolver a consciência e responsabilidade sócio-política, como opção de fé, na comunidade 
em geral e particularmente nas Pastorais que trabalham, com espírito solidário e visão 
transformadora, na fronteira de situações de pobreza e sofrimento: vicentinos, saúde, família, 
criança, menor... Incentivar atuações concretas em defesa da vida e em favor da integração social. 

2. Desenvolver o compromisso com os pobres e excluídos desde os primeiros passos da catequese 
com crianças e jovens; campanhas solidárias, compromissos concretos de ajuda... 

3. Fortalecer a Pastoral Familiar, e dar atenção às famílias que passam por dificuldades e necessitam 
de compreensão e apoio. 

4. Favorecer os projetos existentes que priorizam o desenvolvimento humano e o compromisso 
social: saúde, famílias em situação de grave risco, vicentinos, ajuda psicológica, acolhida das 
pessoas que requerem especial compreensão e escuta, reforço escolar, inserção laboral, 
educação em valores, projetos de resgate da cidadania... Promover aqueles que ainda não 
existem e são mais urgentes. 

5. Promover o voluntariado para manter esses projetos, como um elemento diferenciador de uma 
paróquia comprometida com a realidade carente. 
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6. Além do voluntariado, despertar em toda a comunidade paroquial a vocação evangélica de serviço 
aos mais carentes, compromisso que tende à transformação da realidade social. Comprometer a 
comunidade na defesa pública da vida, da justiça e da paz, como caminho para superar divisões 
e violências. 

7. Colaborar com os grupos ou associações que têm maior responsabilidade na luta diária por 
melhores condições de vida para a comunidade. 

3.3. Centralidade de crianças e jovens. 
Crianças, adolescentes e jovens precisam de maior atenção na sociedade atual, pois são os mais expostos ao 
abandono, às drogas, à violência, às várias formas de exploração, à falta de oportunidades e perspectivas de 
futuro. 
Calasanz viveu numa sociedade romana que mantinha profundas desigualdades e condenava, desde terna 
idade, os pequenos pobres, carentes de cultura e, por isso, de oportunidades frente ao futuro. Não foi indiferente 
e tomou uma postura radical, que marcou sua vida. Fez uma opção definitiva por eles e valorizou a importância 
da educação como o melhor caminho para resgatar sua dignidade e para desenvolver capacidades pessoais 
que fossem garantia para encontrar um lugar na sociedade. 
O carisma de Calasanz é uma opção evangélica que atende, prioritariamente, aos pequenos pobres; através 
da educação pretende ajuda-los no desenvolvimento pessoal, humano e cristão, e capacitá-los para que um 
dia possam encontrar um lugar digno na sociedade. 
Propostas: 

1. Priorizar no trabalho pastoral a educação de crianças e adolescentes, como processo iluminado 
pelo lema “Piedade e Letras” (Fé e Cultura), despertando na comunidade paroquial uma especial 
predileção pelos pequenos. 

2. Criar espaços adequados para impulsionar diversos processos formativos: resgate da cidadania, 
fomento da cultura e arte, atividades esportivas, momentos lúdicos e de convivência amiga, 
campanhas solidárias, estudo... 

3. Celebrar a fé de forma adaptada às crianças e jovens. Direcionar para crianças e adolescentes 
algumas celebrações paroquiais, com liberdade e criatividade, nas quais eles se possam perceber 
mais protagonistas e ativos. 

4. Destacar a importância dos jovens na vida social e da Igreja (Sínodo da Juventude), abrindo 
espaços para sua efetiva participação (liturgia, evangelização de outros jovens, eventos 
comunitários, atividades de voluntariado com incidência na transformação social...). Oferecer aos 
jovens momentos fortes de orientação vocacional (grupos, convivências e retiros...). Colaborar 
com outras paróquias no acompanhamento da juventude, partilhando a mesma preocupação e 
investimento em favor de crianças e jovens. 

5. Conscientizar a comunidade paroquial, sob o carisma de Calasanz, para a importância da 
educação, fomentando maior atenção para crianças e jovens; levar também esse incentivo às 
escolas dos bairros, mantendo sempre uma estreita colaboração com elas. 

6. Promover e apoiar a pastoral juvenil, pastoral do menor, pastoral da criança, acentos bem 
destacados desde a perspectiva escolápia. 

7. Colaborar com os Centros Educativos existentes na área paroquial: escolas, centros culturais ou 
esportivos...; estar presentes nos momentos importantes da comunidade educativa local. 

4. Comunidade, lugar da experiência de Jesus Cristo.  

4.1. Formamos uma rede de comunidades.  
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Acreditamos num Deus que é Amor-Comunhão; fomos feitos à sua imagem e existe em nosso interior uma 
profunda aspiração à vida plena e à comunhão. Nossa vida fraterna reflete a vida de Deus. Somos “Povo de 
Deus em comunhão”.  
Viver em comunhão é dimensão fundamental dos seguidores de Jesus. Ele está presente onde dois ou três se 
reúnem em seu nome. A comunidade é “casa e escola de comunhão”; se une e alimenta pelo pão da Palavra 
e da Eucaristia; partilha a fé e a missão. 
O discípulo missionário de Jesus Cristo vive sua fé em comunidade. Participar da comunidade é a forma 
concreta de viver nossa vocação e uma grande riqueza para o crescimento de todos. Comunidade implica 
convívio, vínculos profundos, afetividade, interesses comuns, solidariedade nos sonhos, partilha de alegrias e 
dores. A comunidade acolhe, forma e envia em missão; torna-nos sensíveis e solidários. 
Grande é o desafio da educação para a vivência da unidade na diversidade, fundamenta-se na consagração 
batismal, pois todos somos irmãos e iguais em dignidade. A comunhão faz mais autêntico e eficaz o testemunho 
da fé.  
Valorizamos nossa história de vida comunitária e queremos continuar unidos e crescendo em comunhão; este 
testemunho será incentivo para outras pessoas.  
A paróquia se configura como “rede de comunidades”. São espaços menores, onde se vivem autênticas 
relações fraternas; facilitam o acolhimento e o diálogo, incentivam o bom entendimento e a mútua colaboração; 
facilitam o cuidado dos doentes e o acompanhamento das pessoas que passam por dificuldades.  
As comunidades, conservando características próprias, unificam-se em torno de um Projeto Pastoral comum. 
Existem propostas conjuntas de formação, compromissos e celebrações; tudo isso convoca a partilhar juntos a 
mesma fé e o seguimento de Jesus. 
Propostas: 

1. Fomentar momentos de encontros, celebrações e festas que fortaleçam a comunhão das 
comunidades. 

2. Incentivar a criação de Círculos Bíblicos e outras propostas de “pequenas comunidades” (ao estilo 
das CEBs); pequenos grupos de fé e vida; espaços de convívio fraterno alimentados pela Palavra, 
comprometidos com a evangelização e solidários com os mais pobres.  

3. Ir ao encontro dos irmãos que vivem mais afastados do convívio comunitário será sempre 
empenho de todos; para o bom retorno desta postura missionária, será importante mostrar sempre 
um rosto de comunidades unidas e misericordiosas, sempre abertas para acolher. 

4. Criar a Pastoral da Acolhida, para oferecer delicada atenção a todos, com capacidade de escuta 
e de empatia. 

5. Acolher diversas formas de pequenas comunidades, movimentos, associações, grupos de vida, 
de oração e de reflexão da Palavra, pois “são uma riqueza que o Espírito suscita para evangelizar 
todos os ambientes e setores”.  

6. Empenhar-se por uma efetiva participação de todos na comunidade, através da diversidade de 
carismas, serviços e ministérios. Para isso, faz-se necessário promover: 
6.1. Diversidade ministerial: “abrindo espaços de participação aos leigos e leigas, confiando-lhes 

ministérios e responsabilidades”. Na comunidade eclesial todos são corresponsáveis na 
ação evangelizadora. Ano do Laicato (2018). 

6.2. União de todos os ministérios em torno das grandes prioridades da paróquia, da Igreja Local 
e das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 

6.3. Valorizar a vida consagrada, inserida na vida das comunidades, enriquecendo a todos com 
seu carisma. 
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6.4. Manter uma organização que promova a união na diversidade: momentos de formação, 
assembleias, conselhos, pastorais. Envolver os leigos no planejamento, execução e 
avaliação dos projetos e atividades.  

4.2. Comunidade: casa de iniciação à Vida Cristã. 
“Uma nova etapa evangelizadora deve ser marcada pela alegria e deve indicar rumos novos para a caminhada 
da Igreja”. “É urgente a revisão de nosso processo de transmissão da fé”. (Papa Francisco).  
A Conferência de Aparecida e os últimos Documentos da CNBB recordam que a iniciação à vida cristã não se 
esgota na preparação aos sacramentos, mas se refere, principalmente, à adesão pessoal a Jesus Cristo. Para 
isso, propõe-se uma Catequese de inspiração catecumenal, que traz consigo importantes consequências para 
a ação evangelizadora. É preciso ajudar as pessoas a conhecer Jesus Cristo, fascinar-se por Ele e optar por 
segui-lo. “Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo é algo belo, capaz de cumular a vida de um 
novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações”. 
O processo de Iniciação à Vida Cristã não é assunto de retoques, mas aponta a uma profunda renovação 
pastoral, a buscar novos caminhos para a transmissão da fé, para que a pessoa batizada experimente a beleza 
e a grandeza de ser discípula consciente, atuante e missionária. Requer novas disposições pastorais, escolhas 
corajosas e paciência, pois se trata de um novo paradigma. Exige, também, um novo perfil de 
catequista/evangelizador. 
Trata-se da Iniciação à Vida Cristã, ao modo de viver de Cristo. Tudo está orientado a um encontro 
transformador com Ele; a deixar-se envolver por Ele e despertar para um novo estilo de vida, pessoal e 
comunitário; a percorrer um caminho de pertença, para conformar nossa vida à vida dele; a conhecer melhor 
sua pessoa e seguir seus passos, pois é Ele o centro unificador da vida e da missão. Tudo que for desenvolvido 
na ação pastoral encontrará sentido partindo desse eixo fundamental. 
Esta perspectiva catecumenal, além da renovação catequética, destaca o lugar que a liturgia, celebrada na 
comunidade dos fiéis, ocupa na ação missionária da Igreja e no seguimento de Jesus Cristo. Ela “é o ápice 
para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde emana toda a sua força”. 
A comunidade eclesial é o lugar da iniciação à vida cristã e, por isso, da educação na fé das crianças, 
adolescentes e jovens, como também dos adultos. 
Esta profunda renovação pastoral é corresponsabilidade de toda a comunidade, para formar novos discípulos 
missionários. É grande e urgente este desafio de repensar a transmissão da fé nas comunidades (Documento 
107 da CNBB). 
Um olhar especial merece a família, lugar e escola de comunhão, primeiro espaço para a iniciação à vida cristã 
das crianças; os pais são os primeiros catequistas. Precisa ser considerada “um dos eixos transversais de toda 
a ação evangelizadora”. Portanto, é preciso uma pastoral intensa, vigorosa e frutuosa, capaz de animar a 
vivência da família. 
Propostas:  

1. É necessário desenvolver, nas comunidades, uma profunda renovação nos processos de iniciação 
à vida cristã, que conduzam ao “encontro pessoal com Jesus Cristo”.  

2. A Catequese de inspiração catecumenal adquire grande importância. Exige uma boa formação 
dos evangelizadores/catequistas, que não se limite a uma formação doutrinal, mas seja integral. 
Está em jogo um novo perfil de catequese e também de catequista, que se apresenta com 
convicção, a partir sua “experiência pessoal de encontro com Jesus Cristo”. Esta renovação exige 
tempo e empenho por parte de toda a comunidade. 

3. A inspiração catecumenal implica uma estreita relação entre Catequese e Bíblia, entre Catequese 
e Liturgia. “A formação catequética ilumina e fortifica a fé, nutre a vida segundo o espírito de Cristo, 
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leva a uma participação consciente e ativa no mistério litúrgico e desperta para a atividade 
apostólica”. A Liturgia é um espaço privilegiado de encontro com o Senhor; a proclamação da 
Palavra ocupa nela um lugar preferencial. A liturgia é fonte de vida e fortalece a comunhão; dela 
recebemos motivação e força para a missão.  

4. Empenhamo-nos na preparação das celebrações, para que sejam expressões vibrantes da fé e 
nelas resplandeça a beleza do Mistério; para que os fiéis participem de forma ativa, consciente e 
plena, como pedia o Concílio. Procuramos que os espaços litúrgicos sejam lugares acolhedores, 
simples e belos, convidando ao recolhimento e ao silêncio, de tal forma que mais facilmente levem 
as pessoas ao encontro com Deus. 

5. Procuramos oferecer espaços de participação ativa para crianças e jovens, junto com suas 
famílias; celebrações que reflitam melhor seu jeito próprio de ser e celebrar a fé. 

6. Fomentamos a oração pessoal que leva as pessoas a aprofundar em sua interioridade, 
favorecendo o encontro consigo mesmas e com Deus. A oração pessoal predispõe para as 
celebrações comunitárias e para o compromisso da caridade cristã no dia-a-dia. 

7. A digna celebração da fé exige qualificação dos ministérios envolvidos, especialmente o Ministério 
da Palavra. 

4.3. Somos uma Igreja ministerial.  
Na comunidade descobrimos nossa vocação: seguidores de Jesus a serviço dos irmãos. 
Reafirmamos o princípio fundamental de comunhão fraterna e participação na ação pastoral, que é fruto da 
interação de todos. 
Todos somos corresponsáveis na vida da comunidade e na sua missão evangelizadora. A inserção na 
comunidade acontece, de forma privilegiada, através dos Ministérios, vocação de entrega para o bem da própria 
comunidade e para uma evangelização mais eficaz. Destaca-se a presença e dedicação da mulher; também o 
desafio de incorporar os jovens com maior protagonismo na nova etapa da evangelização. 
A experiência de comunhão e participação corresponsável torna-se mais eficiente com o bom funcionamento 
dos Conselhos. Zelam pela vida comunitária; criam sentido de pertença; garantem uma ação pastoral unificada, 
a partir de diretrizes e planejamentos comuns; distribuem responsabilidades e articulam a colaboração de todos; 
ajudam a superar o individualismo e a dispersão pastoral.  
Em harmonia com os Conselhos, existem diversas Pastorais, a serviço da evangelização e da atenção aos 
pobres e carentes.  
Conselheiros e Agentes de Pastoral se esforçam em assimilar bem as Diretrizes Pastorais da Igreja, 
Arquidiocese e Paróquia, e impulsionam a realização das propostas planejadas na Programação Anual.  
É importante a renovação permanente das estruturas pastorais para que, sendo leves e ágeis, facilitem a 
participação de todos em favor de uma ação evangelizadora eficiente. 
Propostas: 

1. Aprimorar o exercício dos Ministérios existentes e criar outros quando for necessário para o bem 
da comunidade, para melhorar o serviço pastoral e para o atendimento dos pobres. 

2. Incentivar a presença renovadora dos jovens nos diversos Ministérios; abrir-lhes espaços de 
participação e confiar-lhes responsabilidades. 

3. Educar a consciência de que “todos somos corresponsáveis na vida e na ação evangelizadora da 
paróquia”; despertar a vocação ministerial em muitas pessoas, para que assumam um lugar ativo 
nas Pastorais. Destacar sempre a generosa participação da mulher. 

4. Criar nos Conselheiros uma forte consciência de fidelidade, compromisso e participação ativa. 
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4.4. Formação permanente e de qualidade para todos 
Um compromisso fundamental da comunidade é oferecer formação permanente para todos, principalmente 
para as pessoas que assumem algum ministério.  
A formação enriquece a pessoa, favorece a melhor compreensão e expressão da própria fé, estimula o 
compromisso missionário e social. É necessária para responder melhor aos desafios da realidade atual, na 
Igreja e na Sociedade. 
A formação não se reduz ao aspecto intelectual (cursos, palestras). Acontece dentro da vivência comunitária, 
na partilha da fé, nas celebrações, nos encontros onde se vive a fraternidade, na inserção em atividades 
pastorais. Educamo-nos na vida. O campo da formação é um amplo espaço onde as pessoas são conduzidas, 
progressivamente, à maturidade de sua fé, à sua plena inserção na vida comunitária e à participação ativa na 
missão evangelizadora. A “educação da fé” cria atitudes de apertura ao mistério de Deus e de afetiva acolhida 
dos irmãos. 
A educação da fé é um processo que leva as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo; é a partir desse 
encontro que uma pessoa começa a se definir como cristã e descobre a beleza de sua vocação no meio da 
vida. 
A formação dos leigos e leigas é prioridade permanente; é “um direito e dever para todos”. Ela se torna mais 
efetiva e frutuosa quando integrada em um projeto orgânico de formação, que contemple a formação básica de 
todos os membros da comunidade. É importante que existam ofertas para atender aos que já vivem inseridos 
na vida comunitária e para pessoas afastadas que buscam uma aproximação, movidas frequentemente pelo 
desejo de receber algum sacramento. 
Propostas: 

1. Manter uma oferta qualificada de formação permanente, como exigência chave para responder 
aos desafios atuais com lucidez e eficácia. Oferecer Cursos de Formação, Retiros, Semanas de 
Espiritualidade e Formação, especialmente para Agentes de Pastoral. 

2. Convidar para participar em cursos e encontros promovidos pela Igreja Local. Divulgar essas 
oportunidades entre as Pastorais. 

3. Dar apoio especial aos Educadores da Fé (catequistas...), sustentando-os pessoalmente e 
oferecendo-lhes materiais apropriados para o desempenho de seu ministério.  

4. Dar atenção aos adultos batizados que não tiveram uma evangelização adequada (situação 
frequente no mundo atual). Abrir espaços para desenvolver processos de educação da fé para 
estas pessoas.  

5. Manter viva a consciência de que a adesão pessoal a Jesus não fica restrita à participação nos 
sacramentos; convidar permanentemente os adultos a participar dos Grupos de Educação da Fé 
e convidar ao compromisso com a realidade social, pois a formação dos discípulos missionários 
precisa articular “fé e vida”, cientes de que o processo formativo se concretiza na missão. 

6. O investimento na formação permanente e de qualidade para todos, especialmente para os 
agentes da evangelização, será um dos maiores empenhos da comunidade paroquial. Exige 
pessoas preparadas, bom planejamento, recursos e tempos adequados. 

5. Missão compartilhada e Fraternidade escolápia 

5.1. Missão compartilhada. 
A vida paroquial é uma rica vivência de comunhão e partilha, fomentando diversas formas de participação ativa 
nas pastorais ou em vários compromissos de voluntariado. Na paróquia, leigos e leigas vivem sua vocação 
como membros qualificados da Igreja e como agentes da evangelização.  
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O momento atual da Igreja (Ano do Laicato) convida a uma redescoberta da vocação dos leigos e leigas, e a 
uma integração maior na vida e na missão, para impulsionar fortemente a evangelização no mundo, superando 
posturas clericais que impediam um desenvolvimento maior do laicato. Destaca-se de forma especial o espaço 
mais amplo que deve corresponder à mulher e aos jovens; essa maior participação exige estruturas renovadas.  
A Ordem das Escolas Pias, sensível aos desafios atuais na missão da Igreja, e reconhecendo o papel 
indispensável que cabe ao laicato na evangelização, vem traçando uma trajetória consolidada de integração 
dos leigos e leigas, a serviço da missão a ela encomendada, em sintonia com o carisma de Calasanz. 
Documentos recentes da Ordem os convocam decididamente a compartilhar carisma e missão.  
Existem diversas modalidades de integração na missão das Escolas Pias, para desenvolver plenamente o 
carisma de Calasanz através da educação. Abre-se um amplo leque de participação, desde a simples 
colaboração nas obras até uma identificação plena com o próprio carisma e missão descobrindo, nesse 
horizonte carismático, uma maneira especial de viver como Jesus, ao estilo escolápio. 
Nessa progressiva identificação e pertença à missão, os leigos e leigas são acompanhados através de 
itinerários de formação que os vão introduzindo no conhecimento de Calasanz e abrem progressivamente novos 
espaços de pertença na vida e missão escolápia, assumindo diversos ministérios em sintonia com o carisma. 
A Ordem reconhece três ministérios que revelam mais claramente a identificação com o carisma escolápio: 
“ministério de pastoral”, “ministério da educação cristã” e “ministério de atenção aos pobres para a 
transformação social”.  

5.2. Fraternidade escolápia. 
A Fraternidade das Escolas Pias é uma comunidade cristã enriquecida pelo carisma escolápio. Está formada 
pelos fiéis que se associam dessa forma para viver intensamente o seguimento de Jesus, a partir do carisma 
de Calasanz: vida, espiritualidade e missão.  
A Fraternidade oferece aos leigos e leigas, cada vez mais conscientes da sua dignidade de membros do Povo 
de Deus e de sua vocação e missão na Igreja e no mundo, a oportunidade de responder plenamente ao 
chamado de Deus, descobrindo e vivendo sua vocação desde a iluminação do carisma escolápio.  
Na Fraternidade encontra-se o espaço comunitário adequado para crescer em experiência de fé, na formação, 
no compromisso, na partilha de bens; aprende-se a configurar um estilo de vida em coerência com os valores 
evangélicos das primeiras comunidades cristãs, mas inserido na realidade atual com a mesma urgência que 
Calasanz viveu ao contemplar a realidade da vida romana do século XVI-XVII, no rosto dos pequenos. Descobrir 
o rosto de Jesus e escutar seu chamado através do carisma de Calasanz está na base da experiência da 
Fraternidade. 
Os membros da Fraternidade colaboram, na medida de suas possibilidades, com a missão escolápia do seu 
entorno, através das plataformas de missão existentes em cada lugar. 

SOB A INSPIRAÇÃO DO CARISMA DE CALASANZ 
“Encontrei a melhor maneira de servir a Deus, educando crianças e jovens pobres, e 
não a abandonarei por nada deste mundo” (José de Calasanz, 1600). 

6. O Carisma de Calasanz. 
Pioneiro no campo da educação. Diante da realidade que excluía os pobres da educação e os impedia de 
participar ativamente na vida social, Calasanz assumiu a difícil missão de “oferecer educação a crianças e 
jovens, levando-os a descobrir o valor da vida, despertando neles o desejo de ser alguém, de liberta-se das 
ignorâncias, de ser filhos e filhas de Deus”. Descobriu sua vocação na entrega total à educação do menor 
carente. Foi o grande acontecimento que mudou sua vida. 
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Direito sagrado à educação. “O ministério da educação é o mais digno, o mais nobre, o de maior mérito, o mais 
necessário, o mais natural, o primeiro; dele depende a vida da pessoa; é o mais razoável por parte dos Estados, 
pois deveriam ser os primeiros interessados em ter cidadãos bem preparados para a vida e para o trabalho” 
(Calasanz defendia, desta forma apaixonada, o direito de todos à educação, especialmente dos mais pobres e 
a dignidade do ministério do Educador). 
Educação integral. Seu Lema: “Piedade e Letras”, “Fé e cultura”. Acreditava que a educação deveria ser uma 
perfeita combinação entre fé e cultura; desenvolvimento pleno da pessoa e de sua vocação de filho/filha de 
Deus. 

6.1. O Lema “Fé e Vida” no contexto da paróquia. 
Sob a inspiração do Carisma de Calasanz, pioneiro no campo da educação e Padroeiro Universal das Escolas 
Populares Cristãs, a paróquia escolápia incentiva a Formação e Catequese, de forma preferencial para 
crianças, adolescentes e jovens. 
Este Carisma convida-nos a acolher os pequenos com a predileção de Jesus, fazendo-os destinatários 
privilegiados de nosso empenho pastoral, acompanhando-os progressivamente através de uma boa catequese, 
e criando outras ofertas educativas que os ajudem a crescer equilibradamente e a ser felizes. 
Colocamos como base que sustenta este processo educativo, que deve acompanhar todas as fases da vida, a 
“interação de família, escola e comunidade”.  
Queremos acolher os adolescentes e jovens em atitude de respeito e escuta; usar uma linguagem 
compreensiva que nos aproxime melhor da realidade em que vivem; despertar seu protagonismo e potencial 
missionário; cuidar a formação dos seus educadores. 
Assimilando o carisma de Calasanz, valorizamos a vocação de todo educador/catequista, que ele definia como 
“Cooperador da Verdade” que acompanha o crescimento dos pequenos e jovens no caminho do seguimento 
de Jesus, até a plena maturidade humana e cristã. 
Propostas: 

1. Oferecer um conhecimento maior da pessoa de Calasanz, de seu carisma peculiar dentro da 
Igreja, das Escolas Pias como Ordem que perpetua este carisma encarnado na realidade atual; 
dar a conhecer a proposta da “Fraternidade”, como uma forma singular de colaborar na vivência 
do carisma de Calasanz. 

2. Colaborar com as Escolas na área da educação.  
3. Apoiar a interação dos três âmbitos educativos: família, escola e comunidade; encontros 

envolvendo os três. 
4. Impulsionar atividades evangelizadoras e educativas que tenham como objetivo principal a 

educação de crianças, adolescentes e jovens; encontros, convivências, retiros... 
5. Fomentar atividades culturais que resgatem a identidade, favoreçam o desempenho acadêmico, 

desenvolvam o gosto pela beleza e o amor à vida, sejam espaço preventivo contra as ameaças 
do ambiente. 

6. Destacar a especial importância da Catequese; investir na evangelização de crianças, 
adolescentes e jovens, tentando chegar a uma boa sintonia entre Fé e Vida (Fé e Cultura), 
“Piedade e Letras” na expressão de Calasanz. 

7. Articular a Catequese como processo permanente, desde crianças até adultos. Aprimorar este 
processo comunitário, progressivo e permanente de educação da fé, para que as pessoas sejam 
bem acompanhadas durante todo o percurso de sua vida. 
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8. Ter consciência clara de que o objetivo fundamental da catequese é conduzir as pessoas ao 
encontro com Jesus, a partir do testemunho alegre e entusiasmado da comunidade e, 
especialmente, dos educadores da fé.  

9. Desenvolver uma catequese bíblica, crítica e comprometida; integrada com a família e com a vida 
comunitária; uma catequese que ajude a descobrir a própria vocação e a definir o projeto pessoal; 
posicionada em favor da vida, a serviço de um mundo mais fraterno e solidário em sintonia com o 
projeto de Deus. 

10. Destacar a comunidade como lugar privilegiado para a educação da fé; a comunidade suscita e 
acompanha o crescimento pessoal da fé e, ao mesmo tempo, é o espaço onde desabrocha 
plenamente o seguimento de Jesus. 

11. Acompanhar com atenção especial os educadores da fé e oferecer-lhes um itinerário catequético 
bem estruturado e os materiais que ajudem a desenvolver seu trabalho de forma mais eficiente. 

12. Desenvolver este trabalho desde as Diretrizes do Movimento Calasanz, em sintonia com a Ordem. 
13. Dar atenção especial à juventude e, junto com os próprios jovens, fazer o planejamento de 

atividades e eventos; dar aos jovens um protagonismo maior na vida das comunidades. 
14. Acompanhar as famílias dos catequizandos e comprometê-las a ser mais presentes no processo 

da educação da fé dos filhos/as. 
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Projeto “comunicar para a missão” 
“Então Jesus disse-lhes:  

“Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a humanidade.” (Marcos 16, 15) 

1. INTRODUÇÃO 
A presença escolápia no Brasil tem avançado muito, nos últimos anos, no sentido das linhas de ação 
estratégicas definidas pelos capítulos, nas assembleias e em outros encontros conjuntos, com participação de 
religiosos e leigos e leigas engajados na missão escolápia. Uma das dimensões que faltava refletir, definir e 
praticar melhor a serviço da missão era a comunicação. Na realidade, trata-se de um desafio comum a toda 
entidade educativa e eclesial. No estilo de funcionamento em base a projetos e equipes, procurando superar 
um esquema piramidal e fazer a conversão para outro que seja mais circular e em rede, pensando numa ação 
planejada de forma participativa e estratégica a serviço de uma missão mais fecunda e eficaz, têm sido dados 
passos importantes na área da comunicação.  
A presença escolápia conta com profissionais formados em comunicação ou em fase de formação na faculdade. 
Têm-se organizado seminários e oficinas sobre comunicação pastoral. Vários agentes da missão escolápia das 
presenças de Belo Horizonte, Governador Valadares e Serra têm participado em congressos nacionais ou 
regionais de pastoral da comunicação (PASCOM). O Documento da CNBB nº 99 (Diretório de Comunicação da 
Igreja no Brasil) representa uma referência valiosíssima para a reflexão e formação dos agentes de pastoral e 
para uma prática mais lúcida e eficaz. Tudo isso oferece alguns frutos importantes: em cada lugar, existe uma 
equipe de comunicação articulada na equipe de presença local, a comunicação pastoral entrou com força e 
competência na agenda escolápia, cuida-se com maior esmero e mimo das produções próprias (banners, 
cartões, livretos, fôlderes, mensagens, folhetos, convites e outras apresentações), trabalha-se mais em rede, 
melhorou sensivelmente a estrutura nos sites escolápios, as dimensões pastoral, educativa e social das nossas 
obras entraram com maior qualidade e intensidade nas redes sociais. Talvez, um dos elementos que mais 
ganhou seja a convocatória (convites) chamando para participar na missão escolápia nos diversos níveis e 
modalidades, pois ganharam na forma e no conteúdo da mensagem e entraram na beleza e no atrativo da 
mística vocacional. Em definitivo, pode-se afirmar que o que antes era fragilidade (a comunicação) agora é 
fortaleza.  
Ainda faltam desafios a serem respondidos: o funcionamento em rede em nível de demarcação, com linhas e 
responsáveis definidos; aprofundar ainda mais na articulação dentro de cada presença e entre elas; aproveitar 
melhor as ferramentas de que se dispõem e orientá-las melhor em favor da missão escolápia, em cada uma 
das suas dimensões (educativa, pastoral e social). E outros desafios. Necessita-se, sem dúvida, de um projeto 
de comunicação que ajude para a formação e a prática dos agentes da missão. Apresenta-se a continuação o 
objetivo principal desse Diretório: “O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil tem como objetivo motivá-la 
a atualizar e aprofundar os conhecimentos e referências, tanto de seus pastores quanto de seus fiéis, sobre a 
natureza e a importância da comunicação para a vida da comunidade eclesial, nos processos de evangelização 
e no diálogo com a sociedade, tendo presentes as mudanças pelas quais o mundo vem passando, entre as 
quais se encontra o avanço acelerado das tecnologias.” (Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, nº 3). 

2. DIMENSÕES DA COMUNICAÇÃO 
2.1.  O modelo de sociedade que se pretende 

Quando se analisa uma ação ou um estilo de comunicação, precisa-se perguntar, em primeiro lugar, qual o 
modelo de sociedade que transmite esse meio ou essa ação. Não existe comunicação neutra, pois ela está 
servindo a um interesse determinado, seja consciente ou inconscientemente. A visão hegemônica na sociedade 
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atual provém do mundo das grandes elites, induzindo ao consumismo descontrolado. A ação de comunicar 
carrega em si mesma uma forma de entender a realidade e a vida; daí a necessidade de agir com lucidez e 
consciência para não contribuir com a visão e os interesses do poder, mas a serviço do ser humano e do 
evangelho. Trata-se de uma questão de princípios e é fundamental ter clareza sobre isso, pois a comunicação 
que não se pensa servirá aos interesses do poder hegemônico da sociedade. Uma comunicação pastoral 
precisa se situar a serviço das pessoas, na visão do ser humano e de sociedade que se deriva do evangelho.  

2.2. A motivação (mística) na comunicação 
Partindo da premissa anterior, consciente de que o grupo que comunica vive imerso em ambiente consumista, 
precisa-se alimentar, constantemente, uma motivação que corresponda ao estilo de vida que se abraça e que 
se quer transmitir, isto é, o evangelho. Daí que a mística cristã seja essencial para alimentar tanto o espírito do 
comunicador cristão como da comunidade que testemunha e anuncia a mensagem de Jesus. O diálogo 
constante com o Deus de Jesus mediante a oração pessoal e comunitária e a formação inspirada na Palavra e 
o diálogo com a realidade do povo humilde favorecem essa motivação e suscitam a alegria de viver o evangelho. 
O grupo que coordena e orienta a atividade evangelizadora precisa vivenciar positivamente cada ação pastoral 
e transmitir o ânimo que brota da fé. A comunicação pastoral mostra o sentido dessa atividade, a comunhão 
fraterna no fazer transparece a presença de Jesus Cristo nos encontros humanos, contagia a alegria de viver 
o evangelho, de colaborar na obra divina e no acolhimento dos outros, possibilitando a participação; pois 
ninguém é dono da pastoral, todos estão a serviço. Essa mística contém uma força maior transmitida pela 
presença oculta, porém fecunda do Espírito Santo, e sustenta o engajamento do agente da pastoral da 
comunicação. Mística que se transmite e contagia, de forma natural e até inconsciente, os destinatários da 
comunicação, criando uma bela cumplicidade no processo comunicativo que flui em ambas as direções, 
gerando comunhão entre os agentes e os destinatários.  
A pastoral comunica, situando a Jesus Cristo no centro, para que as pessoas sejam irmãs e irmãos, comunidade 
que se projeta para a missão de evangelizar.  

2.3. A centralidade da pessoa (personalizar, “você”) 
Tanto o destinatário como o agente de pastoral precisam sentir satisfação naquilo de que participam, no que 
realizam. É importante que as pessoas se sintam bem nas atividades evangelizadoras (celebrações, catequese, 
grupos e outras). Só quem tem essa experiência profundamente humana e espiritual de ser voluntário envolvido 
em uma causa nobre entende o porquê de tanta doação e sacrifício, pois sabe que colabora com Deus, por 
quem se sente muito amado. O agente de pastoral é protagonista, sabe qual é o sentido da sua ação, a 
metodologia, a ligação com outras ações pastorais e com outros agentes. É importante apoiar a PESSOA do 
agente e oferecer os instrumentos de que precisa para realizar bem sua função. A comunicação ilumina, dá 
sentido à ação pastoral e motiva o agente, tendo como ponto de partida o amor de Deus, que se revela na 
vocação (chamado, convocatória, e o clamor da comunidade cristã, que se manifesta na comunhão fraterna, 
nas celebrações comunitárias, nas reuniões e assembleias e, principalmente, na ação pastoral.  
O modo de comunicar deve criar no destinatário o desejo e o orgulho de ser parte dessa história e de 
compreender mais uma vez que recebe uma oportunidade de ser protagonista nela. “É o tempo da paixão, não 
da obrigação”. 
“A rede não existe, o que existe são as pessoas. Estar na rede é estar conectado às pessoas humanas. A rede 
é um espaço de formação, de encontro, de partilha, de oração, de espiritualidade. A missão do comunicador é 
testemunhar a Jesus Cristo e levar as pessoas a fazerem um encontro com Ele, que é o comunicador do Pai.” 
(Padre Antônio Spadaro – Encontro Nacional da Pascom 2014 em Aparecida-SP)  

2.4.  A dialética na comunicação: o mundo real e o imaginário 
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A comunicação acompanha a realidade, a vida e, como ela, é processual e dinâmica. Precisa articular a 
realidade com o projeto da mente e com o coração (unir a realidade com a mente e a afetividade), uma vez que 
cria e alimenta o imaginário, ideia da realidade que as pessoas e a sociedade têm para compreendê-la e agir 
sobre ela. A imagem simbólica, muitas vezes, não coincide com a realidade. E quem controla os meios de 
comunicação social domina e manipula a sociedade por meio desse simbolismo que inspira e alimenta. As 
pessoas pensam, sentem e agem de acordo com esse imaginário. O perigo de manipulação é imenso, pois a 
comunicação perpassa todas as dimensões da vida pessoal e social. Por isso, a comunicação pastoral deve 
partir da veracidade e ajudar tanto o comunicador como o destinatário a compreender a realidade com espírito 
crítico e consciente, a fim de tomar conhecimento da realidade tal como ela é e não como os poderes 
hegemônicos pretendem que seja compreendida.  
A comunicação consegue transmitir a mensagem quando toca o coração das pessoas e conquista pela afeição 
e emotividade. Os homens se deixam levar pelo afeto, e a mídia se vale dessa vulnerabilidade ou sensibilidade 
humana para vender o produto que lhe interessa, não pelo valor deste, mas pela emoção ou sentimento de 
prazer que produz a posse ou o consumo desse produto. Entendendo que a comunicação cuida dos 
sentimentos, da inteligência emocional, do afeto (motivação), a mensagem que não passa pelo coração se 
perde para a maioria das pessoas.  
A sociedade atual produz e recebe quantidades imensas de informação que saturam a mente humana. Esta, 
como mecanismo de defesa, apaga a maior parte da informação e fica com a que é SIGNIFICATIVA, importante. 
As pessoas preferem os exemplos às palavras, o testemunho ao discurso, pois a mensagem ligada ao exemplo 
e ao testemunho grava-se melhor na mente. É necessário, por isso, que a informação mostre histórias 
(parábolas, exemplos, testemunhos, imagens) que motivem a viver o evangelho. O que muda as pessoas não 
são, normalmente, os discursos, mas as histórias e os exemplos que conseguem “tocar” o coração e penetrar 
no mundo da afetividade e das emoções.  

2.5. A mensagem que se transmite 
Toda ação humana transmite, por si mesma, uma mensagem, revelando um sentimento, um pensamento, uma 
atitude, um jeito de ser, de viver e outras realidades presentes nas pessoas. Jesus pede aos discípulos um 
testemunho de vida coerente com o evangelho, pois se comunica a partir do ser, da própria vida. Nenhum 
discípulo de Cristo é perfeito, mas Ele pede sinceridade e empenho em procurar a coerência entre a proposta 
de vida que ele oferece e a realização dessa proposta. Ele pede, também, o serviço ao próximo, sem procurar 
recompensa nem retorno, simplesmente porque ele, como ser humano, é irmão e merece plena consideração, 
independentemente de raça, nação, crença, sexo, cultura, estilo de vida ou outras características. No serviço, 
revela-se a identidade do evangelho, que tem como essência o amor, tal como Cristo nos ama. No amor de 
Jesus, revelam-se a gratuidade, o dom de si próprio e o respeito à alteridade do próximo. A evangelização 
exige, de forma inerente, uma atitude de diálogo sincero com o outro que pode pensar e sentir diferente, para 
aprender uns dos outros o mistério da vida e da convivência. O respeito profundo ao outro, à sua cultura e estilo 
de viver faz parte também do jeito de Jesus e dos seus discípulos, superando a intolerância, o dogmatismo e a 
intransigência. Para um diálogo ser autêntico e fecundo, necessita-se, da parte do cristão, de uma identidade 
e pertença a Cristo, adultas e maduras, com formação e engajamento na evangelização. Logicamente, não 
pode faltar o anúncio explícito do evangelho, sempre que possível, feito com respeito, educação e como um 
gesto de amor ao outro, oferecendo o melhor que há na vida dos cristãos, que é a presença amorosa de Jesus, 
irmão, amigo, pastor e salvador. Trata-se, na realidade, de um grande gesto de amor, pois oferece ao outro o 
melhor que tem a Igreja, convidando amorosamente a aceitar, no próprio coração, a presença do Senhor que 
traz vida nova; mistério que acontece em forma de encontro humano profundo, sempre de forma amigável, 
como um diálogo entre corações livres. Essa dinâmica que provocam as quatro exigências da evangelização 
(serviço, diálogo, anúncio e testemunho), presentes na vida das primeiras comunidades cristãs e que o Novo 
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Testamento mostra para nós, precisa estar presente na comunicação pastoral de forma permanente e 
equilibrada.  

3. DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO 
3.1. Estilo de vida que se fomenta  

Hoje tudo parece passageiro, efêmero. As coisas, o tempo, as pessoas tratam-se como objetos de consumo 
que, depois de utilizados, se descartam. As pessoas valem pelo que produzem e consomem. Até a religião 
torna-se objeto de consumo, tira-se dela um proveito de acordo com necessidades de saúde, de busca de 
segurança interior, de procura de legitimação das próprias convicções, atitudes ou decisões tomadas. O 
sentimento que fica depois é de vazio, esterilidade, solidão, perda de tudo e cansaço de viver. A comunicação 
fomenta tudo isso numa dinâmica de usufruir de tudo em proveito próprio, como se a paz interior e a felicidade 
dependessem do consumo ou do cartão de crédito. No fundo, ela serve aos grupos de poder que detêm a 
hegemonia na sociedade. A pessoa humana como tal fica relegada ao nada. 
A comunicação pastoral parte dos princípios, valores e objetivos do evangelho e não pode, portanto, servir aos 
interesses dos setores sociais que dominam a economia, a política e a mídia. Ela promove sentimentos, atitudes 
e práticas de harmonia nas relações humanas e com a natureza, impulsiona a justiça, a autossustentabilidade, 
a superação do consumismo, a solidariedade e a paz; convida a se engajar nas causas humanitárias em favor 
dos pobres e sofredores. A comunicação pastoral alimenta relações de bem da pessoa consigo mesma, com 
Deus, com a natureza e com os outros. Ela necessita mostrar outro estilo de viver enraizado no ser pessoa 
humana, filho e filha de Deus, irmão e irmã dos outros, amigo da natureza e de bem com a vida. Além de 
mostrar esse novo jeito de ser, ela convida, constantemente, a participar desse caminho alternativo, mais 
fecundo, fraterno, solidário e humano.  
A comunicação pastoral tem a bela oportunidade de valorar cada pessoa humana, mostrando cada detalhe de 
vida, sua imensa dignidade, despertando e alimentando o legítimo orgulho de ser filho e filha de Deus, chamado 
a conviver como um irmão e irmã de todos. Essa comunicação estimula a doação e si e do próprio tempo em 
favor das mais nobres causas humanitárias em prol da defesa da vida humana digna e da natureza, em favor 
de uma convivência justa e harmoniosa, onde todos, especialmente os mais sofredores, encontrem espaço e 
oportunidade de viver em paz. O voluntariado que se engaja e se mobiliza em favor dos mais desfavorecidos, 
da vida digna, da justiça e da paz é essencial ao Reino de Deus, que é o projeto de Jesus. O voluntariado é, 
também, o tesouro escondido a ser revelado pela comunicação pastoral.  
Em definitiva, a comunicação pastoral não pode ser como o surfista que pega a última onda, alimentando-se 
das modas sociais, há de ter sabedoria e persistência para bater com fé na rocha dura da realidade difícil do 
povo, até fazer brotar dela a água cristalina e fresca, que é o mundo dos valores que impregna a vida dos 
pobres. Essa água é que sacia a sede de verdade. 

3.2. Modelo de Igreja que se veicula  
A Igreja, como sociedade humana, é também um reflexo das contradições da história. Nela convivem estilos e 
projetos diferentes, atitudes e gestos bem diversos. Não é fácil a convivência dos dois polos que dinamizam a 
ação eclesial, tal como o Novo Testamento apresenta: a unidade na diversidade de dons e de carismas. 
Ambos os polos são essenciais à Igreja e, da forma como se relacionam entre si e com a realidade, surgem 
estilos eclesiais diversos. Desse mistério de experimentar a unidade na diversidade, nasce a proposta para os 
cristãos viverem em comunhão e participação, a serviço da missão evangelizadora. Por causa, também, de 
uma história humana marcada pelo autoritarismo, imposição e discriminações, acontece na Igreja a tentação 
de uma organização piramidal, onde quem sabe e tem autoridade hierárquica manda e o povo acata. O Concílio 
convida a outro estilo de funcionamento. Sem negar o valor e a importância dos ministros ordenados, resgata 
o valor que deriva do batismo e chama todos os fiéis a serem Povo de Deus, assumindo cada cristão a própria 
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responsabilidade na missão comum de evangelizar, cada um segundo o dom ou carisma que recebeu do 
Espírito Santo. Nessa visão de Igreja, cada batizado é protagonista. 
Eis, portanto, um dos grandes desafios da comunicação pastoral em relação ao estilo de Igreja a ser 
potencializado: ajudar a fazer a passagem de um modelo piramidal para outro que seja mais circular, em rede, 
fraterno e participativo, em cuja comunidade, cada cristão encontre seu espaço, colocando-se em atitude de 
serviço em favor do projeto de Jesus. Essa passagem ou conversão de um modelo para outro é tarefa de todos 
os cristãos, começando em cada um, pois a contaminação do autoritarismo, presente com força na sociedade, 
afeta a Igreja toda. Esse é um dos apelos mais incisivos e constantes do papa Francisco. A comunicação 
pastoral deve contribuir muito nesse empenho, porque nem toda a mídia cristã abraça essa causa. 
Outro desafio é adquirir sabedoria e discernimento para descobrir quem se situa no centro de cada notícia, 
imagem, fotografia que se projeta pelos diversos meios de comunicação. Na sociedade, a mídia a serviço do 
poder situa, no centro das notícias e das imagens, as pessoas importantes, os ídolos midiáticos que atraem as 
mentes e os corações para servir a um mundo consumista, quer dizer, àqueles que detêm o poder político, 
ideológico e econômico. A comunicação pastoral considera a pessoa humana como centro da atenção. É a 
mulher e o homem na família, no trabalho, na comunidade, na vida cotidiana e social. É a criança, o sofredor, 
a pessoa idosa, o voluntário que doa sua vida por amor. É o ministro ordenado ou não ordenado, a pessoa 
consagrada em favor do Reino de Deus, é o leigo e a leiga que assumem um serviço na Igreja ou na sociedade 
para fazer o bem, para evangelizar. A comunicação pastoral destaca mais a pessoa na ação evangelizadora, 
mostrando o engajamento, a mobilização, o compromisso com Deus e com os irmãos; ela mostra sinais de uma 
comunidade fraterna e de um mundo humano e solidário, onde a justiça e a paz acontecem.  

3.3. Imaginário social e eclesial que se alimenta 
A comunicação pastoral não pode projetar um imaginário social a serviço do poder hegemônico que hoje 
controla boa parte da mídia. Deve mostrar a realidade social a partir da visão, das esperanças e dificuldades 
do povo simples, dos pobres. Trata-se de uma visão crítica e profética da sociedade atual, mostrando os 
problemas, os sofrimentos, mas também, as conquistas, as alegrias, lutas e esperanças do povo humilde.  
Do mesmo jeito, não se pode apresentar um imaginário de Igreja centrada em si mesma, nos seus símbolos e 
celebrações. É claro que isso precisa aparecer, ser visualizado, mas a partir de uma Igreja em saída, a serviço 
da humanidade, como pede o Papa Francisco. É necessário apresentar a Igreja como lugar de ENCONTRO. 
Cada celebração litúrgica, cada reunião de catequese ou de pastoral é mais do que uma reunião, é um encontro 
de vida com Deus e com os irmãos e irmãs, que alimenta a alegria de viver e de servir ao próximo. Um momento 
de oração, uma eucaristia, um grupo de fé que se reúne para alimentar o seguimento de Jesus, uma 
convivência, uma confraternização, uma ação social ou pastoral em favor do povo, um conselho pastoral e 
outros momentos semelhantes precisam ser tratados pela comunicação com muito carinho, ajudando a 
transparecer, por meio de textos e imagens (fotografias e outras), a vida iluminada pela presença oculta de 
Jesus. O brilho no olhar das pessoas, o sorriso nos lábios, as mãos abertas em atitude de amizade e de partilha 
e outros gestos revelam a atitude de fé e de amor, de comunhão e de partilha. A mídia, em geral, é muito 
artificial, e a comunicação pastoral provém da verdade, é natural e espontânea.  

3.4. A comunicação na liturgia 
A mídia visualiza a celebração de um sacramento (por exemplo, a eucaristia) como um evento que chama a 
atenção e sacia a curiosidade de uma parcela do povo. Situa-se a serviço dos valores que prevalecem na 
sociedade: estética, como instrumento de poder, prestígio social, aparência de superioridade, de saúde e força 
corporal, entre outros. Mídia que atropela, com excessiva frequência, a intimidade espiritual de uma celebração 
litúrgica, profanando o recolhimento orante e a escuta da Palavra dos participantes, instrumentalizando a oração 
das pessoas a serviço desses valores sociais superficiais.  



 

 175 

A pastoral da comunicação pode fazer diferente: cuidar, com mimo, da transmissão e do registro (literário e de 
imagens) desse momento sagrado, que é vital para a fé pessoal e para a comunidade cristã. Registra com 
belas imagens (fotografias, vídeos) esses momentos profundos de fé sem atropelar nem invadir a intimidade 
da oração, da escuta da Palavra e sem interferir na dinâmica litúrgica que desenvolve um diálogo amoroso 
entre Deus e o povo, entre cada cristão com Deus e com a comunidade. A comunicação pastoral consegue 
revelar o mistério da presença de Cristo nos sinais: a atitude de oração e de alegria do povo de Deus reunido, 
a forma da acolhida e amizade fraterna, a alegria de estar juntos, a Palavra de Deus que revela o projeto de 
amor do Pai, o pão e o vinho eucaristizados, Corpo e Sangue de Cristo, que são presença real do Ressuscitado 
entre nós, a partilha e comunhão desse pão consagrado, o compromisso cristão em favor dos pobres que se 
alimenta da eucaristia etc. Eis o desafio para a comunicação pastoral: com sabedoria, mostrar, nos gestos 
humanos, a presença de Cristo que está no meio de nós. “O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de 
nós”. Uma fotografia bem feita vai evocar, no futuro, a alegria de participar de um momento muito lindo marcado 
pelo encontro com Jesus na comunidade de fé; quer dizer, serve para fortalecer o compromisso de seguir a 
Jesus Cristo, por exemplo, num período de crise pessoal. A liturgia cristã representa um dos momentos mais 
autênticos e profundos da vida de fé; fonte e cume da vida cristã. É muito importante registrar e comunicá-la. 
O importante é fazê-lo com respeito e competência, sem ferir nem deturpar a dinâmica espiritual da celebração, 
comunicando a serviço da evangelização das pessoas e não a serviço dos valores sociais. Valioso e belo 
desafio para a comunicação pastoral! 

3.5. Aproveitar os meios ao nosso alcance 
Para evangelizar hoje, necessita-se aprender a aproveitar as redes sociais, pois elas são um espaço aberto a 
todos. As novas tecnologias democratizaram, em parte, os processos de comunicação e disponibilizaram, nas 
mãos das pessoas, ferramentas rápidas e fáceis de utilizar. Criam-se grupos (“tribos”) de comunicação entre 
indivíduos que se encontram, às vezes, fisicamente distantes, em cidades e países diferentes, transmitindo, 
mutuamente e de forma simultânea, mensagens, sentimentos e opiniões que geram movimentos sociais e 
políticos importantes. Outras vezes, pessoas que estão fisicamente próximas utilizam esses meios para se 
comunicar, substituindo o olhar e a palavra pelo aparelho digital. Esses movimentos influenciam decisivamente 
na política e na opinião pública, mostrando um grande poder de mobilização de massas humanas, como vem 
acontecendo faz alguns anos pelo mundo afora.  
As novas tecnologias não somente facilitaram as possibilidades de comunicação, mas, principalmente, geraram 
novos ambientes de vida e de convivência. Um celular não é somente uma ferramenta mais rápida e mais 
fácil para se comunicar, representa, muitas vezes, um novo ambiente que envolve a vida das pessoas. Isso é 
muito novo para a nossa cultura. Daí vem um duplo desafio:  
- Utilizar para o bem (em favor de uma vida digna) essas ferramentas e as novas tecnologias com seus 
correspondentes aplicativos. 
- Ajudar a construir o ambiente vital que essa ferramenta gera (por exemplo, um celular) de forma coerente com 
o evangelho, como instrumento em favor dos princípios e valores cristãos, fomentando uma vida de seguimento 
a Jesus Cristo. É preciso compreender que muitas pessoas, principalmente crianças e jovens, vivem 
submergidos “nesses ambientes” vitais que se criam a partir das novas tecnologias de comunicação. Para se 
comunicar com eles, é importante se conectar com esse ambiente, participando dele na medida do possível. É 
vital envolver a juventude na comunicação pastoral, pois são os jovens que entram mais facilmente nesses 
“ambientes” digitais. A juventude cristã é chamada a evangelizar esse mundo novo e fascinante das realidades 
e ambientes digitais.  
 A Pastoral da Comunicação deve aproveitar as oportunidades, ao seu alcance, de participar das redes 
sociais e da mídia convencional ou dos grandes meios. A mídia maior não convoca tão bem, porém legitima a 
proposta que veicula na sociedade e garante uma imagem de maior responsabilidade e compromisso. Manter 
contato com profissionais que atuam nessas áreas é importante para se fazer presente quando eles precisam 
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de uma pauta ou reportagem. Sabe-se que as redes sociais mobilizam melhor, são mais ágeis, de fácil aceso 
e “tocam” mais a afetividade e o coração, no entanto, essas ambiências comunicativas se complementam e 
podem ser úteis para a pastoral.  

3.6. Cuidar das convocatórias 
A pastoral precisa cuidar, com muito carinho, dos convites a participar nas atividades evangelizadoras, que 
deverão ser pessoais e caprichados. Um convite bem feito desperta e cultiva o sentimento de pertença: “eu sou 
parte dessa história, desse grupo, dessa missão; é minha missão, é minha comunidade, é minha 
responsabilidade e é o meu compromisso”. A pessoa que recebe um chamado assim sente-se querida, 
valorizada, importante e protagonista. A comunidade que convoca dessa forma valoriza a pessoa humana 
(protagonista, sujeito, testemunha, colaboradora da Boa Nova).  
O convite pede uma ação concreta, palpável, que se entende bem, com sentido e objetividade. Ele comunica 
que o que vai ser desenvolvido faz parte de um projeto de vida maior que envolve o coração e a vida do 
convidado, levando-o a se engajar, junto com outras pessoas, num estilo novo de viver a partir do amor de 
Deus, em comunhão fraterna e a serviço dos pobres.  
O mundo atual rouba das pessoas o sentido de viver e muitas se sentem perdidas, sem rumo. O convite a 
participar de uma atividade ou compromisso oferece um sentido da vida que nasce do evangelho e traz alegria 
de viver, sentimento de comunhão fraterna, utilidade em favor do próximo e o avanço do plano de Deus. Então, 
sim, a pessoa convidada encontra um significado positivo nesse convite e se entrega com entusiasmo, pois 
vale a pena se doar e faz bem para ela mesma e para os outros. Eis o desafio da comunicação pastoral: no 
meio a tantas mensagens que circulam em todas as direções, a maioria delas instrumentalizando os seres 
humanos a serviço do lucro e do consumo, vazias de significado vital e estéreis, a mensagem pastoral dirige-
se ao coração da pessoa oferecendo vida, convidando a uma existência nova, compartilhada em comunhão 
fraterna, trazendo uma proposta de participação que torna a pessoa protagonista e alegra o coração.  

3.7. Conferir sentido (significado) a cada mensagem 
A comunicação focalizada para o mercado fala aquilo que o ouvinte quer escutar. A comunicação pastoral não 
pode ser superficial nem banal, dando a entender que não sabe o que expressar, que não tem uma palavra a 
pronunciar. Pelo contrário, ela tem muito a dizer, a questionar, a pesquisar, a procurar as causas dos 
sofrimentos e sabe dos motivos que verdadeiramente enchem o coração das pessoas de alegria. A 
comunicação pastoral transmite cada mensagem carregada de significado e tem como fonte o amor de Deus, 
o plano do Pai. Ela traz um conteúdo: a vida, a mensagem e a prática de Jesus e tem um destino: transmitir 
vida nova à humanidade.  
A comunicação pastoral confere sentido, significado atual, às “antigas” mensagens, às narrativas, parábolas e 
imagens literárias bíblicas. Precisamos entender as histórias e narrativas bíblicas, reaprender a comunicar por 
imagens e menos por discursos. As narrativas, em diálogo fecundo com a realidade atual, ajudam a construir 
um imaginário com maior grau de veracidade e mais próximo da visão cristã do mundo. 
A redação de uma notícia, a projeção de um vídeo ou de umas fotografias revelam esse mistério do amor divino 
que convida a participar na construção de um mundo novo. A beleza dos textos e das imagens, a estética 
pastoral a serviço da mensagem do evangelho representa uma contribuição de grande valor. Eis a competência 
e a arte da comunicação pastoral! 

3.8. Cuidar do equilíbrio entre a forma e o conteúdo 
A estética sem mensagem cai na superficialidade e serve ao consumismo, potenciando os paradigmas de 
beleza que interessam ao mercado e promovendo a ditadura das formas externas que se sobrepõem ao valor 
da dignidade humana. A mensagem sem estética não atrai, não cativa, não suscita sentimentos favoráveis e 
perde-se no esquecimento. A beleza e o cuidado com as formas consideram-se como uma atitude de respeito 
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e atenção à dignidade dos destinatários, valoriza-se a inteligência e a sensibilidade artística das pessoas. O 
conteúdo da comunicação deve nascer da verdade da própria vida, da transparência e da honestidade. E, 
simultaneamente, deve ser apresentada com mimo, com carinho e com beleza, para que cative os sentidos e 
o coração e mobilize em favor das causas humanitárias mais nobres.  

4. COMUNICAR PARA MOBILIZAR 
4.1. Dinâmica: informar, formar e mobilizar 

A informação é um dos pontos de partida da comunicação. A pastoral da comunicação aprende na teoria e na 
prática a informar em coerência com a visão cristã da realidade, sendo a primeira referência a veracidade e 
oferecendo ao povo de Deus uma visão mais objetiva e profunda da realidade e dos acontecimentos. Trata-se, 
em definitiva, de informar a partir do imaginário do evangelho.  
A comunicação cristã também forma as consciências dos participantes na visão relacional da existência, 
humana e cristã, alimentando uma fé adulta, lúcida e consistente, que vai ganhando em autonomia, superando 
a visão mágica e infantil da fé, na qual as pessoas não têm liberdade e protagonismo na própria história nem 
na história do povo. Considerando que, hoje, a maioria dos cristãos não tem muito tempo para participar nos 
momentos de formação que a Igreja oferece, a comunicação pastoral pode cumprir esse serviço, embora se 
deva reconhecer que uma proposta não substitui a outra. A educação cristã presencial tem um valor 
insubstituível e a comunidade cristã deve fazer um esforço para oferecê-la, assim como também o cristão 
precisa procurá-la.  
A comunicação pastoral pode ajudar a fortalecer, nos cristãos, atitudes de resiliência, tornando-os fortes e 
alegres nos embates da vida; pode ajudar a superar atitudes individualistas, bem como, o narcisismo e a 
carência de reconhecimento da parte de outros, tentação muito frequente do homem atual, consolidando uma 
autoestima saudável. Pode, também, fomentar atitude de maturidade humana e espiritual, desfazendo a 
necessidade doentia de procurar soluções mágicas e intervenções milagreiras, a cada momento, da parte de 
Deus. É claro que Deus pode fazer milagres, quando e como quiser, mas o jeito natural e normal de Ele agir é 
por meios humanos, respeitando a liberdade e a autonomia da história. Nesse contexto, a comunicação 
colabora para que a pessoa seja crítica com a realidade, sem perder a alegria de viver, sem ser negativista e 
pessimista com tudo e com todos.  
Tanto a informação como a formação cristã derivam-se do chamado vocacional para participar livre e 
conscientemente no plano divino. A comunicação pastoral cumpre, assim, sua responsabilidade de mobilizar 
as pessoas em favor do reino de Deus, convidando as mesmas a se engajarem nas causas da justiça e da paz 
em favor do povo, a se envolverem nos compromissos de evangelização, que são próprios de cada cristão 
batizado.  

4.2. Formar os agentes para evangelizar 
Os agentes da Pastoral da Comunicação têm oportunidades de formação humana, cristã e técnica, a fim de 
realizar melhor seu serviço, sumamente importante para a comunidade. Essa formação parte da visão, dos 
valores, das atitudes e das práticas do evangelho, conferindo autonomia e protagonismo aos agentes que, 
juntamente com o diretor da obra da qual participa, trabalharão a partir de projetos e programações elaboradas 
pela comunidade cristã, transmitindo e contagiando esse novo jeito de ser Igreja que as comunidades querem 
viver.  
Esses agentes aprendem a produzir uma ação que parte da verdade, que se inspira e se alimenta do imaginário 
do evangelho, que ajuda a comunidade a se formar no estilo do evangelho e que mobiliza os fiéis cristãos e 
outros participantes dessa comunicação para se engajarem nas propostas e atividades que sinalizam e 
constroem um mundo melhor. Quer dizer, eles criam uma comunicação que suscita e consolida o protagonismo 
das pessoas na ação transformadora que pretende o evangelho. 
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Esta é a missão do agente: comunicar para mudar de atitude, para mobilizar, para convocar a mudança. 
Comunicar para possibilitar que cada um se sinta parte e se perceba presente na ação que se assume, com 
consciência de que o projeto local se insere num projeto maior, com sentido global.  

5. ORGANIZAR A COMUNICAÇÃO 
5.1. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Comunicar para evangelizar educando crianças e jovens, preferentemente pobres, para 
transformar a sociedade. 
Objetivos Específicos 

 Pensar a fé em tempos de rede, compreendendo a dimensão do plano de Deus para a humanidade.  
 Refletir a natureza e a importância da comunicação para a vida da comunidade eclesial, nas relações 

entre seus membros, nos processos de evangelização e no diálogo com a sociedade, visando à 
construção de um planejamento estratégico de comunicação. 

 Analisar os aspectos relacionais e socioculturais da comunicação na rede digital, refletindo sobre como 
o cristão pode estar na rede e estabelecer relações. 

 Divulgar as informações das Presenças e da Ordem para todos os religiosos, fraternos e fraternas, 
colaboradores profissionais, voluntários e para a sociedade, sensibilizando e alimentando a motivação 
para participar na missão evangelizadora. Participar da rede escolápia de comunicação, partilhando 
informações e experiências de vida e missão.  

 Organizar a comunicação pastoral em estreita relação com as equipes de presença, para servir mais 
eficazmente ao conjunto da evangelização e formar agentes da comunicação bem preparados e 
engajados na missão escolápia. 

 Convocar o agente pastoral a incorporar-se às novas tecnologias, assimilando os processos 
comunicativos desse espaço de evangelização e criando estratégias para testemunhar Jesus e seu 
evangelho de forma universal, produzindo uma comunicação de forma diferenciada, transformando a 
notícia convencional em catequese humanizada e aprendendo a comunicar com todos os públicos. 

 Impulsionar o Projeto de Presença Local e da Província, para que caminhem alinhados, e as diversas 
atividades educativas e pastorais sejam mais coerentes e fortaleçam a missão de evangelizar.  

 Avaliar e publicar nos veículos de que dispomos as informações das presenças que possam ser de 
interesse para outras presenças e para o público externo, favorecendo um espírito de comunhão e de 
corresponsabilidade. 

 Criar e manter vínculos de relação com veículos de comunicação, com as dioceses onde há presença 
escolápia e com organizações como CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), CRB 
(Confederação dos Religiosos do Brasil) e outras, impulsionando, na missão escolápia, a atitude de 
comunhão eclesial e de serviço em favor dos pobres.  

 Otimizar e fortalecer o fluxo interno de comunicação dentro da Província, entre os que participam da 
missão escolápia (religiosos, fraternos e fraternas, voluntários, profissionais, famílias e outros 
colaboradores), consolidando uma atitude de comunhão e participação na missão evangelizadora.   

5.2.  Projeto, equipe e programação anual (plano anual) 
A comunicação entrou, hoje, na programação e na agenda anuais. Trata-se de um passo importante, pois isso 
significa que a presença escolápia no Brasil percebeu essa necessidade. A equipe de comunicação participa 
das equipes de presença, dos conselhos pedagógicos, sociais e educativos. É importante que a equipe de cada 
presença possa agir em comunhão e bem integrada com o conjunto da missão, situando-se a serviço da mesma 
com competência e sintonia carismática.  
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Inserida nas programações anuais, a comunicação elabora, também de acordo com os planos anuais a serviço 
da missão escolápia, a sua programação específica, articulada com as agendas da presença local e 
demarcacional. Esse estilo de funcionar com projetos e em equipes responde a um dos grandes desafios de 
uma comunicação pastoral a serviço do evangelho: centrando-se no objetivo de contribuir na realização das 
pessoas, tanto agentes como destinatários, a comunicação ajuda a fazer a passagem (páscoa) de viver 
centrados no “eu” para compreender e centrar-se no “outro”, como Jesus nos ensina na parábola do Bom 
Samaritano (Lucas 10, 25-37). As articulações internas e externas e o funcionamento em equipe e em rede, em 
base a um estilo circular, superando o piramidal, são essenciais a todo agente de comunicador pastoral.  
A equipe de Pastoral da Comunicação deve ser multidisciplinar, composta por representantes de toda a 
estrutura da missão, presente nos diversos grupos e pequenas comunidades cristãs, para participar e conhecer, 
por dentro, as atividades evangelizadoras. 

Formação para comunicar 
A comunidade escolápia deve oferecer formação para os agentes da comunicação pastoral. O agente, por sua 
parte, precisa procurar aquela formação humana e cristã comum a todos os colaboradores, profissionais e 
voluntários que participam na missão escolápia.  
Além dessa formação comum, como são os cursos de teologia para leigos, de formação para adultos na fé e 
outros, necessita da formação específica para a comunicação, tanto na dimensão teórica e do comunicar para 
a missão, como na técnica, que consiste em aprender a redigir melhor as notícias, as reportagens e os artigos 
de opinião, como também, a registrar graficamente (fotografias e vídeos) com maior qualidade estética, 
utilizando uma estratégia apropriada em favor da missão.  

6. ALGUMAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO 

6.1.  Definir bem o público que se pretende atingir 
Conhecer quais são nossos públicos internos e externos, saber o que eles precisam e querem, qual a melhor 
forma de transmitir as informações a cada grupo, como informar e formar de acordo com as características de 
cada um, como mobilizar e convidar cada grupo; tudo isso representa um grande desafio. Portanto, deve fazer 
parte da programação da comunicação pastoral reconhecer e amar os destinatários e não os considerar 
simplesmente consumidores da nossa comunicação, mas parceiros importantes para se engajar no plano de 
Deus.  
A pergunta que está sempre presente na pastoral da comunicação é que mensagem se deve destinar a cada 
público, para conquistá-lo e para que persevere ligado à missão. Um primeiro passo é ter bem claro que tarefas 
concretas (compromissos) cada público poderá assumir. Não deve ser algo imposto, mas acordado com este. 
Quais são os meios já existentes, nossos e outros, de que podemos utilizar? Quais os meios, que não existem, 
precisamos criar? 

6.2.  Classificação dos meios de comunicação 
Meios massivos: TV, Rádio, Jornal, Revista. Falam sempre para um público heterogêneo. Têm um papel mais 
de legitimador social de um fato, de uma informação.  
Macro meios: Comunicação grupal, celebrações, folhetos, boletins, vídeos. Falam tanto para um público 
homogêneo quanto heterogêneo. Além de darem legitimidade social a um tema, um fato, a uma informação, 
também ajudam na mobilização das pessoas. 
Micro meios: Comunicação pessoal, corpo a corpo, visitas, secretaria paroquial, celebrações, ambiente, 
reuniões. Comunicação dirigida a um público homogêneo, específico. Seu papel principal é o de levar a pessoa 
a um compromisso pessoal e social. 
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Redes sociais: rápidas, efetivas, além de informar geram um sentimento comum, uma cumplicidade afetiva. 
Mobilizam com sucesso em favor de uma causa comunitária ou social determinada. Tocam o coração e 
produzem um sentimento de pertencer a um grupo humano a uma comunidade, por meio de um compromisso 
que pode ser humanitário.  

6.3.  Clareza daquilo que quer se comunicar 
A comunicação deve saber o que é notícia, o que é reportagem e o que é artigo de opinião. Deve, também, 
conhecer qual é o estilo literário ou gráfico de cada uma dessas expressões.  
A comunicação precisa programar os passos da produção informativa. Primeiro passo: nós mesmos 
assumirmos a produção da informação. Segundo passo: capacitar outras pessoas para que elas mesmas façam 
a comunicação em seus respectivos meios. Terceiro passo: sugerir notícias, pautas para outros comunicadores 
e meios.  

6.4.  Buscar a informação 
O agente de comunicação é proativo, não fica esperando que a notícia chegue às suas mãos, ele a procura, 
está atento e vai até encontrar a fonte e produzi-la.  
A comunicação precisa reeducar o olhar dos agentes para enxergar nas comunidades as muitas notícias que 
estão precisando de divulgação. Deve identificar as informações de interesse público e as de interesse de um 
grupo determinado. Faz o discernimento da notícia que tem gancho factual e gancho de interesse social.  
A equipe de comunicação sabe quais informações valem para um veículo de comunicação e não para outro, 
quais notícias são para nossos próprios veículos, distingue as notícias de interesse local, estadual ou nacional; 
sabe qual notícia é melhor para ser divulgada na rádio, no jornal ou na televisão. 

6.5. Algumas orientações gerais 
Preparar pautas interessantes para a comunidade e para a missão. Fazer sugestões de pauta ou reportagem: 
algo que seja de interesse do veículo, saber apresentar dados (histórico, números, comparativos, personagens 
e possíveis pessoas a serem entrevistadas).  
Procurar parcerias com outros meios de comunicação e articular contatos e amizade com agentes desses 
meios. Além de pautar os meios, aceitar e colaborar com a pauta que interessa a eles. Isso abre portas para 
outros assuntos de nosso interesse. Dicas: ser sempre breve (uma página), falar com a pessoa certa, ter uma 
lista de nomes, com endereços, telefones, fax, e-mail. Estabelecer contatos e oferecer matérias atemporais. 
Oferecer exclusividade a esses meios em determinadas circunstâncias, programar eventos, premiações e 
outras atividades para criar uma mídia favorável que divulgue algumas atividades da missão.  
Cuidar das publicações próprias, tanto no conteúdo quanto na estética. Quando necessário, produzir fôlderes 
e outros materiais de divulgação, cuidar dos textos e da programação visual. 

6.6. Formar uma equipe de comunicação 
A equipe conta com correspondentes literários e gráficos (que produzem fotografias e vídeos) com habilidade 
para registrar as atividades evangelizadoras de forma apropriada, com coerência com o projeto e os objetivos 
da pastoral da comunicação, além da qualidade do material produzido. O sucesso de uma boa comunicação 
pastoral depende da formação dessa rede. É fundamental que cada um desses correspondentes seja 
capacitado para entender e redigir uma notícia. Enfim, cada pessoa deve saber exatamente o que se espera 
dela.  
A presença organiza cursos de formação própria e oficinas práticas de comunicação para preparar, teórica e 
praticamente, os agentes. Precisa-se criar um ambiente fraterno e positivo entre os agentes da comunicação, 
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com consciência da importância do serviço que se realiza e com a alegria e satisfação de que se colabora 
fortemente na missão de evangelizar.  
 Como todo grupo humano e toda atividade pastoral, a comunicação define referências que ajudam a 
funcionar com maior eficácia e articulação. Referências pessoais e locais, coordenações reconhecidas 
institucionalmente e sedes, escritórios ou espaços de produção da comunicação, contando com os 
equipamentos necessários. Uma assessoria pode ajudar muito, entendendo que assessor não representa a 
entidade, não coordena nem toma decisões, articula com agentes e meios externos e prepara propostas.  

6.7. Produzindo a notícia 
A Igreja compreende a comunicação como meio de evangelizar e criar comunhão entre as pessoas, 
favorecendo a proximidade de Deus com as pessoas, das pessoas com Deus e das pessoas entre si. O 
processo da comunicação acontece nos espaços de reflexão da comunidade, nas pastorais, nos grupos, nos 
movimentos e nas diversas iniciativas que criam interação entre as pessoas movidas pelos valores do 
Evangelho. Quando falamos de comunicação na Igreja, não devemos pensar apenas no que acontece nos 
meios: televisão, rádio, revistas, jornal, boletim, internet, mas também, na liturgia, no atendimento às pastorais, 
na acolhida aos membros, na valorização das festas e datas significativas, tendo como mística a comunhão e 
a unidade. A missão do comunicador é testemunhar a pessoa de Jesus Cristo e levar as pessoas a fazerem 
um encontro com ele, que é o comunicador do Pai. Sendo a comunicação da Boa Nova a missão primeira dos 
cristãos, é imprescindível que os agentes de pastoral estejam preparados para impregnar a comunicação com 
os valores do Evangelho. No contexto da Escola Pia, somos chamados a articular a comunicação entre as 
obras, as pastorais, os sites das presenças (BH, Serra e GV), Escolápios Brasil e Escolápios 21. Em nossas 
presenças, as atividades comunicativas envolvem as obras escolápias, a fraternidade e as pastorais, na 
produção da agenda anual, livretos, folder, campanhas sociais, cartões, banner, painéis, vídeos, catálogo, 
fotografias, cobertura de eventos, artes dos encontros, notícias, inserção no site, envio para Escolápios Brasil 
e Escolápios 21, entre outros. Precisamos, pois, preparar-nos para a produção de materiais que efetivem a 
comunicação como um testemunho cristão e catequese amorosa. Não pode ser uma comunicação apenas 
técnica, fria, mas com o “calor” do carisma escolápio, informando, formando, dialogando e convidando a 
participar da missão.  
A produção da notícia. As atividades pastorais programadas na agenda devem transformar-se em notícias, 
lembrando-se sempre de adequar a linguagem ao interlocutor preferencial (criança, adolescentes, jovens ou 
adultos). Antes do evento, é bom deixar o esquema do texto pronto, a partir do lead (primeiro parágrafo), que é 
como os jornalistas chamam o primeiro parágrafo de uma matéria. Nesse, eles procuram fisgar o interesse do 
leitor, destacando logo o aspecto mais interessante da notícia. No lead, é fundamental responder às seguintes 
perguntas:  

 O quê: sobre o quê estamos falando?  
 Quem: que pessoas ou grupos participam da notícia?  
 Quando: em que data aconteceu ou vai acontecer?  
 Onde: em que local específico (qual paróquia, qual igreja, qual escola, auditório etc.), em que 

cidade, em que estado aconteceu ou vai acontecer?  
 Como e Por quê: nem sempre é necessário responder isso no lead, mas muitas vezes é 

importante dizer as causas do evento do qual a notícia fala e a forma como ele aconteceu.  
DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS:  

Pequenas notícias de acontecimentos diversos podem ter como tamanho ideal entre 4 e 10 linhas ou entre 
300 e 800 caracteres (com espaço).  
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Release. Ferramenta que a Assessoria usa para organizar as informações que está divulgando. Trata-se de 
um texto, cuja essência é a informação.  
Editorial. O editorial expressa a opinião do jornal, é o texto “oficial” da instituição. Deve ser escrito, 
preferencialmente pelo diretor da instituição. Pede-se que tenha aproximadamente 1300 caracteres (com 
espaço) na fonte Times New Roman 12 ou o equivalente a cerca de 15 linhas. 
Artigo. Qualquer colaborador pode enviar um artigo para ser publicado. Devem ser digitados na fonte “Times 
New Roman” tamanho 12 e ter, no máximo, 2500 caracteres (com espaço) ou aproximadamente 30 linhas.  
O cuidado com o texto. Sempre que citar nome próprio de pessoa, escrever o nome inteiro (com sobrenome), 
evitando apelidos e abreviações. O mesmo vale para nomes de obras, centros, paróquias, escolas, colégios, 
empresas, etc. A correção da informação é importante e deverá ser feita pelo revisor. Ter o cuidado de apurar 
as informações, é de responsabilidade do autor da notícia confirmar se os fatos são verdadeiros.  
O tratamento da informação. Sempre que necessário (e quase sempre será necessário) os textos recebidos 
pelos agentes das diversas pastorais e grupos passarão por um tratamento que visa adequá-los à publicação 
em diversos aspectos: a) quanto ao gênero, tornando o texto mais “jornalístico”; b) quanto ao discurso, 
tornando-o mais impessoal e direto; c) quanto à correção ortográfica, gramatical e de pontuação, tornando-o 
mais fiel à normal culta gramatical; d) quanto à forma, adequando-o ao espaço disponível e a outros elementos 
correlacionados.  
O cuidado com as datas. É bom fazer um cronograma de datas e materiais que serão produzidos. Ter um 
planejamento mensal dos materiais, isso deve levar em conta concepção e criação da campanha ou peça, 
tempo para diagramação, correção, impressão e adaptação para site e redes sociais. Não se esquecer de 
destacar as datas comemorativas.  

 A PRODUÇÃO DA FOTOGRAFIA 

As fotos devem expressar ao máximo a mensagem central da notícia. É bom que, para cada notícia (pequena 
ou grande), seja escolhida pelo menos uma foto. Ao fotografar verifique se a foto tem uma boa resolução, pois, 
fotos “embaçadas” ficam ainda pior quando impressas. Sempre que possível coloque a legenda na foto. Antes 
de fotografar faça uma avaliação do local, melhor posicionamento, iluminação, enfim o melhor momento para 
fazer a foto. Sempre que você julgar necessário, peça que a pessoa fotografada assine um “Termo de Cessão 
de Direitos de Imagem”, conforme o modelo em anexo. Esse termo funciona como uma autorização para 
publicar a foto, com a garantia de que não teremos “surpresas no futuro”.  
Quando fotografar, é essencial preocupar-se em produzir as imagens que melhor representem a mensagem 
que deseja transmitir. Algumas regras são importantes para se conseguir um bom material:   
Identificar o foco – do interesse. Antes de tirar uma foto, devemos perguntar o que queremos capturar. 
Naturalmente, qualquer imagem observada, tem um elemento chave que chama mais a nossa atenção. Ele não 
necessariamente estará no centro da foto, porém vai fazer a diferença quando as pessoas olharem. Esse é o 
foco do seu interesse.  
Preencher o espaço. Se queremos enfatizar algo, devemos colocá-lo completamente na imagem.   
Cuidar da simetria. A imagem é muito mais agradável se os objetos situados fora do “eixo visual” tenham o 
mesmo peso visual.  
Inclinar-se sobre as linhas. Em uma composição, as linhas podem agir por penetrar em fazer a nossa visão, 
guiando nossos olhos com a imagem, para o centro de interesse.   
Cores. Existem cores quentes e frias que têm um papel decisivo na composição. Em termos de cores, também 
tem que prestar atenção para o contraste.  
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Luzes. A imagem é baseada nesse elemento, o que lhe dá sentido e qualidade. Iluminar bem um objeto, seja 
com a luz do dia ou com luz artificial, será um dos valores que devemos levar em conta ao fazer uma boa 
fotografia.  
Fotografando ambientes internos. Por mais que um ambiente interno esteja bem iluminado, nem sempre as 
fotografias ficam boas. Se prestarmos atenção a alguns detalhes, dá sim para conseguir fotos internas 
melhores, sem depender da luz cegante do flash das câmeras utomáticas.  ILUMINAÇÃO - Primeiramente, 
desligue o flash da sua câmera. A proposta inicial é que façamos o possível para aproveitar a luz ambiente 
(melhor ainda se ela for natural): caso haja luz natural suficiente para iluminar bem a cena, sem precisar acender 
nenhuma luz, ótimo. Durante o dia, abra todas as janelas e portas para permitir que a luz natural ilumine o 
ambiente. Se você perceber que apenas essa luz não basta para deixar o cenário nítido, acenda uma lâmpada 
ou abajur - teste todas as opções que você tiver disponível. Como a iluminação em ambientes internos 
geralmente é mais fraca que a luz disponível ao ar livre, você precisará ajustar um valor de ISO mais alto. A 
lógica é a seguinte: quanto menos luz disponível, maior será o valor do ISO que você irá selecionar. Só evite 
usar o valor máximo que sua câmera oferece, pois quanto maior o valor do ISO, mais ruído a imagem terá. 
(ruído é aquele monte de pontinhos coloridos que aparecem na foto de uma parede lisa, por exemplo). Se você 
não sabe qual valor ISO utilizar, pode tomar como base a seguinte descrição: 100 ISO para sol bem forte; 200 
ou 400 ISO para ambientes internos com luz + flash; 400 ISO para dias nublados; 800 ou 1600 ISO para fotos 
internas ou sob holofotes. Para capturar imagens de movimento, o ideal é utilizar 400 ISO ou mais. Isso 
congelará a ação e evitará que a foto saia borrada.   

PRODUÇÃO DE VÍDEOS  

O Vídeo hoje é uma ferramenta indispensável de comunicação, ele tem um grande poder de chamar atenção 
para o lançamento de um produto, para exposição de uma ideia ou conceito, diverte as pessoas, emociona, 
ensina e principalmente divulga uma mensagem importante que o emissor quer passar. Com o crescimento das 
redes sociais e com a maior acessibilidade à internet tudo se tornou mais fácil. Criar, produzir ou postar um 
vídeo se tornou acessível para todos.   
A vantagem desse meio é que ele pode ser compartilhado, pode ser enviado por e-mail, hospedado em sites 
ou blogs. Na hora da produção é importante pensar em um roteiro com o planejamento e principais objetivos 
do vídeo. As tendências atuais são vídeos mais curtos que são capazes de prender a atenção do espectador. 
Vídeos muito longos podem dispersar as pessoas. Uma parcela grande do conteúdo consumido na internet 
hoje é de vídeos. Se você quer inovar ou alcançar mais pessoas para divulgar um determinado tema, o vídeo 
é o mais indicado, sempre acompanhados de textos curtos explicativos e que sejam atrativos. Quando pensar 
em um vídeo institucional ou com uma produção e finalização com mais profissionalismo, é importante a 
participação de um profissional experiente ou mesmo uma produtora que vai fazer um roteiro e a edição.  

6.8. REDES SOCIAIS 
Muitas pessoas confundem os termos redes sociais e mídias sociais. Embora tenham conceitos semelhantes, 
seus objetivos se diferenciam. As redes sociais têm como foco a troca de informações entre pessoas com 
interesses comuns. Já as mídias sociais ou "novas mídias" são ferramentas online que possibilitam a qualquer 
pessoa ou organização divulgar conteúdo ao mesmo tempo em que se relacionam com as pessoas, exemplo 
Youtube. . 
Facebook.   O Facebook é a plataforma social mais usada da atualidade, reúne cerca de 1 bilhão de usuários 
no total. É a plataforma mais relevante quando se trata de relacionamento interpessoal. O Facebook atrai mais 
pessoas porque já tem muitos usuários ou tem muitos usuários porque atrai muitas pessoas? O fato é que o 
ser humano tem por natureza a necessidade de socializar com o outro, de se relacionar e, portanto, de interagir 
constantemente. É a partir dessa relação que os atores vão se construindo e a rede de conexões e afinidades 
vai se formando.  
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Seja pelo "Curtir, compartilhar ou comentar", seja por meio de recursos cada vez mais avançados que dão a 
sensação de proximidade quase física, tais como as conversas (chats) em tempo real e a possibilidade de fazer 
uma chamada telefônica por meio dessa plataforma, essa ferramenta faz com que a atração para fazer parte 
dessa engrenagem seja cada vez maior.   
Twitter. O Twitter, por proporcionar uma comunicação instantânea, pode ser percebido também como algo 
imediatista, mas saiba que é preciso planejar as ações que serão realizadas em cada uma dessas mídias para 
obter um resultado satisfatório em uma campanha. O objetivo do Twitter é possibilitar a troca de mensagens 
curtas e instantâneas, assim como acontece em mensagens por SMS.  
Google Plus. O Google Plus é uma ferramenta extremamente completa, tem como características principais a 
facilidade e a praticidade do seu usuário poder se conectar com diversas redes de conexão ligadas ao hub 
Google sem ter de sair de uma para entrar em outra. Além do recurso de videoconferência ao vivo com o 
propósito de trocar informações entre seus interlocutores e multiplicar as redes de conhecimento. 
Blog. Um blog ou blogue (contração do termo inglês web log, "diário da rede") é um sítio cuja estrutura permite 
a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos, ou posts. Estes são, em geral, organizados 
de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um 
número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 

7. PROJETO E PROGRAMAÇÃO ANUAL 
A exemplo do projeto e da equipe de presença, a Pastoral da Comunicação funcionará a partir do projeto e em 
equipe, articulada com as programações anuais com as equipes de cada âmbito, seja local ou demarcacional. 
A dinâmica é a mesma das outras programações: ao longo do ano, a equipe acompanha a programação e 
agenda, em diálogo com a equipe de presença, faz uma avaliação anual do funcionamento dessa programação 
e da equipe de comunicação, faz o levantamento dos desafios e necessidades mais importantes e, em harmonia 
com a programação conjunta e a serviço dela, elabora a programação do ano seguinte. O serviço à missão 
(comunicar para a missão) e a comunhão fraterna entre as equipes são as grandes referências para fazer 
acontecer uma comunicação que evangeliza servindo à causa dos pobres e testemunhando e anunciando a 
Jesus Cristo como Luz da humanidade.  
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Proyecto de Pastoral en Bolivia 
La pastoral escolapia en Bolivia sigue las orientaciones de la Orden y del Proyecto Provincial de nuestra 
Provincia Brasil-Bolivia. En todo ello se resalta la cultura vocacional, el Movimiento Calasanz, el camino conjunto 
con la Fraternidad e Itaka - Escolapios, el trabajo con proyectos y en equipo tanto en cada presencia como en 
el ámbito de Bolivia.   
La realidad boliviana nos reta a formar a los jóvenes en el reconocimiento del Dios que los habita y que los 
llama a entregar su vida para trasformar la sociedad en que se encuentran. También nos lanza a ofrecer una 
formación humana y espiritual que les ayude a discernir, a la luz del Espíritu, su propia vocación, ofreciendo 
nuestra vida y misión escolapia como una posibilidad para sus vidas.  
Promovemos la formación religiosa “pues si desde la tierna infancia el niño es imbuido diligentemente en la 
Piedad y Letras, puede preverse, con fundamento, un feliz trascurso de toda su vida”.  Esta formación se lleva 
a cabo en las actividades habituales en el ámbito escolar y parroquial, así como en los internados, y 
especialmente en el Movimiento Calasanz como una acción que atiende todos los aspectos de la persona y 
ofrece un proceso de discernimiento de la propia vocación, donde está muy presente la oferta de la vida religiosa 
y de la fraternidad escolapia.  
La cultura vocacional es el marco de nuestra pastoral que favorece la implicación de todos, religiosos y laicos, 
niños y mayores, creando un espacio de escucha del Señor, una comunidad viva y misionera que responde a 
la llamada de trabajar en la mies y convoca a participar en la Iglesia. 
Para dar mayor fuerza, concentramos en un solo equipo y un solo proyecto toda la acción pastoral, tanto en los 
colegios, internados y parroquias como en la acción pastoral escolar, de Movimiento Calasanz y pastoral 
vocacional.   
Presentamos las líneas de acción en los diferentes ámbitos: 

ELEMENTOS COMUNES 
 El trabajo en equipo dentro de una estructura en red, dando participación a todos los agentes de la 

pastoral y privilegiando siempre los destinatarios de nuestra acción educativa. 
 Contar con una Eucaristía de la Comunidad Cristiana Escolapia (Fraternidad, Movimiento Calasanz, 

colaboradores y quien desee) que sea centro de la vida y misión de cada presencia. 
 Ofrecer una formación pastoral escolapia continua y permanente para todos los que participan de la 

obra y misión escolapia. Para que, desde el trabajo en equipo, puedan impulsar y asumir 
responsabilidades pastorales. 

 Contar con espacios adecuados en todas nuestras obras para un mejor trabajo pastoral.  
 Impulsar el voluntariado social, las campañas de sensibilización para la solidaridad, la colaboración 

con los proyectos de Itaka – Escolapios, el compromiso personal en iniciativas de cada presencia, etc. 
 Fortalecer la identidad escolapia, haciendo más visibles nuestras diferentes realidades: Calasanz, la 

vida religiosa escolapia, la Fraternidad Escolapia, el Movimiento Calasanz, Itaka – Escolapios. 
 Participar en las acciones y propuestas que vienen de la Orden y de la Fraternidad Escolapia, así como 

también de nuestra Iglesia diocesana. 
 Invitar al profesorado, familias y aquellos que lo deseen a procesos de mayor identificación e 

implicación educativa, religiosa y solidaria. 
 Implementar una semana vocacional escolapia en los diferentes ámbitos pastorales.  
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PASTORAL VOCACIONAL 
 Consolidar y divulgar el material para el acompañamiento vocacional escolapio. 
 Realizar convocatorias vocacionales, especialmente a nuestros estudiantes mayores. 
 Realizar retiros y campamentos vocacionales para jóvenes que sienten inquietud vocacional, al menos 

una vez al año. 
 Invitar a jóvenes de forma programada y coordinada a participar en momentos de nuestras 

comunidades, que han de ser auténticas casas de acogida.  
 Realizar talleres de orientación vocacional de manera progresiva en nuestras obras (Colegios, 

internados y movimiento Calasanz) 
 Fortalecer el acompañamiento vocacional con los jóvenes que deseen tener un proceso de 

reconocimiento de su vocación.  

MOVIMIENTO CALASANZ 
 Desarrollar de manera progresiva cada etapa del MC de acuerdo a la metodología establecida. 
 Producir, organizar y evaluar el material que se implementa en el desarrollo de los encuentros por 

etapas.   
 Convocar de manera atractiva a los jóvenes de nuestras presencias a participar en el MC. 
 Acompañar el crecimiento de cada miembro ayudándole a descubrir su propia vocación. 
 Formación en fe, estilo de vida cristiana, comunidad, compromiso social 
 Implementar talleres para formar a los nuevos educadores en el desarrollo de los encuentros.  
 Llevar adelante el proyecto común de Movimiento Calasanz, introduciendo los cambios que 

conjuntamente se vayan viendo convenientes97. 

COLEGIOS 
 El responsable de pastoral de cada presencia debe pertenecer al equipo directivo y se hará presente 

en las reuniones de la comisión de pastoral de cada Unidad Educativa. 
 Acompañar a la comisión pastoral e implicarlos en las principales acciones educativas pastorales: 

o Formación religiosa,  
o Momentos de oración y celebración,  
o Ambientación calasancia y religiosa del centro,  
o Educación en valores y las campañas solidarias,  
o Convivencias,  
o La convocatoria al Movimiento Calasanz,  
o La pastoral vocacional. 
o Misiones y pascua juvenil. 

 Ofrecer una formación escolapia a estudiantes, consejo de profesores y familias en los diferentes 
encuentros programados para cada gestión.  

 Asumir la dimensión pastoral del proyecto Institucional de los centros educativos escolapios98.  

PARROQUIAS 
 Asumir la dimensión pastoral del proyecto escolapio de parroquias99. 

                                                           
97 Ver anexo IV. 
98 Ver anexo I. 
99 Ver anexo II. 
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INTERNADOS 
 Dar a conocer a las familias las acciones pastorales llevadas a cabo en el internado. 
 Ofrecer una formación escolapia a internos, educadores y familias en los diferentes encuentros 

programados para cada gestión.  
 Fortalecer la identidad escolapia en los internos, educadores y colaboradores. 
 Cuidar el momento de oración diario y la celebración de la Eucaristía semanal, haciendo que los 

internos participen activamente de estos momentos. 
 Asumir el área pastoral del proyecto de los internados Escolapios de Bolivia100. 

 

ANEXO I.- Dimensión pastoral del proyecto Institucional de los centros 
educativos escolapios. 
La misión escolapia consiste en evangelizar (ofrecer la Buena Noticia de Jesús como sentido para la vida de 
cada persona, camino para la felicidad de toda la humanidad). El medio específico que usamos para ello es la 
educación (integral, personalizada y personalizadora) y el fin último de ambas es la transformación de la 
sociedad (construyendo un mundo en paz y justicia) y de la Iglesia (creando verdaderas comunidades fraternas 
comprometidas con el Reino de Dios). 
Nuestra responsabilidad hoy es mantener viva la propuesta de Jesús de Nazaret, promoviendo el encuentro 
personal con Él y acompañando a quienes libremente, desde nuestro centro educativo, deseen recorrerla: 
niños, niñas y jóvenes, familias, educadores/as, personal de administración y servicios, colaboradores, ex 
alumnos, vecinos, etc.  
El fin inmediato de nuestra labor evangelizadora es crear la Comunidad Cristiana Escolapia, como lugar eclesial 
donde poder formar, compartir y vivir de forma comprometida la fe cristiana. Nuestros centros educativos serán, 
pues, lugares de convocatoria, de anuncio, de propuesta vocacional y de inserción eclesial.  
Para ello:  

 Hacemos un primer anuncio de la persona y proyecto de Jesús, especialmente para quienes no lo han 
recibido en su familia.  

 Ofrecemos una formación cultural religiosa, rescatando las propias tradiciones espirituales y 
colocándolas en diálogo con la propuesta cristiana para un mutuo enriquecimiento, desde actitudes de 
diálogo interreligioso y procurando la verdadera inculturación de la fe cristiana. 

 Propiciamos un diálogo profundo y sincero entre fe – cultura – ciencia, formando para ello nuestra fe, 
enriqueciendo con ella la cultura y dejándonos sorprender por los descubrimientos científicos que nos 
ayudan a comprender mejor la realidad y nuestra propia experiencia de fe. 

 Desarrollamos una pedagogía de la experiencia cristiana basada en momentos de interiorización, de 
oración, de encuentro personal con Jesús, de vivencia de los sacramentos y la liturgia, de compartir 
en la comunidad cristiana, de compromiso en favor de un mundo mejor. 

 Proponemos una actitud comprometida como respuesta adecuada a esa Buena Noticia de Jesús en 
sus diversos aspectos: estilo de vida coherente, dedicación concreta a los demás, disponibilidad y 
corresponsabilidad en la creación del Reino.  

 Educamos en la coherencia entre la fe y la vida desde la opción personal y libre.  
 Ponemos los medios necesarios para una socialización de esa vivencia cristiana por medio del 

compartir grupal, comunitario y eclesial.  

                                                           
100 Ver anexo III. 
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 Constituimos nuestras unidades educativas como centros de pastoral infantil y juvenil con su propio 
estilo y carisma, con todas las implicaciones y responsabilidades que conlleva. El modelo de este 
trabajo pastoral será el Movimiento Calasanz, proceso de pastoral infantil y juvenil que la Orden de las 
Escuelas Pías ha asumido y ofrece en todas las presencias escolapias del mundo. 

 

ANEXO II.- Propuesta pastoral del proyecto de parroquias Bolivia. 
 Para llevar adelante todo esto, destacamos las siguientes propuestas pastorales: 
 Formar pequeñas comunidades con quienes ya están actuando en la Parroquia, haciendo que cada 

agente tenga su grupo de referencia y de crecimiento en la fe. 
 Pasar de la catequesis como instrucción sacramental al proceso catecumenal vocacional, 

desarrollando el Movimiento Calasanz. 
 De una parroquia de mantenimiento, a otra misionera y de salida. Caminar como comunidad misionera 

y acogedora, cuidando la secretaría como puerta de entrada a la comunidad y la atención personal.  
 Activar y promover las responsabilidades del Consejo Parroquial de Pastoral y del Consejo Parroquial 

de Economía. 
 Desarrollar servicios y ministerios: atención a enfermos, pobres, migrantes, etc.; educadores de la fe; 

liturgia y animación musical; preparación de sacramentos; acompañamiento personal y de familias, 
etc. 

 Organizar la Parroquia con responsabilidades compartidas entre los laicos y los religiosos. 
 Revisar los horarios de las celebraciones para atender mejor a las personas y, especialmente, a los 

jóvenes, apostando decididamente por ellos. 
 Cuidar el sostenimiento económico de la Parroquia, mediante el compromiso personal-familiar, la labor 

pastoral y sacramental y otras medidas adecuadas a las circunstancias en las que se vive.  
 Ganar en identidad Escolapia haciendo más visibles nuestras opciones: Calasanz, Vida Religiosa 

Escolapia, Fraternidad, Movimiento Calasanz, Itaka–Escolapios… 
 Impulsar la caridad: acogida, educación, atención… con una opción preferencial por los pobres. 
 Fomentar la pastoral vocacional cristiana y escolapia. 
 Garantizar la comunión con la Diócesis, participando de sus programaciones y actividades.  
 Centrarnos en la Eucaristía y la lectura orante de la Biblia.  
 Potenciar los grupos de formación y su compromiso dentro de la Parroquia y hacia los demás. 
 Ir al encuentro de los alejados y procurar reorientar a quienes conciben la Parroquia como servicios 

religiosos. 
 Cuidar los medios de comunicación, también los virtuales. 

 

ANEXO III.- Área pastoral del proyecto de los internados Escolapios de Bolivia 
Desarrollo espiritual: 

 Educar en la transcendencia, la experiencia de Dios y los valores humanos. 
Evangelización: 

 Ofrecer la persona y el modelo de vida de Jesús de Nazaret como ejemplo a seguir para la construcción 
de una verdadera felicidad, tanto personal como de toda la humanidad. 

 Proponer la fe cristiana y el Evangelio de Jesús como camino de realización plena del ser humano. 
 Acompañar y formar la experiencia y la fe cristiana a través del Movimiento Calasanz.  
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ANEXO IV.- Proyecto del Movimiento Calasanz en Bolivia 
ETAPA MUSUJ MUJU (NUEVA SEMILLA). 7 a 10 años. 

 SÍMBOLO: Pañoleta de la Infancia Misionera con el logo del MC, verde y blanca, después amarilla y 
blanca.  

 OBJETIVO: Sembrar valores, hábitos y actitudes básicas fundamentales para la metodología y el 
trabajo en grupo.  

 MARCO SIMBÓLICO: En esta etapa es fundamental que todos los aprendizajes y vivencias sean 
desde el juego, la aventura y la experiencia grupal. 

 1º y 2º año: Amawta 
o El Amawta sabe interpretar la naturaleza y la historia, descubriendo en ellas la presencia y la 

voluntad de Dios. Es, además, el encargado de narrar los hechos de la historia públicamente 
en las fiestas del sol. Llevan a los demás al conocimiento de la naturaleza a través de cuentos 
e historias.  

o El amawta deberá transmitir a los niños y niñas las historias, leyendas y mitos de sus 
antepasados, para que aprendan a vivir desde la sabiduría que viene de Dios. A través de 
juegos, dinámicas, aventuras y desafíos, los niños y niñas experimentarán los valores 
necesarios para una vida armónica con los demás (grupo, familia, amistades, comunidad), 
con la naturaleza y con Dios.  

o El punto de partida será la cultura, espiritualidad, historia y valores de los diversos pueblos 
andinos. Conociéndolos aprenderán a valorar nuestras raíces, descubriendo las cosas 
buenas que Dios sembró en todos ellos.  

 3º y 4º año: Chamán 
o Los Chamanes toman conciencia de la realidad herida del mundo y de las personas, 

planteando acciones para reparar y curar lo negativo.  
o El chamán propondrá desafíos a los niños y niñas para que los resuelvan, a fin de restablecer 

el orden natural, roto por la codicia y la ambición del ser humano. Los niños y niñas tendrán 
la difícil tarea de enseñar a vivir a los adultos, respetando a los otros, a la naturaleza y a sí 
mismos. 

o En esta segunda parte de la etapa, los niños y niñas vivirán centrados en la cultura de los 
pueblos del oriente boliviano (del trópico, llanos y amazónicos), en sus tradiciones y ritos, en 
su espiritualidad y costumbres. 

 PASO: Celebración especial en febrero. 

ETAPA THASKIJKUNA (CAMINANTES). 11 a 14 años. 
 SÍMBOLO: Mochila con el logo del MC 
 OBJETIVO: Fortalecer modelos de referencia, pertenencia e identidad, humana y cristiana, que 

ayuden al adolescente en su socialización.  
 MARCO SIMBÓLICO: 
 1º y 2º año: Mallku  

o Espíritu de las montañas, representa la fuente de la vida, relaciona la vida de los seres 
humanos con el más allá. Conducirá a los preadolescentes hacia la conciencia de que hay 
un Dios trascendente que nos ama y cuida. 
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o La historia, la naturaleza y la comunidad humana son lugares privilegiados de revelación de 
Dios. Él se hace presente en todo y en todos, dándose a conocer, manifestando su voluntad, 
mostrándonos el camino de la felicidad. 

o El Mallku nos enseña a descubrir la presencia de Dios en la naturaleza, en la vida de las 
personas, en los hechos de la realidad y de la historia. Nos acompañará como autoridad, 
como protector, como guía.  

  3º y 4º año: Chaski  
o Mensajero personal del Inca que ayudará a los adolescentes a relacionar su vida con la 

realidad que perciben. Recibirán mensajes desde “el más allá” que irán ayudando a fortalecer 
la propia personalidad. 

o En esta etapa es fundamental que los adolescentes descubran y vivan las actitudes propias 
del cristiano, del seguidor de Jesús. Él es el verdadero Chaski, dándonos a conocer, con su 
propia vida, cómo es Dios y qué quiere de nosotros. 

o El Evangelio es la Buena Noticia de Jesús y nosotros somos ahora los mensajeros que 
debemos llevar por todas partes ese mensaje, con nuestras acciones y actitudes. 

 SACRAMENTO: 1ª COMUNIÓN: al comienzo del 3º año en abril o mayo 
 PASO: Celebración especial en febrero.  

ETAPA PACHAKUTY. De 15 a 18 años  
 SÍMBOLO: Polera 
 OBJETIVO: Proponer el seguimiento de Jesús, el estilo de vida cristiano y la pertenencia a la Iglesia, 

así como el llamado vocacional y escolapio.  
 MARCO SIMBÓLICO: El Pachakuti (Cambio de tiempo)  

o Es una nueva era profetizada en la tradición Andina para iniciarse en nuestra época, durante 
la cual, los pueblos originarios de América dejarán de ser oprimidos y habrá un renacimiento 
de la gloria de los antepasados.  

o Etapa de cambios y transformaciones, personales y sociales. El adolescente debe comenzar 
a construir su proyecto de vida, planteándose sus primeras y fundamentales opciones de 
vida, como joven y como cristiano: estilo de vida, compromiso social, estudios o profesión, 
vocación… 

o Jesús dedicó su vida a transformar la realidad, viviendo y predicando el Reino de Dios, un 
tiempo nuevo de paz, justicia, reconciliación y libertad. El Reino es la esperanza de la 
superación de todas las injusticias y violencias, de toda opresión y exclusión. También 
nuestros antepasados anunciaron la llegada de ese nuevo tiempo, cuando la humanidad se 
reconciliaría consigo misma y con la naturaleza, iniciando una era de armonía, felicidad y 
fraternidad universal.  

o Tanto el Pachakuti como el Reino nos van mostrando sus signos, indicando el camino a 
seguir, dando pequeños pasos en su construcción, pero debemos estar atentos y tener la 
capacidad de leer e interpretar estos signos en medio de nuestra realidad ambigua. 

o Jesús comprendió la realidad desde su esencia y transformó su vida desde ella, 
convirtiéndola en una Buena Noticia. Su propia vida es el signo perfecto del Reino, del 
Pachakuti esperado. Su vida es un ejemplo de amor, de entrega solidaria y compasiva, de 
superación de las injusticias desde la reconciliación y la opción por los últimos.  

o Para poder confirmar su fe, los jóvenes deben conocer a Jesús, sus opciones, sus actitudes, 
su forma de ser y relacionarse con los demás, para seguirlo y actualizarlo en su propia vida. 

 SACRAMENTO: CONFIRMACIÓN al comienzo del 3º año en abril o mayo. 
 PASO: Celebración especial en febrero.  
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ETAPA QHATIKUJKUNA (SEGUIDORES). De 19 años en adelante. 
 SÍMBOLO: chamarra 
 OBJETIVO: Profundizar en las claves del seguimiento de Jesús y acompañar en la elaboración y 

vivencia del proyecto personal.  
 MARCO SIMBÓLICO: Catecumenado estructurado en 4 años, con temas explícitos de la fe católica, 

compromisos solidarios y participación activa en la misión y vida escolapia.  
 PASO: Personal (no grupal): Entrada en el discernimiento de la Fraternidad Escolapia de Bolivia. 
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Estatuto de la Fraternidad  
escolapia de Bolivia  

1. NUESTRA IDENTIDAD 
1. La Fraternidad Escolapia es el conjunto de fieles asociados en pequeñas comunidades para vivir el carisma 

escolapio (espiritualidad, misión y vida), cada cual según su vocación laical, religiosa o presbiteral. La 
Fraternidad es, por tanto, una asociación de fieles, integrada en el carisma escolapio y reconocida como tal por 
la Orden de las Escuelas Pías. 

2. Somos una comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús, llamados y convocados por Dios en Fraternidad 
Escolapia, participando completamente del carisma de Calasanz.  Asumimos el Evangelio como nuestra 
referencia de vida y, formando parte de la Escuela Pía, caminamos con toda la Iglesia, comprometidos en la 
construcción del Reino de Dios. 

1.1. SEGUIDORES/AS DE JESÚS 
3. El elemento central de nuestra identidad es nuestra condición de seguidores y seguidoras de Jesús. 

Compartimos una vocación común con todos los miembros de la Iglesia, que consiste en responder a la llamada 
(personal y comunitaria) que Dios nos hace, por medio de Jesús y bajo la inspiración del Espíritu. 

4. Por lo tanto, entendemos nuestro ser (o nuestra identidad) a partir de la respuesta a la voluntad de Dios para 
nuestras vidas. Identificar y discernir esta llamada, responder con disponibilidad y confianza, y ser fieles en esta 
respuesta es lo que nos realiza personal y comunitariamente. 

a. El amor 
5. La vocación cristiana es, fundamentalmente, una vocación de amor, que nace del amor gratuito de Dios 

Padre/Madre y nos invita a vivir ese amor fraternalmente. El amor nos convoca, envía, acoge y acompaña 
permanentemente. El amor es la misión primera de toda nuestra vida, por eso dedicamos nuestros mejores 
esfuerzos a cuidar de esa experiencia de amor gratuito que vivimos con Dios, y de amor fraterno con todas las 
personas, especialmente en la pequeña comunidad. 

6. Seguimos a Jesús, su palabra y su modelo de vida, para poder dar forma a este proyecto de amor. El punto de 
partida para comprender a Jesús es la experiencia de la Cruz. Queremos situarnos en el mundo desde la 
perspectiva de los últimos de la sociedad, los más pobres y excluidos, las víctimas inocentes de la injusticia y 
del egoísmo. Como Jesús, creemos que desde el reverso de la historia el amor se comprende de una manera 
nueva, más radical y real. También desde el reverso de nuestra propia historia personal, desde nuestras 
flaquezas y limitaciones. Solamente desde ahí el amor se hace concreto, transformador, gratuito y radicalmente 
inclusivo.  

7. Como Jesús nos enseña, no podemos devolver a Dios el amor que de Él recibimos si no es a través del amor 
a nuestros hermanos y hermanas, especialmente de aquellos que más necesitan de ese amor, amándolos 
como somos amados por Dios. 
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8. En esa experiencia de amor que fundamenta nuestra fe, nos sentimos llamados a vivir en fraternidad, haciendo 
visible el amor en nuestras relaciones, proyectos, convivencia, trabajo, etc. Nuestras pequeñas comunidades y 
toda la fraternidad se transforman así en laboratorio del Reino (signo y escuela) y en reflejo del Dios-Amor, 
siendo el criterio fundamental para la credibilidad de esta propuesta cristiana. 

b. Dimensiones de nuestra fe 
9. Nuestra condición de seguidores y seguidoras de Jesús se concreta o estructura en cinco dimensiones 

fundamentales: 

Experiencia de Dios 
10. Nuestra fe se fundamenta en el encuentro personal con Jesús y en la experiencia de amor gratuito vivida con 

Dios Padre/Madre. A través de esta relación con Dios, con cada uno de nosotros y de nuestra experiencia 
existencial, vivida de diferentes maneras (vocaciones o estados de vida) y con distintas mediaciones, nos 
sentimos radical y profundamente salvados. La vocación nace del encuentro con Aquel que sabemos que nos 
ama y nos envía a ser reflejo de su amor. 

11. Los sacramentos, especialmente la eucaristía, son fuente privilegiada para experimentar nuestra experiencia 
de Dios. Procuramos también avivar esta experiencia mediante la oración personal y comunitaria. 

12. Sentimos la necesidad de compartir, formar, discernir y madurar nuestra experiencia de fe en comunidad, con 
la Fraternidad y con las Escuelas Pías, siempre en comunión con la Iglesia de Jesús. 

Formación Permanente 
13. Como personas inacabadas que somos, reconocemos la necesidad de formarnos en todas las dimensiones de 

nuestra vida. Como cristianos y cristianas debemos saber “dar razón de nuestra fe” (1Pd 3,15) y discernir las 
señales de los tiempos bajo la luz de la Palabra de Dios. Somos conscientes de la importancia de la formación 
para poder contribuir responsablemente con la vida y la misión de la Iglesia. 

14. Consideramos la formación (personal, comunitaria y de toda la Fraternidad) fundamental para poder vivir en 
conversión y discernimiento permanente desde la vocación personal y común para la que hemos sido llamados. 

El compromiso a favor del Reino 
15. El compromiso cristiano es una forma de ser y de vivir, siendo sal y luz en todos los momentos de nuestra vida. 

Esto se traduce en una constante actitud de servicio y entrega generosa manifestando el proyecto de amor en 
la cotidianidad de la vida.  

16. El Proyecto del Reino exige también espacios y momentos concretos de gratuidad y solidaridad con los más 
desfavorecidos y excluidos, destinatarios privilegiados y protagonistas del mismo. Por eso todos los miembros 
de la Fraternidad realizamos servicios voluntarios a favor de la transformación social y de la construcción 
eclesial. 

Estilo personal de vida 
17. El seguimiento de Jesús es una opción libre y adulta que se apoya en las decisiones, actitudes, relaciones y 

acciones con las que, de hecho, vamos construyendo nuestra vida. Respondemos al sueño que para cada uno 
de nosotros Dios tiene con nuestra vida concreta y real, con nuestro estilo de vida. 

18. La Fraternidad ayuda a que cada persona encuentre su vocación y la realice con responsabilidad y fidelidad, 
usando como medio fundamental el Proyecto Personal, compartido y evaluado en la pequeña comunidad. 

Responsabilidad comunitaria compartida 
19. La fe se transmite, actualiza, crece y madura siempre como experiencia compartida. La Iglesia tiene su origen 

en una experiencia comunitaria. Somos seres comunitarios y entendemos el seguimiento de Jesús como una 
experiencia comunitaria y eclesial. 
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20. La Fraternidad Escolapia, “Comunidad de pequeñas comunidades” inserta en la Iglesia a través de las Escuelas 
Pías, es nuestro marco referencial y de pertenencia, donde alimentamos y vivimos todas las dimensiones de 
nuestra fe y de nuestra vida. 

c. Eclesialidad 
21. Nos reconocemos “Pueblo de Dios”, pues recibimos nuestra fe de la Iglesia de Cristo y formamos parte de ella. 

Nuestra Fraternidad Escolapia está inserta en la Iglesia a través de la Orden de las Escuelas Pías y cada 
comunidad está presente en la Iglesia local con responsabilidad.  

22. Queremos servir en la Iglesia y contribuir para que sea fiel a su misión, encomendada por Jesús. La Fraternidad 
enriquece a toda la Iglesia con su experiencia de “comunidad de pequeñas comunidades” de vida cristiana y 
con la vivencia del carisma escolapio, desde la diversidad de vocaciones y ministerios al servicio del Reino. 

1.2. EL CARISMA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ  
23. En el proceso de formación, discernimiento y vivencia cristiana descubrimos el Carisma Escolapio como un don 

de Dios que acogemos con responsabilidad. Se trata de un regalo que Dios nos da para configurar nuestra 
identidad cristiana, personal y comunitaria. 

24. Este carisma es un don y una propuesta, realizado por los que históricamente lo conservaron y dieron su vida 
por él, los escolapios. Aceptamos la propuesta que la Orden de las Escuelas Pías nos hace para compartir el 
carisma y desde él entendemos nuestro ser cristiano y nuestra pertenencia a la Iglesia. En este sentido somos 
Fraternidad Escolapia formando parte de una historia que comenzó con san José de Calasanz. 

25. Participar de este carisma, desde diversas vocaciones y ministerios, significa modelar nuestra identidad a partir 
de los tres elementos que lo componen: espiritualidad, misión y vida comunitaria. 

a. Espiritualidad 
26. Procuramos seguir siempre la voz del Espíritu. Nuestra espiritualidad tiene su origen en la intuición de Calasanz 

de leer la realidad y el Evangelio desde la perspectiva del niño pobre. 
27. Sentimos la llamada de Dios desde las necesidades y urgencias de nuestro mundo, especialmente cuando se 

hacen patentes en los más pequeños y débiles de nuestra sociedad. En este sentido, los niños, de manera 
preferente los pobres, son un sacramento que alimenta nuestra fe, esperanza y amor. 

28. A partir de esta lectura evangélica tenemos un cariño especial por la misión y espiritualidad educativas. 
Queremos servir para hacer nacer lo mejor de cada persona, pues es en ellas que nuestro Dios se da a conocer. 
Queremos transformar la realidad, aprovechando y cultivando lo que pueda servir para humanizar este mundo, 
pues Dios se revela en lo más humano. Con esa sensibilidad por la infancia, por la educación y por la 
transformación, descubrimos en Jesús nuestro principal maestro, que nos enseña a vivir, a hacer brotar la vida 
desde lo pequeño y despreciado a los ojos del mundo, abriéndonos a un futuro de esperanza y dignidad para 
toda la humanidad. 

29. Esta espiritualidad enriquece las diferentes opciones vocacionales, los diversos ámbitos de compromiso y la 
vida cotidiana de cada miembro de la Fraternidad. 

b. Misión 
30. La Iglesia existe para la misión, para anunciar y construir el Reino de Dios. Junto con la Orden de las Escuelas 

Pías, la Fraternidad Escolapia participa de la misión de la Iglesia con su forma específica: evangelizar educando 
para la transformación social y la renovación de la Iglesia. 

31. Realizamos esta misión específica personal, comunitaria y, también, institucionalmente a través principalmente 
de las obras escolapias. Nuestra misión implica tres ámbitos muy relacionados entre sí y a veces simultáneos: 
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Educación 
32. Entendemos la educación como una acción integral, para favorecer el proceso de desarrollo de todas las 

potencialidades personales. Una educación capaz de formar personas preparadas, conscientes de su propia 
realidad y del mundo en el cual viven para contribuir a su transformación. Esta misión es especialmente urgente 
y necesaria allí donde la infancia y la juventud sufren más las consecuencias de insuficientes oportunidades 
educativas. 

33. La Fraternidad asume como propias todas las obras y proyectos escolapios, colaborando profesional y 
voluntariamente, considerándolos prioritarios dentro de nuestra misión. 

34. Las personas de la Fraternidad directamente implicadas en proyectos y obras escolapias explícitamente 
educativas comprenden y orientan su labor educativa como una participación especial en el ministerio educativo 
escolapio. 

Transformación social y renovación de la Iglesia 
35. Queremos impulsar en la sociedad los derechos humanos y los valores del Reino, por medio de acciones y 

proyectos de asistencia, promoción, transformación de las estructuras y de la vida personal. 
36. La transformación implica desde la propia persona y su entorno más próximo, hasta los ámbitos más globales 

y distantes. Nos sentimos llamados/as para servir donde Dios nos quiera. 
37. Este compromiso transformador tiene unas áreas preferenciales, como la educación, la solidaridad con los más 

empobrecidos, la paz y la no violencia, el campo socio-político. 
38. Como San José de Calasanz, queremos contribuir a la renovación de la Iglesia por medio de los compromisos 

personales y de acciones eclesiales que desarrollamos como comunidad cristiana. 
39. Queremos vivir siempre en proceso de renovación, teniendo como horizonte la refundación de las Escuelas 

Pías de la que formamos parte. 

Evangelización 
40. Como seguidores/as de Jesús debemos anunciar siempre la buena Noticia del Reino. Con vocación pedagógica 

damos testimonio de Jesús como fuente de vida y humanización. Por eso consideramos central en la 
evangelización el respeto de la dignidad de la persona, la promoción de la justicia social y, sobre todo, nuestro 
propio testimonio de vida. 

41. Con la Orden vamos recorriendo un camino conjunto. Trabajamos conjuntamente impulsando la pastoral 
vocacional para la vida religiosa escolapia y para las diferentes modalidades del proyecto institucional del 
laicado. 

42. Cuidamos de un modo especial los procesos de evangelización, principalmente con los adolescentes y jóvenes. 
Nuestra opción pastoral se orienta a la construcción de la comunidad cristiana escolapia, ofreciendo la 
Fraternidad como desembocadura de estos procesos pastorales. Queremos colaborar con la evangelización 
desde la misión escolapia, ofreciéndonos para animarla en los lugares donde las Escuelas Pías estén presentes 
o donde la Iglesia nos llame. 

c. Vida 
43. Seguir a Jesús desde el carisma escolapio supone compartir las cinco dimensiones de nuestra fe (experiencia 

de Dios, formación permanente, compromiso a favor del Reino, estilo personal de vida y vida comunitaria) que 
constituyen la vocación común de todos los miembros de la Fraternidad. 

44. Cuidamos especialmente de nuestras relaciones comunitarias, sintiéndonos hermanos y hermanas y 
ayudándonos mutuamente a vivir la vocación común. Por eso damos mucha importancia al diálogo 
interpersonal, a la corrección fraterna, al proyecto de vida compartido y revisado en comunidad, al proyecto 
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anual de cada comunidad, a la información personal e institucional… La vida comunitaria se enriquece con la 
pluralidad de sus miembros: diferentes edades, situaciones vitales, opciones de vida, compromisos, 
profesiones, etc. También la diversidad de modelos y proyectos comunitarios enriquece la vida de la fraternidad. 

45. Consideramos una riqueza que religiosos y laicos/as podamos compartir nuestras respectivas vocaciones en 
los espacios comunitarios, en el ministerio educativo, pastoral y social, de forma corresponsable en la 
Fraternidad y en la Fundación ITAKA – Escolapios. 

46. Juntos, Orden Religiosa y Fraternidad, formamos el corazón de la Comunidad Cristiana Escolapia, desde la 
cual evangelizamos, fortalecemos nuestra identidad y garantizamos el carisma escolapio en todas las Obras 
Escolapias. 

1.3. COMPROMETIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REINO 
47. Compartimos el sueño de Dios para el mundo: una nueva tierra, una nueva humanidad, viviendo en paz, con 

justicia, dignidad y en armonía con el medio ambiente. Este sueño comienza a realizarse cada vez que el amor 
vence al odio, cada vez que la vida triunfa sobre la muerte y el perdón sobre la violencia, comenzando por las 
víctimas inocentes que cargan la cruz de los pecados de este mundo.  

48. Siguiendo la propuesta de vida de Jesús, creemos que el ser humano alcanza su plenitud en la construcción 
de un mundo de hermanos, solidario y justo. La Iglesia nace para trabajar en la construcción de ese Reino, para 
anunciar, proponer y testimoniar los valores del Reino. 

49. El Reino de Dios comienza y tiene como privilegiados a los más pobres y excluidos de la historia; en ellos se 
revela el rostro sufriente de Cristo, en ellos se revela en forma clara e indiscutible, y solamente con ellos 
podremos construir un mundo nuevo y feliz para toda la humanidad. 

50. La opción por los pobres es una condición irrenunciable para la vivencia de la fe cristiana y para la construcción 
del Reino de Dios. En la Fraternidad Escolapia queremos crecer en austeridad de vida y en la participación de 
bienes para la superación de las diferencias sociales y para hacer efectiva nuestra solidaridad con los 
empobrecidos del mundo. 

51. Queremos contribuir con una iglesia profética que fomente el diálogo con otras iglesias cristianas, con las otras 
religiones y con todas las personas de buena voluntad comprometidas en la construcción de un mundo mejor. 

52. Sabemos que el Reino ya está presente, pero aún falta mucho para su plenitud, por eso vivimos caminando, 
en constante conversión para no quedar nunca acomodados. Jesús, nuestro Maestro, nos invita a ir siempre 
más allá del momento presente, procurando discernir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y, con la 
ayuda del Espíritu, respondiendo con generosidad. 

2. LA VOCACIÓN EN LA FRATERNIDAD DE LAS ESCUELAS PÍAS 
53. Nos sentimos llamados/as al seguimiento de Jesús junto con la Orden de las Escuelas Pías, compartiendo el 

carisma escolapio y viviendo nuestra vocación en pequeñas comunidades cristianas. Todos/as en la Fraternidad 
Escolapia compartimos esta vocación común, que se enriquece con las vocaciones personales. 

2.1. LA VOCACIÓN COMÚN 
54. Esta vocación común se define por una serie de opciones que configuran la vida de los miembros de la 

Fraternidad: 
a. Profundizar en la vocación personal y en la misión cristiana como integrante del Pueblo de Dios. 
b. Conocer más profundamente la vida de Jesús, así como la Palabra de Dios 
c. Avanzar en el conocimiento sobre Calasanz, su vida y su obra. 
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d. Tener una experiencia personal de oración cuidada y constante. 
e. Participar de la Eucaristía semanal, preferentemente en la Comunidad Cristiana Escolapia. 
f. Poner a disposición un tiempo semanal para servicio voluntario y gratuito a favor de los demás. 
g. Compartir económicamente para colaborar con la misión escolapia entre los más pobres de la propia 

Provincia u otras de la Orden y las necesidades de la propia Fraternidad. El criterio común en la 
Fraternidad de las Escuelas Pías es contribuir con el diezmo de los ingresos para los más pobres. 
Para los gastos internos de la Fraternidad, todos los miembros, con promesa y los que están en 
proceso de discernimiento, contribuirán con un valor anual definido en asamblea mediante votación. 

h. Colaborar en la construcción de las Escuelas Pías, especialmente en la consolidación de todas las 
vocaciones escolapias y de su misión. 

i. Participar activamente en la pequeña comunidad, entendida como comunidad de referencia, 
compartiendo en ella la oración, la vida la formación y el compromiso. 

j. Cultivar las relaciones fraternas en la comunidad y con las otras comunidades escolapias de la 
Fraternidad. 

k. Participar en los encuentros y reuniones de la Fraternidad y de las Escuelas Pías para promover la 
convivencia fraterna, la formación, la misión escolapia o la propia organización. 

l. Asumir la misión escolapia como propia. 
m. Animar la Comunidad Cristiana Escolapia. 
n. Sentirse parte de las Escuelas Pías con corresponsabilidad. 

55. La Orden, por su parte, se compromete a: 
a. Compartir el carisma escolapio con la Fraternidad 
b. Acoger y tratar siempre a quien pertenece a la Fraternidad como miembro de la familia escolapia y 

propiciar su participación en momentos de la vida de las comunidades religiosas. 
c. Ayudar a los miembros de la Fraternidad con los recursos de su propia vida y tradición para que 

puedan desarrollar su formación cristiana y escolapia. 
d. Acompañar con el servicio del ministerio sacerdotal escolapio. 
e. Promover la participación y pertenencia de los religiosos a la Fraternidad. 
f. Establecer momentos periódicos de encuentro entre la Fraternidad y la Provincia, así como entre la 

Congregación Demarcacional y el Consejo de la Fraternidad Demarcacional. 

56. La Fraternidad junto con la Orden promueve la Comunidad Cristiana Escolapia convocando a otras personas 
próximas al ámbito escolapio (misión compartida, colaboradores, destinatarios, etc.) para compartir 
espiritualidad, vida y misión de la forma que convenga en cada caso. 

a. Incorporación a la Fraternidad Escolapia 
57. La vocación exige una respuesta personal a lo que se intuye como llamada de Dios, a partir del convencimiento 

de que esa opción será fundamental para la propia felicidad, realización y sentido de la vida. Toda vocación 
requiere un tiempo de discernimiento, de momentos intensos de formación y de oración, de acompañamiento 
de alguna persona experimentada y de una comunidad que ayuden en el discernimiento. 

58. Consideramos necesarios los siguientes criterios para la integración en la Fraternidad Escolapia: 
a. Conciencia de que se trata de una llamada personal de Dios, discernida y madurada. 
b. Compromiso con la misión cristiana y específicamente escolapia 
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c. Opción por la vida comunitaria 
d. Cierta estabilidad personal en los diversos ámbitos de la vida (laboral, afectivo, familiar, eclesial…) 

59. La incorporación a la Fraternidad tiene lugar: 
a. Después de un proceso catecumenal y de discernimiento adecuado 
b. Por una petición personal explícita, motivada interiormente y madurada progresivamente. 
c. Mediante la aceptación de la petición por parte del Consejo de la Fraternidad, después de consultar 

con los responsables del proceso de formación o discernimiento. 
d. Con una promesa emitida públicamente en una celebración religiosa comunitaria. 

60. Una vez realizada la promesa, el nuevo miembro de la fraternidad recibirá un símbolo de su pertenencia a ella, 
que lo identifique como tal ante todas las Fraternidades Escolapias y en todas las Obras de la Orden. 

a. Fórmula de la promesa 
61. Para realizar la Promesa en la Fraternidad Escolapia, se podrá usar una fórmula semejante a la siguiente: 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con la ayuda de Dios me comprometo a formar 
parte de la Fraternidad Escolapia para seguir a Jesús y vivir mi vocación según el carisma de San José 
de Calasanz. Principalmente me comprometo a: 

 Profundizar en mi vocación y continuar formando y madurando mi fe, como fiel seguidor/a de 
Jesús de Nazaret. 

 Conocer cada vez más la vida y la obra de San José de Calasanz para actualizar su carisma 
en mi vida. 

 Servir a la Iglesia desde la Fraternidad de las Escuelas Pías, contribuyendo a su crecimiento 
y colocándome a disposición de su misión evangelizadora, educativa y transformadora. 

Me comprometo también a vivir mi entrega en comunión con la Fraternidad Escolapia según la 
vocación común. La Gracia de Dios, la protección de María y la intercesión de San José de Calasanz 
me conserven siempre en esta opción. Amén      

62. Para la renovación personal y periódica de la promesa se podrá usar una fórmula más breve, como la siguiente: 
“Te doy gracias, Padre, por el regalo que me hiciste llamándome a formar parte de la Fraternidad Escolapia. 
Ayúdame con tu Gracia a perseverar en mi propósito. Que María, Madre de las Escuelas Pías y San José de 
Calasanz protejan y acompañen a nuestra Fraternidad” 

2.2. LA DIVERSIDAD VOCACIONAL 
63. La vocación común en la Fraternidad se complementa y enriquece con la necesaria diversidad vocacional. En 

la familia escolapia existen diversas vocaciones que, participando de un núcleo común, tienen elementos 
específicos. 

64. Los Religiosos Escolapios que forman parte de la Fraternidad son primeramente miembros de la Orden de las 
Escuelas Pías y se definen por su pertenencia a ella, mediante la vivencia de su vocación y votos, y la 
participación plena en las obras escolapias y en la vida de la Provincia. 

65. La vocación laical es diversa según sus elementos configuradores: familia, paternidad/maternidad, profesión, 
vida socio-política, entre otros. 

66. Los miembros de la Fraternidad participan del carisma escolapio. Algunos pueden dar un paso vocacional 
participando en la Orden con un vínculo jurídico en la modalidad de integración carismática y jurídica, como 
está establecido en el Proyecto Institucional del laicado.  
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67. Esta diversidad se enriquece con la necesaria ministerialidad y para la vida y misión de las comunidades. De 
ahí nacen los diferentes ministerios, encomiendas y envíos. 

68. Conviene destacar especialmente el ministerio presbiteral y otros ministerios posibles como el ministerio laico 
de pastoral, ministerio de educación cristiana, ministerio social, y otros. 

b. Las personas próximas 
69. Es posible también una vinculación sin pertenencia a la Fraternidad, para situaciones personales temporales o 

excepcionales en las que parezca conveniente. Llamamos a estas personas “próximas”. 
70. El Consejo de la Fraternidad velará por el acompañamiento de estas personas. 
71. Las personas “próximas” a la Fraternidad podrán participar de la vida de alguna comunidad y de los momentos 

comunes de la Fraternidad (a criterio del Consejo de la Fraternidad). 

2.3.  LA VIDA DE LA FRATERNIDAD: ESPIRITUALIDAD, MISIÓN Y VIDA 
COMUNITARIA 

72. La vida de la Fraternidad tiene lugar fundamentalmente por medio de dos encuentros semanales. El primero 
para la reunión de la pequeña comunidad, en la cual los miembros comparten la experiencia de Dios con un 
momento de oración y/o celebración, la formación, la vida personal, comunitaria y social y las experiencias de 
compromiso. 

73. El segundo encuentro semanal es con las otras comunidades para la celebración de la Eucaristía, 
preferentemente en la Comunidad Cristiana Escolapia de cada lugar. 

74. Las comunidades procurarán tener momentos anuales de retiro. También la Fraternidad ofrecerá anualmente 
los momentos que sean necesarios para favorecer el crecimiento personal y comunitario (retiros, asambleas, 
encuentros…) 

75. La formación de los miembros de la comunidad debe incluir las dimensiones espiritual, escolapia, teológica, 
social y humana. El Consejo de la Fraternidad elaborará para cada año una propuesta común de formación 
para todas las comunidades. 

76. Los miembros de la Fraternidad colaborarán personal y conjuntamente, en la medida de sus posibilidades, con 
la misión escolapia en su entorno o en toda la Orden. 

77. Una forma de participar y colaborar con la misión escolapia es a través de Itaka – Escolapios, Red internacional 
de misión compartida institucionalmente por la Orden y la Fraternidad. 

c. Perseverancia en la Fraternidad 
78. Existirá una etapa inicial de pertenencia a la Fraternidad, con una promesa temporal que deberá ser renovada 

cada año de forma pública en presencia de la Fraternidad. Transcurrida esta etapa inicial, de no menos de tres 
años, cada persona podrá realizar la opción definitiva por la Fraternidad. Esta opción requiere un discernimiento 
especial y necesita el consentimiento de la comunidad de referencia y del Consejo de la Fraternidad.  

79. La opción definitiva significa un paso más en el proceso vocacional personal y una señal de fidelidad y de 
compromiso para toda la Fraternidad. 

80. Los ministerios que surjan en la Fraternidad serán encomendados solamente a personas que hayan hecho la 
opción definitiva. 

81. Para permanecer fieles a su compromiso, los miembros de la Fraternidad renovarán personal y 
comunitariamente su Promesa. Por lo menos una vez al año, todos los miembros de la Fraternidad renovarán 
su promesa en alguna celebración especial. 



 

 200 

d. Salida de la Fraternidad 
82. El compromiso con la Fraternidad puede ser rescindido por iniciativa personal o de la Fraternidad. 
83. Si un miembro quisiere dar por terminado su propio compromiso, después de una reflexión profunda y seria, 

comunicará su decisión al Consejo de la Fraternidad, que podrá invitarlo a tomar un tiempo para discernimiento, 
ofreciendo los medios necesarios (acompañamiento y diálogos) antes de tomar una decisión definitiva. 

84. El Consejo de la Fraternidad podrá también dispensar del compromiso a cualquier miembro de la Fraternidad, 
solamente después de analizar los motivos y de intentar, por todos los medios posibles, superar el conflicto, 
evitando siempre las decisiones precipitadas. 

85. El Consejo de la Fraternidad, cuando el que ha salido pide posteriormente entrar de nuevo a la Fraternidad, 
podrá determinar el cauce para ello teniendo en cuenta lo descrito más arriba sobre la incorporación a la 
Fraternidad. 

3. LA ORGANIZACIÓN DE LA FRATERNIDAD 
86. La Fraternidad asume enteramente el documento oficial aprobado por la Congregación General en 201101: es 

una asociación privada de fieles, integrada en el carisma escolapio, reconocida como tal por la Orden de las 
Escuelas Pías y, eventualmente, por el Ordinario de la iglesia local donde está inscrita.  

87. La Fraternidad es una asociación de pequeñas comunidades que sigue a Jesús con el estilo escolapio 
compartiendo espiritualidad, vida y misión con la Orden y con las demás Fraternidades escolapias. 

88. Aun cuando la Provincia escolapia es conjunta para Brasil y Bolivia, la Fraternidad tendrá su propia organización 
en cada uno de estos países a causa de la distancia y la diferente situación. Sí se comparte la identidad y la 
vocación, pero la manera de funcionar responde al momento de cada lugar. Sí habrá una especial relación de 
conocimiento mutuo y de colaboración en todo lo posible.  

89. La organización de la Fraternidad será participativa, con protagonismo personal y comunitario, velando siempre 
por la necesaria unidad y coherencia con el presente documento. 

3.1. LA FRATERNIDAD EN LA PRESENCIA ESCOLAPIA DE BOLIVIA 
90. La Fraternidad encarna, junto con la Orden, el carisma escolapio y asume la responsabilidad con ella de 

impulsar la misión escolapia. Por ello se sitúa en la presencia escolapia de Bolivia y cada una de las localidades 
participando en la vida, espiritualidad, misión y organización existente, especialmente en el Equipo y Proyecto 
de presencia de cada lugar. 

91. La Fraternidad, junto con la Provincia, colabora en el desarrollo de la Comunidad Cristiana Escolapia, formada 
por todas aquellas personas que viven su fe, su inserción eclesial y su referencia escolapia (religiosos, 
miembros de la Fraternidad, de los equipos de misión compartida, colaboradores, Movimiento Calasanz, 
familias, alumnos…). Esta Comunidad amplia mantiene viva y actualizada la identidad escolapia, ofreciéndose 
como referencia fundamental para la vivencia de las diferentes modalidades de participación en las Escuelas 
Pías. 

92. La Fraternidad y la Provincia se adhieren a la Red Itaka – Escolapios compartiendo institucionalmente la misión 
escolapia en Bolivia según se recoge en la Carta Programática y en los acuerdos anuales. 

93. Esta participación en Itaka – Escolapios se concreta en el interés por la marcha de toda la Red y de la misión 
en Bolivia, por la aportación del diezmo de solidaridad con los más necesitados por medio de sus proyectos, 

                                                           
101 Congregación General, La Fraternidad de las Escuelas Pías, Roma 2011 
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por la implicación como voluntarios en las distintas tareas, con la disponibilidad para lo que sea necesario, con 
la colaboración en todo lo posible. 

94. La Fraternidad se interesa especialmente por el Movimiento Calasanz. Acompaña a sus miembros en el 
descubrimiento de la propia vocación y se ofrece como lugar de desembocadura para quien descubre su ahí 
vocación escolapia. 

3.2. ÁMBITO PERSONAL 
95. Cada persona es protagonista de la vida de la comunidad y de la Fraternidad, con su participación activa y 

responsable en todos los momentos programados, mostrándose abierta y respondiendo con disponibilidad a 
todas las proposiciones y necesidades de la Fraternidad, siendo corresponsable en el crecimiento de la 
comunidad y de la Fraternidad. 

96. A principio de cada año, cada persona elaborará su Proyecto Personal con los objetivos que piensa trabajar en 
ese año para cada una de las dimensiones de la vida (espiritualidad y experiencia de Dios, crecimiento personal, 
formación, vida comunitaria, compromiso, vida profesional, entre otras) y lo compartirá en la pequeña 
comunidad, siendo evaluado también en comunidad al final del año. 

3.3.  LA PEQUEÑA COMUNIDAD 
97. La pequeña comunidad es el núcleo fundamental en el que todos/as los/as miembros de la Fraternidad viven 

su vocación cristiana y escolapia, pudiendo ser laicos/as y/o religiosos. 
98. La pequeña comunidad se reúne semanalmente para compartir la oración, la vida y la formación. Anualmente 

programará retiros además de otros encuentros o celebraciones que desee realizar. 
99. El Consejo favorecerá la existencia de diversos modelos comunitarios, como núcleos de vida común, 

comunidades con encomiendas específicas, comunidades conjuntas de laicos/as y religiosos. 
100. Cada pequeña comunidad elaborará al principio de año su programación anual. 
101. Cada comunidad contará con su animador, nombrado por el Consejo de la Fraternidad, previa consulta con 

todas las personas de la comunidad. Este servicio comunitario debe tener carácter de continuidad, por lo menos 
de dos o tres años.  

102. Cada animador o animadora tendrá las siguientes funciones: 
a. Estar por dentro de la vida, propuestas y proyectos de la Fraternidad y comunicarlos a su comunidad.  
b. Animar las responsabilidades y funciones en su comunidad (economía, oración, formación, 

animación…) 
c. Conocer la dinámica de vida de su comunidad y de cada uno de sus miembros. 
d. Velar por la vida de las Escuelas Pías, Fraternidad, pequeña comunidad y cada miembro, cuidando 

de la fidelidad al Espíritu y misión escolapia. 

3.4. LA FRATERNIDAD 
103. La Fraternidad participa con todos sus miembros en la Asamblea de Escolapios de Bolivia para compartir la 

realidad que se está viviendo y para avanzar en la vida y misión escolapias.  
104. Se reúne dos o tres veces al año para: 

a. Hacer el seguimiento de los proyectos de presencia y de vida escolapia en Bolivia. 
b. Acompañar la andadura de las comunidades y su misión. 
c. Orientar la toma de decisiones importantes y ofrecer un canal de propuestas individuales o 

comunitarias. 
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105. Para las propuestas que afecten a las líneas de futuro de la Fraternidad el Consejo de la Fraternidad podrá 
determinar previamente el tipo de votación que se exigirá para su aprobación (mayoría absoluta, dos tercios de 
los votos u otra). Para la modificación de este Estatuto será necesaria siempre una mayoría de dos tercios de 
la asamblea. 

106. El Equipo de animadores/as está formado por los animadores/as de las pequeñas comunidades y por algún 
ministro de pastoral, ordenado o laico escogido en el equipo de ministros de Bolivia. Se reúne cuando lo 
consideran necesarios los propios animadores o el Consejo.  

107. El Consejo de la Fraternidad en Bolivia tiene la función de favorecer y promover la vida de la Fraternidad, de 
las pequeñas comunidades y de cada uno de sus miembros, siempre en comunión con el Consejo General de 
la Fraternidad y con la Congregación Provincial.  

108. Este Consejo estará formado de la manera que determine la asamblea. El P. Provincial designará, de entre 
todos los miembros de la Fraternidad, un representante para el Consejo de la Fraternidad y podrá participar en 
las reuniones siempre que considere oportuno.  

109. El Consejo de la Fraternidad tendrá las siguientes funciones:  
a. Acompañar y evaluar la vida de las pequeñas comunidades, pudiendo hacerse presente e intervenir 

cuando fuere necesario. 
b. Formar las pequeñas comunidades y decidir sobre la movilidad de sus miembros, siempre de forma 

dialogada. 
c. Decidir sobre la incorporación de nuevos miembros después de las consultas oportunas. 
d. Acompañar, impulsar y evaluar los proyectos asumidos, con especial atención al Movimiento 

Calasanz y los procesos de incorporación a la Fraternidad 
e. Elaborar y encaminar propuestas de futuro para la Fraternidad y las Escuelas Pías. 
f. Velar por la fidelidad al espíritu y documentos de la Fraternidad. 
g. Representar a la Fraternidad en los diferentes ámbitos eclesiales y sociales. 
h. Convocar y coordinar las reuniones del equipo de animadores/as. 
i. Designar los animadores/as, previo diálogo con cada comunidad y con las personas escogidas. 
j. Servir de canal de comunicación con Itaka – Escolapios (local e internacional), la Fraternidad General 

y la Orden. 
k. Impulsar las diversas figuras vocacionales existentes en las Fraternidades o crear otras nuevas 

según las necesidades propias. Por ejemplo: opción definitiva, ministerios escolapios (laico de 
pastoral, de la educación cristiana, de la transformación social), escolapio laico, estudios teológicos, 
envíos, encomiendas, servicios… 

l. Animar las diferentes formas de participación en la Fraternidad y en las Escuelas Pías. 
m. Preparar las asambleas, teniendo en cuenta las propuestas de personas, comunidades, equipos, 

Congregación, etc. 
n. Estar informado sobre el trabajo y proyectos de Itaka – Escolapios e informar a las pequeñas 

comunidades. 
110. En estos momentos el Equipo de presencia de Bolivia es también Consejo de la Fraternidad. Las funciones de 

este Equipo son, además de las indicadas para el Consejo de la Fraternidad: 
a. Elaborar, seguir y evaluar el proyecto de presencia en Bolivia siguiendo el Proyecto Provincial de 

Brasil - Bolivia. 
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b. Animar y coordinar los grandes ámbitos de la presencia escolapia: comunidad religiosa, Fraternidad, 
Comunidad Cristiana Escolapia, Colegios, Itaka – Escolapios, Movimiento Calasanz, parroquias y las 
demás realidades escolapias. 

c. Impulsar especialmente la Comunidad cristiana escolapia y sus distintos elementos: la Eucaristía 
que une la presencia escolapia en torno al Señor y su Palabra, la pastoral vocacional a la vida 
religiosa escolapia y la convocatoria a las demás vocaciones escolapias. 

d. Reflexionar sobre las grandes líneas de futuro escolapios en Bolivia.  
111. El Equipo de presencia, tanto el de Bolivia como los locales, es un equipo de coordinación e impulso y no es 

quien toma las decisiones que corresponden a otros órganos: Provincial con su Congregación, Consejo de la 
Fraternidad, Equipo de Itaka – Escolapios, Director de colegio o internado con su equipo, Párroco con su equipo, 
Rector, etc. 

112. El coordinador de presencia de Bolivia y de cada uno de los lugares es nombrado por el P. Provincial, tras 
escuchar a su Congregación y a los escolapios (religiosos y laicos) de la correspondiente presencia. Los demás 
componentes del equipo de presencia son nombrados por el P. Provincial después de escuchar al coordinador 
de presencia. 

113. La organización está siempre al servicio de las personas y de la misión. Por ello ha de adecuarse siempre que 
sea necesario para el buen funcionamiento de la presencia. 
 

Aprobado por la Asamblea de la Fraternidad de Bolivia, en Cochabamba a 2 de septiembre de 2017. 
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Proyecto de los centros 
educativos en Bolivia 

1. IDENTIDAD: 
Los Centros Educativos Escolapios asumen plenamente el Proyecto Institucional de la Red Escolapia de 
Educación, que se expone a continuación. 

1.1. QUIÉNES SOMOS: 
La Red Escolapia de Educación es una institución educativa ligada a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías 
(Padres Escolapios) y gestionada por la Fundación Itaka-Escolapios, que reúne y coordina diversas obras y 
entidades de educación formal y no formal en Bolivia. 
La Orden Religiosa de las Escuelas Pías fue fundada en Roma (Italia) a inicios del s. XVII por San José de 
Calasanz, Patrono Universal de la Escuela Popular Cristiana y creador de la primera escuela gratuita para 
niños/as pobres.  
Itaka-Escolapios es una Fundación (en adelante FIE) creada e impulsada conjuntamente por la Orden de las 
Escuelas Pías y las Fraternidades Escolapias. 

1.2. VISIÓN: 
Constituirnos en una red de referencia en el ámbito educativo, pastoral y social, consolidando nuestra misión 
en Bolivia, convocando al mayor número posible de personas como escolapias, voluntarias y colaboradoras, y 
ampliando nuestras presencias en territorio boliviano. 

1.3. MISIÓN: 
Evangelizar educando niños/as, adolescentes y jóvenes, preferentemente pobres, y sus familias para la 
transformación de la sociedad, desde los valores de justicia, solidaridad y paz.  

1.4. VALORES: 
 Justicia, solidaridad y paz como fines y medios de nuestra vida y trabajo. 
 Gratuidad, compasión y misericordia como estilo de vida. 
 Ética personal, social y ecológica para la consecución del bien común. 

2. NUESTRAS REFERENCIAS Y CLAVES DE ACCIÓN: 
 El modelo de vida (personal y social) propuesto por Jesús de Nazaret como camino de realización 

humana y de construcción de una sociedad más feliz. 
 La formación en el ejercicio y respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona, de 

su identidad y raíces culturales, para la construcción de una verdadera democracia participativa 
intercultural. 

 El trabajo en equipo dentro de una estructura en red, dando participación a todos/as y privilegiando 
siempre los destinatarios de nuestra acción educativa. 

 La integración de todas las vocaciones, carismas, ministerios y servicios en la Comunidad Cristiana 
Escolapia, eclesial y educativa.  
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3. NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA:  
La Red Escolapia de Educación tiene como base una visión cristiana de la persona, como un ser relacional y 
solidario, ecológico y cultural, multidimensional (biológico, psíquico, intelectual, emocional y transcendente). 
El fin de nuestra acción educativa es formar integral y vocacionalmente102 personas que, con conciencia ética, 
crítica y ecológica, construyan una sociedad fundamentada en el “Buen Vivir” o “Vivir Bien”103, garantizando la 
justicia social, la convivencia pacífica y en armonía con la Madre Tierra, la participación política en busca del 
bien común y el cuidado respetuoso a las identidades culturales. 
Concebimos nuestra propuesta pedagógica de forma holística104, personalizada y personalizadora, liberadora, 
intercultural, inclusiva y de calidad105.  
Promovemos una pedagogía activa, experiencial, transdisciplinar, crítica y transformadora106. 

                                                           
102 Entendemos una propuesta educativa “vocacional” como aquella que busca y colabora para que cada persona 
descubra y viva desde su esencia más auténtica y profunda, aquello que le hará profundamente feliz y con lo que contribuirá 
de la mejor forma posible para mejorar y enriquecer el mundo y la vida de los demás, desarrollando sus talentos más 
originales y persiguiendo sus sueños. Desde la experiencia cristiana entendemos la vocación como “el sueño de Dios” 
para cada ser, que coincide con su verdad o esencia personal, y busca que, siguiendo un camino existencial único y 
original, cada persona pueda transformarse en la imagen de Dios o, en otras palabras, permita a Dios encarnarse en ella. 
103 El “Vivir Bien” (“Allin Kawsay” o “Sumak Kawsay” en quechua, “Suma Qamaña” en aymara y “Ñande Reco” o “Teco 
Kavi” en guaraní), se trata de un paradigma antropológico, existencial, cosmológico, social y económico, con raíces en las 
culturas originarias de Latinoamérica y que propone un modelo de vida basado en la sobriedad, solidaridad, gestión 
comunitaria y en armonía con la naturaleza, para garantizar la felicidad presente y futura de todas las personas, de todas 
las generaciones y de todo el planeta. En palabras de Leonardo Boff, “el «buen vivir» supone una visión holística e 
integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además de al ser humano, al aire, el agua, 
los suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en profunda comunión con la Pachamama (Madre Tierra), 
con las energías del universo y con Dios”. 
104 El holismo hace referencia a la comprensión de la realidad como un todo (sistema) interconectado, interdependiente, 
autoorganizativo, autorealizante, dinámico y transcendente. La educación holística considera la escuela como “comunidad 
de aprendizaje”, en la cual se crean y proponen situaciones de aprendizaje (experiencias, relaciones, desafíos, 
proyectos…) que favorezcan el protagonismo de cada persona en su crecimiento integral, de todas sus capacidades y 
dimensiones (biológica, psicológica, social y espiritual) y desde todos los saberes, en colaboración e interacción creativa 
y solidaria con los demás, en y para el ejercicio responsable de la libertad, desde una conciencia planetaria y ecológica. 
El fin de la educación holística es promover el desarrollo máximo de la conciencia o espíritu personal (sentido de la vida, 
conexión profunda consigo mismo, con los demás y con todo lo que existe), educando desde la vida misma, en la libertad, 
para la libertad y hacia la transcendencia. 
105 Comprendemos y evaluamos la calidad de la educación desde la eficiencia en la consecución de los objetivos 
propuestos en nuestros proyectos (pedagógico, pastoral y social), desde la relación lógica entre los medios y los fines, y, 
principalmente, desde la coherencia entre las finalidades de nuestra propuesta educativa y el estilo de vida de nuestros 
estudiantes y agentes educativos. 
106 No existe verdadero aprendizaje sin transformación personal; y no existe desarrollo personal y social sin transformación 
de la realidad, creando condiciones más dignas y justas de vida para todos y para todo lo que existe. Por eso el aprendizaje 
debe ser significativo (activo y experiencial), para que realmente pueda remover los fondos de la existencia personal y 
social, promoviendo la evolución integral del ser humano. Esta integralidad nos remite a la necesaria transformación del 
pensar, sentir y actuar de la persona (o del ser, saber, hacer y decidir), que nos lleve a una nueva comprensión de la 
realidad como un todo del cual formamos parte activa. Esta nueva visión holística o sistémica supera la concepción 
“academicista” del mundo y de la persona, el cual es conocido y explicado desde disciplinas aisladas y acabadas, abriendo 
las puertas a la transdisciplinariedad, a la unidad del conocimiento, a la necesaria comunión del sentir-pensar-actuar para 
la construcción del conocimiento, aceptando la complejidad de todo lo que existe y estableciendo un diálogo constante 
entre el sujeto y el universo, entre el mundo interno y el externo. 
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En todas nuestras decisiones y propuestas buscamos actuar de forma inclusiva, sin discriminar ni excluir a 
nadie por ningún motivo, trabajando por la equiparación de oportunidades y procurando el máximo desarrollo 
de cada persona. 
Configuramos nuestras obras educativas como Comunidades Cristianas Escolapias107, evangelizadoras y 
transformadoras de la sociedad, ofreciendo experiencias y procesos para poder vivir lo que proponemos.  
Para ello cuidamos especialmente la formación integral de los diferentes agentes educativos, teniendo en 
cuenta que toda persona que trabaje o colabore en una obra escolapia es y debe actuar como “educadora”, 
impulsando con sus actitudes, relaciones y acciones el proyecto educativo de la obra, contribuyendo con el 
crecimiento de todas las personas y construyendo un ambiente positivo y estimulante, en coherencia con los 
valores de la institución. 

4. DIMENSIÓN PEDAGÓGICA: 
La misión fundamental de una escuela es la educación de las nuevas generaciones, desde unos fines concretos 
definidos por su identidad institucional.  
Entendemos la misión educativa como la de acompañamiento para el desarrollo de las capacidades, aptitudes, 
destrezas y valores de cada persona, a fin de que pueda construir su vida con total libertad y responsabilidad, 
comprometida con la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. 
Educar, para nosotros, es mucho más que transmitir informaciones. La escuela tiene la tarea de enseñar, pero 
no es éste su fin único ni principal. Mucho más importante y necesario que la transmisión de conocimientos es 
la educación integral de la persona, el desarrollo de sus dimensiones intelectual, afectiva, física, relacional y 
espiritual. El fin de nuestras escuelas es ofrecer los medios para que cada persona descubra su vocación y, 
desarrollándola al máximo, encuentre la felicidad y contribuya con su vida a la construcción de un mundo más 
feliz.  
Para este fin es necesario entender la educación como la tarea de acompañar, cuidando y exigiendo, de forma 
personalizada. Por este motivo podemos afirmar que el éxito o fracaso de nuestra propuesta y trabajo educativo 
se encuentra en el éxito o fracaso existencial de cada una de las personas que componen la comunidad 
educativa. Nunca podremos medir ese éxito por el desempeño de nuestros estudiantes en pruebas 
estandarizadas, cuantificando determinadas capacidades o aprendizajes, reduciendo la vida de nuestros 
destinatarios a su desempeño intelectual. 
Queremos ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad, medida desde la consecución de nuestros 
objetivos institucionales. Trabajamos para que nuestra propuesta educativa responda real y eficazmente a las 
necesidades de nuestra sociedad, a la realidad de nuestros estudiantes, aprovechando sus potencialidades y 
superando sus limitaciones, haciendo de cada una de nuestras escuelas un laboratorio de la sociedad que 
buscamos. Queremos que nuestra comunidad educativa viva inmersa y comprometida con este mundo, con 
sus dramas y sus urgencias, sus descubrimientos y sus anhelos. Queremos aprovechar cada nuevo avance de 
nuestra humanidad en las diversas áreas del conocimiento, las ciencias, tecnología y, también, de la 
espiritualidad para formar personas con una visión crítica, integral, ética y responsable sobre el mundo que 
tenemos y capacitadas para construir el futuro que necesitamos. 
De nuestro Santo Fundador, San José de Calasanz, hemos recibido algunas claves educativas que nunca 
debemos olvidar como son: la integralidad de nuestra educación, el uso de métodos prácticos y eficaces, la 

                                                           
107 Definimos la Comunidad Cristiana Escolapia como el espacio físico y humano en el que, las personas que lo deseen 
puedan vivir, formar, compartir y celebrar su fe cristiana (estilo de vida de Jesús de Nazaret y experiencia personal y 
comunitaria del Dios de Jesús) con el estilo escolapio, contribuyendo eficazmente con la construcción de un mundo mejor. 
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visión práctica de nuestra enseñanza (educación para el trabajo), la actualización y formación de nuestros 
educadores/as, la educación en valores preventiva y formativa. 
Consideramos fundamental, y trabajaremos por ello, la incorporación de la familia a la vida y trabajo de nuestras 
unidades educativas. Creemos que sólo una comunidad educativa fuerte, cohesionada, con una comunicación 
fluida y con un trabajo conjunto articulado y en una misma dirección, podrá conseguir los fines que nos 
proponemos. No solamente necesitamos contar con la familia, sino con todas las organizaciones sociales vivas 
de nuestro entorno, para que realmente nuestra propuesta educativa alcance el horizonte perseguido: 
transformar la sociedad desde los valores de paz, justicia y solidaridad. 
Para todo ello es necesario y fundamental la formación de los agentes educativos, considerando que toda 
persona que trabaja o colabora en una institución escolapia es, de alguna forma, educador/a por vocación. 
Especialmente a nuestros docentes ofreceremos y exigiremos una constante actualización integral, no sólo en 
el campo de saberes en el cual se desempeña, sino en cultura general, en conocimiento del mundo y de la 
realidad en la que trabajan, en las áreas de la pedagogía y la psicología, en definitiva, en todo aquello que 
pueda ayudarle a ser mejor educador/a. La condición primera y fundamental para que nuestros centros 
educativos ofrezcan una educación de calidad, con competencia académica y humana, es la responsabilidad y 
compromiso de nuestros educadores y educadoras en el desempeño de sus funciones. Esta exigencia 
profesional es el mínimo que debemos exigir a quienes trabajan y/o colaboran en nuestras obras. 

5. DIMENSIÓN PASTORAL:  
La misión escolapia consiste en evangelizar (ofrecer la Buena Noticia de Jesús como sentido para la vida de 
cada persona, camino para la felicidad de toda la humanidad). El medio específico que usamos para ello es la 
educación (integral, personalizada y personalizadora) y el fin último de ambas es la transformación de la 
sociedad (construyendo un mundo en paz y justicia) y de la Iglesia (creando verdaderas comunidades fraternas 
comprometidas con el Reino de Dios). 
Nuestra responsabilidad hoy es mantener viva la propuesta de Jesús de Nazaret, promoviendo el encuentro 
personal con Él y acompañando a quienes libremente, desde nuestro centro educativo, deseen recorrerla: 
niños, niñas y jóvenes, familias, educadores/as, personal de administración y servicios, colaboradores, ex 
alumnos, vecinos, etc.  
El fin inmediato de nuestra labor evangelizadora es crear la Comunidad Cristiana Escolapia, como lugar eclesial 
donde poder formar, compartir y vivir de forma comprometida la fe cristiana. Nuestros centros educativos serán, 
pues, lugares de convocatoria, de anuncio, de propuesta vocacional y de inserción eclesial.  
Para ello:  

 Hacemos un primer anuncio de la persona y proyecto de Jesús, especialmente para quienes no lo han 
recibido en su familia.  

 Ofrecemos una formación cultural religiosa, rescatando las propias tradiciones espirituales y 
colocándolas en diálogo con la propuesta cristiana para un mutuo enriquecimiento, desde actitudes de 
diálogo interreligioso y procurando la verdadera inculturación de la fe cristiana. 

 Propiciamos un diálogo profundo y sincero entre fe – cultura – ciencia, formando para ello nuestra fe, 
enriqueciendo con ella la cultura y dejándonos sorprender por los descubrimientos científicos que nos 
ayudan a comprender mejor la realidad y nuestra propia experiencia de fe. 

 Desarrollamos una pedagogía de la experiencia cristiana basada en momentos de interiorización, de 
oración, de encuentro personal con Jesús, de vivencia de los sacramentos y la liturgia, de compartir 
en la comunidad cristiana, de compromiso en favor de un mundo mejor. 
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 Proponemos una actitud comprometida como respuesta adecuada a esa Buena Noticia de Jesús en 
sus diversos aspectos: estilo de vida coherente, dedicación concreta a los demás, disponibilidad y 
corresponsabilidad en la creación del Reino.  

 Educamos en la coherencia entre la fe y la vida desde la opción personal y libre.  
 Ponemos los medios necesarios para una socialización de esa vivencia cristiana por medio del 

compartir grupal, comunitario y eclesial.  
 Constituimos nuestras unidades educativas como centros de pastoral infantil y juvenil con su propio 

estilo y carisma, con todas las implicaciones y responsabilidades que conlleva. El modelo de este 
trabajo pastoral será el Movimiento Calasanz, proceso de pastoral infantil y juvenil que la Orden de las 
Escuelas Pías ha asumido y ofrece en todas las presencias escolapias del mundo. 

6. DIMENSIÓN SOCIAL:  
Como ya hemos venido afirmando, el fin de la misión escolapia es la transformación de la sociedad y la 
construcción de un mundo más justo, solidario y pacífico para todas las personas y todas las generaciones. 
Por este motivo, la dimensión social de nuestros centros educativos se considera un eje fundamental de nuestra 
acción educativa, junto con la dimensión pedagógica y pastoral. Este triple cimiento, bien integrado y articulado, 
nos garantizará que todas nuestras acciones se orienten hacia la formación de personas íntegras, libres y 
comprometidas, desde el modelo de Jesús de Nazaret, con la construcción de un mundo mejor. 
Entendemos que la persona es un ser social, relacional, que necesita de las demás personas para ser ella 
misma, para crecer y desarrollarse en su más profunda verdad, saliendo de sí misma al encuentro del otro en 
busca del bien común.  
Para ello es necesario educar en las relaciones recíprocas, en los valores que puedan garantizar ese bien 
común, en el diálogo constructivo y respetuoso, en la resolución pacífica de los conflictos, en la relativización 
de los propios deseos y necesidades, a cambio de la satisfacción de las necesidades universales. 
La propuesta educativa escolapia incluye, pues, la educación en valores, la lectura crítica de la historia y de la 
realidad actual, la sensibilización sobre los problemas actuales de la humanidad, el compromiso real y efectivo 
a favor de la población más débil y desprotegida, la construcción de proyectos personales de vida orientados 
desde la solidaridad y la búsqueda del Buen Vivir para todas las personas y pueblos. 
Esta dimensión social se incluirá de forma transdisciplinar a lo largo de todos los años escolares, constituyendo, 
junto con la dimensión pedagógica y pastoral, los ejes orientadores de todas las actividades y contenidos, 
dándoles el sentido necesario, personalizándolos en cada estudiante, transformándolos en actitudes y hábitos, 
proyectándolos hacia el futuro en sus vidas y en la sociedad. 

7. CONDICIONES Y FINALIDADES: 
7.1. PERFIL DEL DIRECTOR GENERAL: 
 Persona con capacidad para organizar, gestionar y garantizar el aprovechamiento de los recursos 

económicos, materiales y personales al servicio del proyecto educativo de la Red Escolapia de 
Educación. 

 Con una clara conciencia de su responsabilidad como representante de las Escuelas Pías y de la 
Iglesia en su Unidad Educativa. 

 Con capacidad para el trabajo en equipo, la resolución constructiva de los conflictos, el 
acompañamiento de las personas y la gestión estratégica. 

 Con una formación básica en pedagogía y una conciencia crítica sobre los modelos educativos 
existentes hoy en el mundo, especialmente en nuestro país. 

 Comprometida con la calidad y la mejora de cuanto se realiza en su Unidad Educativa. 
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 Actualizada sobre la situación educativa, social y eclesial en el país y el mundo. 

7.2. PERFIL DE LA DIRECTORA O DIRECTOR INSTITUCIONALIZADO: 
 Persona identificada con la Iglesia católica (en comunión con el magisterio y la doctrina social de la 

Iglesia) y con la Red Escolapia de Educación. 
 Con un compromiso explícito de trabajo corresponsable junto a la Dirección General, para la 

realización del Proyecto Institucional de los Centros Educativos Escolapios, asumiendo como propios 
los valores y opciones de dicho proyecto. 

 Con una conciencia ética formada y un fuerte sentido de la responsabilidad, puntualidad, exigencia 
propia y honradez. 

 Con la formación y capacidad personal necesaria para el cumplimiento de sus funciones, según lo 
establecido por el Ministerio de Educación y lo exigido por CEIL, así como una conciencia clara de su 
necesaria formación permanente. 

 Con una visión integral de la educación y de su función directiva, como responsable, gestor, 
coordinador y animador de todas las actividades educativas que se realicen en su unidad educativa, 
siempre dispuesto a ir más allá del cumplimiento mínimo de sus funciones y del horario laboral.  

 Con capacidad para coordinar y animar el trabajo en equipo, la gestión comunitaria participativa y la 
colaboración interinstitucional. 

 Dispuesto a acompañar a los y las docentes en su trabajo, ofreciendo una asesoría pastoral y 
pedagógica para la implementación del modelo educativo actual. 

 Con una visión crítica de la realidad actual y del papel transformador de la educación católica, para la 
construcción de un mundo más justo y solidario. 

7.3. PERFIL DE LA EDUCADORA O EDUCADOR DE NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS: 
 Persona de vocación educadora, que entienda su trabajo en educación no sólo como una profesión, 

sino como una verdadera misión humana y cristiana, al servicio de los niños, niñas, adolescentes y 
adultos. 

 Profesional que conozca, se identifique y apoye el proyecto de la Red Escolapia de Educación y de 
CEIL. 

 Con una buena formación pedagógica y en su área específica, dispuesta a seguir formándose en otras 
disciplinas necesarias para ser educadora en la actualidad (psicología, tecnología, sociología, análisis 
de la realidad actual, etc.). 

 Con una conciencia ética formada y un fuerte sentido de la responsabilidad, puntualidad, exigencia 
propia y honradez.  

 Que entienda la educación de forma integral y no sólo como la transmisión de informaciones o la 
enseñanza de contenidos curriculares. 

 Que se esfuerce por desarrollar las mejores capacidades de cada estudiante, por atender sus 
necesidades y por estimularlo en su crecimiento, con un verdadero acompañamiento humano, 
científico y transcendente. 

 Que sepa trabajar en equipo, buscando siempre la eficiencia, eficacia y calidad de su trabajo educativo. 
 Que conozca y defienda sus derechos y sus obligaciones con coherencia y responsabilidad. 
 Comprometida con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria desde su labor 

educativa. 

7.4. PERFIL DEL EGRESADO O EGRESADA DE NUESTRAS UNIDADES EDUCATIVAS: 
 Persona con una buena formación técnica, humana y cristiana, capacitada para continuar con su 

formación en niveles superiores y/o para iniciar emprendimientos profesionales. 
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 Con una conciencia ética formada, que viva desde un proyecto personal claro y consciente, basado 
en los valores del Evangelio y centrado en su vocación personal, contribuyendo con su vida y profesión 
a la construcción de un mundo más justo, solidario y ecológico. 

 Con una visión crítica de la realidad, preocupada con los problemas sociales y comprometida con la 
justicia social, la paz y la igualdad para todas las personas y pueblos. 

 Con una vivencia personalizada de la fe cristiana, consciente de la necesidad de seguir formando su 
fe, de transformarla en el eje articulador de su vida y de compartirla en Iglesia y en comunidad. 

 Con una responsabilidad social y ciudadana asumida, comprometida en la construcción de una familia 
(si es el caso), un país y un mundo cada vez más humanos, dignos y felices. 

8. ORGANIGRAMA:  

8.1. UNIDAD EDUCATIVA: 

 

9. FUNCIONES: 

9.1. EQUIPO DIRECTIVO: 
 Es la máxima autoridad de un Centro Educativo Escolapio. 
 Está presidido por el Director General (nombrado por CEIL a petición del Superior Escolapio) y 

conformado por el Director Académico, Coordinador de Pastoral, Administrador y todos los religiosos 
escolapios que trabajen en el Centro. También pueden ser invitadas otras personas que se consideren 
idóneas para ello, siempre con la aprobación del Director General. 

 Se reunirá con una periodicidad semanal o, a lo máximo, quincenal. 
 Entre sus funciones podemos destacar:  

o Tomar todas las decisiones que afecten al funcionamiento, trabajo y convivencia escolar. 
o Nombrar a los/as tutores/as o asesores/as de cada curso. 
o Preparar el orden del día del Consejo de Docentes. 

Equipo 
Directivo

Consejo 
Docentes

Comisión 
Pastoral

Comisión 
Técnico 

Pedagógica

Comisión 
Disciplina

Comisión 
Social

Estudiantes

Padres y 
Madres de 
familia
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o Establecer relaciones, alianzas y convenios con las diversas instituciones educativas, 
sociales y políticas, así como con los representantes de los padres y madres de familia, de 
los/as profesores/as y de los/as estudiantes. 

o Aprobar la aplicación de sanciones y su forma a profesores/as, estudiantes y/o personal 
administrativo en cumplimiento de los diversos reglamentos legales. 

o Elaborar el Plan Estratégico para el plazo establecido por la FIE y presentarlo, para su 
aprobación, a la misma.  

o Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA) con su programación y el presupuesto 
ordinario y extraordinario (previa aprobación por parte de la FIE).  

9.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: 
 Según el “Convenio sectorial de cooperación interinstitucional en el ámbito de la educación suscrito 

entre la Iglesia Católica en Bolivia y el Estado Plurinacional de Bolivia” de 2011. 
o Artículo V – Obligaciones; Por parte del Ministerio; Inciso 4: Reconocer el funcionamiento de 

las Unidades y Centros Educativos de Convenio y Privados, respetando el derecho que tiene 
la Iglesia Católica en Bolivia a administrar, dirigir y evaluar sus Instituciones Educativas de 
Convenio, a través de sus autoridades y en sujeción a lo establecido en el art. 87 de la CPE 
y el art. 2, Inc. 4 de la Ley 070. 

o La CEIL es, por tanto, la responsable de “administrar, dirigir y evaluar… a través de sus 
autoridades”, delegando esta función, de forma subsidiaria, en la figura del Director o 
Directora General.  

 Son funciones del Director General administrar, dirigir y evaluar su Unidad Educativa, siempre en 
coordinación con la Dirección Institucionalizada. Para ello, el Director General debe: 

o Afianzar y fortalecer la identidad católica e institucional, como representante de la CEIL y de 
su propia institución en su Unidad Educativa. 

o Responsabilizarse por la animación pastoral en la Unidad Educativa. 
o Gestionar los recursos materiales y humanos, así como las instalaciones, de la Unidad 

Educativa. 
o Velar por el cuidado, mantenimiento, refacción y/o adquisición de los recursos materiales e 

infraestructura necesarios para el buen funcionamiento de la Unidad Educativa. 
o Establecer relaciones, alianzas y convenios con las diversas instituciones educativas, 

sociales y políticas. 
o Representar a la Unidad Educativa en cuanta reunión sea convocada. 
o Mantener relaciones institucionales con los representantes de los padres y madres de familia, 

de los/as profesores/as y de los/as estudiantes. 
o Elaborar, junto a la Dirección Institucionalizada y la Junta de padres y madres de familia, el 

orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias de padres y madres de familia 
(reuniones de la Junta Directiva, de los delegados o representantes de curso y de la asamblea 
general). 

o Elaborar, junto a la Dirección Institucionalizada y la Junta de padres y madres de familia, el 
proyecto de inversión económica de los padres y madres de familia, correspondiente a cada 
gestión, para su presentación y aprobación ante la asamblea general. 

o Controlar, junto a la persona encargada de las finanzas y el resto de la Junta de padres y 
madres de familia, los cobros y el gasto de los aportes voluntarios de las familias, según 
proyecto de inversión aprobado para cada gestión.  

o Seleccionar el personal que pueda haber contratado por padres y madres de familia. 
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o Elaborar, junto a la Dirección Institucionalizada, el POA (con su programación y presupuesto), 
horarios, distribución de docentes y asignación de asesores/as para cada gestión. 

o Aprobar (con firma y sello) todos los instructivos internos de la Unidad Educativa, excepto 
aquellos que sean réplica de instructivos provenientes de autoridades educativas superiores. 

o Aprobar la aplicación de sanciones y su forma a profesores/as, estudiantes y/o personal 
administrativo en cumplimiento de los diversos reglamentos legales. 

o Elaborar, junto a la Dirección Institucionalizada, el orden del día de los Consejos de docentes 
y participar en ellos. 

o Planificar y desarrollar, junto a la Dirección institucionalizada, los planes de formación y 
capacitación para docentes y para padres y madres de familia, en cada gestión. 

o Acompañar el trabajo de la Comisión Técnico Pedagógica, de Pastoral, Social y de Disciplina 
de la Unidad Educativa. 

o Participar, junto a la Dirección Institucionaliza, de la evaluación de desempeño docente que 
se realiza al fin de cada gestión. 

o Acompañar a la Dirección Institucionalizada en las compulsas de méritos para cargos 
acéfalos o ítems de nueva creación que pueda haber. 

o Aprobar, junto a la Dirección Institucionalizada, las permutas presentadas por docentes de la 
Unidad Educativa. 

o Representar a la Unidad Educativa en las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas 
por la CEIL. 

o Participar, junto a la CEIL y según lo establecido en el reglamento correspondiente, en el 
proceso de institucionalización de los nuevos Directores Institucionalizados. 

o Invitar y preparar candidatos/as que se presenten al proceso de institucionalización de 
Directores. 

9.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE UNIDAD EDUCATIVA: 
 Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, 

Primario y Secundario (RM 162/01; 04-04-01). Artículo 23: Son funciones del Director de la Unidad 
Educativa las siguientes: 

o Funciones generales 
 Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos. 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Unidad 

Educativa. 
o Funciones específicas 

 Representar legalmente a la Unidad Educativa. 
 Organizar el proceso de inscripción. 
 Registrar y sistematizar las estadísticas de alumnos, personal docente y 

administrativo e infraestructura, y remitirlas al Director de Núcleo o Director Distrital 
cuando sean requeridas. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
 Solicitar y proponer a la Dirección del Núcleo y si ésta no existe a la Dirección Distrital, 

la designación de profesores y personal administrativo en cargos vacantes y el 
reemplazo del personal con licencia. 

 Elaborar un parte mensual de asistencia del personal docente y administrativo, y 
elevarlo a la Dirección Distrital respectiva con el visto bueno de la Junta Escolar y la 
Dirección del Núcleo. 
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 Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal de la Unidad Educativa, por 
incumplimiento de sus funciones. En casos de reincidencia o gravedad de la falta, 
informar por escrito al Director del Núcleo y al Director Distrital, solicitando su proceso 
de acuerdo al reglamento de faltas y sanciones. 

 Administrar la infraestructura, equipos, materiales educativos y otros, y entregar al 
Director Distrital, al final de cada gestión, el inventario en detalle de estos bienes, 
bajo supervisión de la Junta Escolar. 

 Coordinar y mantener comunicación permanente con la Junta Escolar sobre asuntos 
relacionados con la Unidad Educativa (infraestructura, equipamiento, administración 
de los recursos). 

 Autorizar visitas de estudio, excursiones y actividades culturales de los alumnos y 
profesores dentro y fuera de la Unidad Educativa. 

 Presidir el Consejo de Profesores. 
 Elevar a la Dirección de Núcleo y si ésta no existe a la Dirección Distrital, un informe 

anual sobre la ejecución del PEU. 
 Coordinar con los profesores y el Director del Núcleo la aplicación de las pruebas del 

Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMECAL). 
 Prestar asistencia técnico-pedagógica a los profesores. 
 Definir el reemplazo del profesor ausente. 
 Controlar la entrada y salida de los alumnos en los horarios establecidos por la 

Unidad Educativa. 
 Cumplir las funciones asignadas al secretario en las Unidades Educativas donde éste 

no haya sido designado. 
 Reglamento estructura, composición y funciones de las direcciones departamentales de educación 

(DS Nº 0813; 09-03-11). Artículo 20: Atribuciones de la Directora o Director de Centro o Unidad 
Educativa. 

o Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos. 
o Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas del Centro o Unidad 

Educativa. 
o Supervisar y evaluar el desempeño de todo el personal a su cargo. 
o Dirigir y convocar al Consejo de Maestros. 
o Elevar anualmente al Director de Núcleo el Proyecto Educativo de la Unidad Educativa y el 

presupuesto correspondiente, elaborados por el Consejo de Maestros. 
o Mantener una constante vinculación con las instancias de participación social comunitaria y 

madres y padres de familia, correspondientes al ámbito del Centro o Unidad Educativa. 
o Supervisar la adecuada implementación del currículo educativo. 
o Aprobar la programación anual de la Unidad Educativa en el marco del Proyecto Educativo 

de la Unidad. 
o Registrar y sistematizar las estadísticas de alumnos, personal docente y administrativo. 
o Administrar la infraestructura, equipamiento y materiales del Centro o Unidad Educativa. 
o Otras establecidas en reglamentación específica. 

9.4. EQUIPO DE PASTORAL: 
 Estará presidido por un coordinador presentado por el Director General y nombrado por el Presidente 

de la Fundación Itaka – Escolapios. 
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 Estará conformado por los/as profesores/as del área Espiritualidad y religiones, junto con los religiosos 
que trabajen en el Centro Educativo y las personas que el Equipo de Titularidad considere idóneas 
para ello.  

 Sus funciones son: 
 Acompañar la Dimensión Pastoral en el Centro Educativo según se establezca en el Plan Estratégico 

y en la Programación Anual. 
 Velar por la calidad de la acción pastoral integral en el Centro Educativo. 
 Acompañar la formación pastoral de los/as profesores/as y personal administrativo, estudiantes y 

familias. 
 Coordinarse con las otras instancias de la presencia escolapia (Internado, Parroquia, Movimiento 

Calasanz, etc.). 

9.5. COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA: 
 El Equipo Directivo definirá la forma en que será conformada, respetando el marco legal existente y 

procurando que sea quien lidere la calidad y la innovación pedagógica, en coherencia con el modelo 
educativo vigente. 

 Sus funciones y forma de funcionamiento están establecidas en el Reglamento de Evaluación del 
Desarrollo Curricular, en los artículos 48 a 51.  
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Proyecto de los internados  
en Bolivia 

1. PRESENTACIÓN 
Las Residencias Estudiantiles de ITAKA - ESCOLAPIOS BOLIVIA son una oferta educativa creada para 
posibilitar la escolaridad de niños y niñas que viven en comunidades alejadas dentro de los respectivos 
municipios. Su propuesta educativa busca complementar la formación que reciben en sus familias y en la unidad 
educativa, acompañando su crecimiento y su proceso de formación integral. 
Nuestras Residencias Estudiantiles acogen a niños, niñas y adolescentes del Municipio en el que se encuentran 
sin discriminación alguna. 

2. NOMBRE Y DATOS LEGALES 
La Fundación ITAKA - ESCOLAPIOS BOLIVIA, dependiente de la Orden de las Escuelas Pías, es una obra 
social de la Iglesia, de utilidad común y sin ánimo de lucro, de derecho diocesano y reconocida por el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
La Fundación ITAKA - ESCOLAPIOS BOLIVIA tiene campos de acción bien definidos, a saber: Parroquias, 
Unidades Educativas, Internados Rurales o Residencias Estudiantiles, Pastoral (Escolar, Movimiento Calasanz 
y Pastoral Vocacional). 
En este momento contamos con dos Internados Rurales o Residencias Estudiantiles, el Internado Málaga de 
Anzaldo y el Internado San José de Calasanz en Cocapata (ambos en el Departamento de Cochabamba). 

3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL DE ITAKA ESCOLAPIOS BOLIVIA 

3.1. Misión: 
Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y fraterna mediante la educación y la evangelización, 
especialmente de la infancia y juventud más pobre y vulnerable, siendo plataforma de misión compartida, así 
como espacio de convocatoria y de participación en las Escuelas Pías. 

3.2. Visión: 
Ser una red internacional consolidada y con arraigo local, integrada en la vida y la misión de las Demarcaciones 
y Fraternidades de las Escuelas Pías, impulsora de la comunidad cristiana escolapia y de su labor 
evangelizadora, educativa y social actualizando los pasos de S. José de Calasanz. 

3.3. Valores: 
 Identidad cristiana y escolapia. Partiendo del Evangelio como inspiración fundamental, Itaka 

Escolapios participa en la Iglesia desde el carisma de Calasanz y la misión específica de las Escuelas 
Pías, a las que pertenece. 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 Opción por los pobres. Itaka Escolapios responde a la realidad de las personas empobrecidas y trabaja 
para eliminar las causas que generan pobreza y exclusión, con especial atención a las necesidades 
de niños, niñas y jóvenes. 

 Misión integral. Itaka Escolapios actúa en las tres dimensiones de la misión escolapia (educativa, 
evangelizadora y de transformación social), desde el convencimiento de que estas se enriquecen y 
retroalimentan.  

 Compromiso voluntario. Itaka Escolapios fundamenta su acción en el voluntariado, abre espacios al 
mismo y lo prioriza y promueve en todos sus proyectos, por su valor educativo y como expresión de 
compromiso generoso a favor de otras personas. 

 Gestión responsable. Itaka Escolapios apuesta por el trabajo en equipo, la generación de confianza y 
la austeridad en su funcionamiento, así como la sostenibilidad (de personas, identidad y recursos 
económicos) a largo plazo de sus proyectos. 

 Trabajo en red. Itaka Escolapios se entiende a sí misma como una red escolapia que funciona con 
criterios de solidaridad, interdependencia y corresponsabilidad. 

4. ESTILO EDUCATIVO EN NUESTROS INTERNADOS 
La primera y fundamental referencia educativa en nuestros internados proviene de nuestra identidad cristiana 
y escolapia. Como seguidores de Jesús de Nazaret y continuadores de la obra de San José de Calasanz, 
queremos que nuestros internados sean verdaderos hogares donde niños, niñas y adolescentes sean 
acompañados en su formación y desarrollo integral, basando este acompañamiento en los valores del Evangelio 
y en las opciones educativas de Calasanz. 
El punto de partida de nuestro estilo educativo es la constatación de que lo que nos educa, a todas las personas, 
son las relaciones que establecemos con los demás, independientemente del papel que cada una pueda 
desempeñar (profesora, estudiante, educadora, familiar, etc.). La relación interpersonal y, especialmente, el 
componente afectivo de la misma, desencadena en las personas procesos de transformación en todas las 
dimensiones que las conforman (biológica, psíquica, emocional, intelectual, social, espiritual), desarrollando el 
proceso educativo. 
Consideramos necesario definir algunos conceptos importantes y que condicionan (por acción o por omisión) 
la labor educativa: 

 Autoridad: la entendemos como la capacidad de una persona para ejercer sobre otras, porque éstas 
así lo han decidido entregándole su confianza, un papel que incluye el poder para la toma de 
decisiones, la función de supervisión y exigencia, la imposición del orden y la disciplina necesarias. 
Tenemos autoridad cuando los demás nos la dan, cuando nos la ganamos. Las personas concedemos 
autoridad a quien crea en nosotros confianza, estima y respeto; en quien vemos las capacidades y 
aptitudes necesarias para el ejercicio de la misma; en quien podemos proyectar la esperanza de una 
mejora personal o colectiva. La autoridad en el campo de la educación se consigue a través del 
equilibrio entre la cercanía (apoyo incondicional, no amiguismo o tolerancia plena) y la distancia 
necesaria para garantizar la autonomía personal. Sin una relación afectiva es imposible generar 
confianza, respeto mutuo y auto exigencia.  

 Disciplina: para evitar confundirlo con otros términos, a veces relacionados pero diferentes, 
entendemos la disciplina como el orden necesario para poder convivir y trabajar, logrando los objetivos 
tanto individuales como colectivos. 

 Libertad: es la capacidad de darse orden a sí mismo, creciendo en autonomía y autodeterminación, 
construyendo, al mismo tiempo, una interrelación solidaria en busca del bien común. 

 Autonomía: la entendemos como la capacidad de la persona de tomar decisiones propias con 
responsabilidad. 
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Hacemos nuestras algunas de las propuestas del colombiano Bernardo Toro sobre la pedagogía del cuidado 
para explicar los elementos en los cuales debemos educar y a los que prestar especial atención: 

 Cuidado de sí mismo: 
o Cuidado del cuerpo: salud, higiene y expresión corporal (estética, arte…).  
o Cuidado del espíritu: autoconocimiento, autoestima, autorregulación y autonomía. 
o Cuidado del intelecto: pasar de la “inteligencia guerrera” (tratada como bien privado individual, 

situada en el cerebro, medida en pruebas y usada para la competencia con los demás y el 
exclusivo beneficio propio) a la inteligencia altruista (como bien solidario, una inteligencia 
colaborativa, que sabe ayudar y pedir ayuda). 

 Cuidado del otro: 
o Los cercanos (familia, compañeros del internado y del colegio…): crear vínculos, lazos 

emocionales y afectivos. 
o Los lejanos (personas de la comunidad, del municipio…): creer que todas las personas somos 

una única especie. Cuidar las instituciones y los bienes públicos. 
Con todos estos elementos intentamos ofrecer un acompañamiento educativo entendido desde la función de 
mediación, fortaleciendo y/o complementando lo que los y las estudiantes reciben en sus familias y en la 
escuela. Como mediadores educativos buscaremos en todo momento favorecer el que cada uno y cada una 
sea protagonista de su propio crecimiento integral, asumiendo progresivamente y con responsabilidad su propia 
vida, construyendo su presente y futuro desde una conciencia social y ecológica, fundamentada en el paradigma 
del Buen Vivir. 
Todo lo anterior se enmarcará siempre en el cumplimiento de la Ley nº 603 (Código niño, niña y adolescente) 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

5. PROPUESTA EDUCATIVA 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer a los y las estudiantes un acompañamiento educativo de calidad que les ayude en su formación integral, 
en el proceso de escolarización y en la elaboración de un proyecto de vida desde su vocación personal, 
asumiendo su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, pacífica y fraterna. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Área personal: 

o Acompañar el desarrollo personal de los y las estudiantes, sus cambios en las diversas 
dimensiones de su realidad personal y su proceso de socialización, procurando el máximo 
aprovechamiento de sus capacidades y orientándolas desde el servicio solidario a los demás.  
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o Garantizar una alimentación completa. El desarrollo intelectual y físico de los y las estudiantes 
depende en gran medida del correcto aporte nutricional en esos años. Por ello es fundamental 
dar una buena alimentación (desayuno, almuerzo, merienda, cena), superando la 
desnutrición con la que a veces llegan, así como educar en hábitos nutricionales sanos. 

o Cuidar y educar en la salud de los y las estudiantes, de forma preventiva (higiene) y acudiendo 
inmediatamente a los centros de salud para una correcta asistencia cuando sea necesaria.  

 Área pedagógica: 
o Ofrecer una formación integral, complementando la educación formal iniciada en el colegio y 

en colaboración con las familias.  
o Ofrecer los medios necesarios, capacitando para su correcta utilización e incentivando la 

misma, para que puedan estudiar, investigar y responder con responsabilidad a las 
exigencias escolares. 

o Educar en una formación altruista y colaborativa con sus compañeros y compañeras. 
o Compensar y reforzar el aprendizaje recibido en el colegio, sobre todo a quienes vienen con 

más dificultades o procedentes de una escolarización o ambiente deficiente. 
o Buscar la colaboración de otras instituciones presentes en el Municipio para el apoyo 

educativo integral a los y las estudiantes, especialmente en áreas como la salud integral. 
 Área social: 

o Relaciones interpersonales: 
 Brindar acogida y protección construyendo con todos y todas un ambiente familiar, 

donde se sientan acompañados en su crecimiento, sin exclusiones ni preferencias, 
con confianza mutua, sinceridad y transparencia. 

 Acompañar el proceso de socialización de los y las estudiantes, ofreciendo en cada 
etapa de desarrollo las experiencias necesarias para la construcción de una 
personalidad libre, autónoma, responsable y solidaria. 

 Educar en el encuentro social, el diálogo y el trabajo en equipo, especialmente 
enseñando a resolver de forma no violenta los conflictos naturales que van 
surgiendo en la convivencia. 

o Relaciones con la familia y la comunidad: 
 Conocer la realidad familiar de los y las estudiantes, procurando crear relaciones 

afectivas en su núcleo familiar y/u ofreciendo experiencias socio-afectivas 
necesarias en cada caso. 

 Ofrecer una formación básica a los padres y madres de familia de los y las 
estudiantes, especialmente en temas como las relaciones intrafamiliares, 
adolescencia, sexualidad, etc. 

 Acompañar, con un papel de mediación, las relaciones y conflictos familiares de los 
y las estudiantes, procurando siempre la resolución dialogada, pacífica y formativa 
de los mismos. Procuraremos respetar la tradición legal y consuetudinaria en la 
administración de justicia cuando los conflictos extrapolen nuestras capacidades. 

 Fomentar la identidad cultural y el compromiso responsable de los y las estudiantes 
con su realidad social, con su familia, su comunidad y con su país. 

 Área pastoral: 
o Desarrollo espiritual: 

 Educar en la transcendencia, la experiencia de Dios y los valores humanos. 
o Evangelización: 
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 Ofrecer la persona y el modelo de vida de Jesús de Nazaret como ejemplo a seguir 
para la construcción de una verdadera felicidad, tanto personal como de toda la 
humanidad. 

 Proponer la fe cristiana y el Evangelio de Jesús como camino de realización plena 
del ser humano. 

 Acompañar y formar la experiencia y la fe cristiana a través del Movimiento 
Calasanz.  

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR EDADES Y ÁREAS 
 
ETAPA ÁREA PERSONAL ÁREA PEDAGÓGICA ÁREA SOCIAL ÁREA PASTORAL 

6 
a 

8 
añ

os
 

 Organizar juegos didácticos 
adecuados al medio. 

 Descubrir sus intereses 
personales. 

 Establecer trabajos 
domésticos para crear 
hábitos de limpieza e 
higiene personal. 

 Dar alimentación y nutrición 
acorde a su edad. 

 Proponer actividades que 
ejerciten su organismo. 

 Ofrecer actitudes que 
permitan el sentirse amado, 
valorado y acogido. 

 Desarrollar capacidades 
para relacionarse con los 
pares. 

 Ayudar a fortalecer sus 
intereses, habilidades y 
capacidades. 

 Educar desde el 
ejemplo.  

 Proponer actividades 
que favorezcan el 
aprendizaje (método, 
hábitos, destrezas…). 

 Crear ambiente familiar 
 Fomentar la identidad 

familiar. 
 Favorecer relaciones 

desde la diversidad con 
actitudes de solidaridad. 

 Favorecer el trabajo 
comunitario. 

 Ofrecer juegos 
cooperativos. 

 Conocer la experiencia 
de Dios con la que 
llegan (experiencias de 
oración y espiritualidad 
familiares y 
comunitarias). 

 Ayudar a descubrir a 
Dios en la vida. 

 Realizar oraciones por 
las mañanas, antes de 
las comidas y en la 
noche antes de dormir 
acordes a la edad. 

 Favorecer el encuentro 
con Jesús amigo. 

8 
a 

12
 a

ño
s 

 Proponer metas y modelos 
de crecimiento personal a 
través del juego simbólico. 

 Desarrollar la empatía para 
superar el egocentrismo. 
Por ejemplo impulsando el 
juego cooperativo. 

 Inducir el interés por la 
lectura imaginativa, la 
experimentación y 
manipulación para 
aprender. 

 Fomentar hábitos de 
estudio y actitudes 
básicas 
(responsabilidad, orden, 
limpieza, etc.). 

 Fortalecer los intereses 
personales. 

 Proponer actividades y 
juegos colectivos y en 
equipo para la 
satisfacción de objetivos 
comunes. 

 Trabajar normas de 
convivencia y hábitos. 

 Presentar a Jesús 
como un amigo.  

 Trabajar el lenguaje 
religioso con respeto y 
significatividad. 

12
 a

 1
5 

añ
os

 

 Trabajar la autoimagen, 
autoestima y sexualidad. 

 Trabajar diversas 
técnicas de estudio. 

 Desarrollar la visión 
crítica de la realidad. 

 Educar en la solidaridad 
y el desprendimiento. 

 Organizar actividades de 
cooperación. 

 Ofrecer experiencias 
del Misterio. 

 Fomentar la relación 
personal con Jesús. 

15
 a

 1
8 

añ
os

 

 Educar la sexualidad. 
 Trabajar el 

autoconocimiento y la 
autoestima. 

 Ayudar a tomar 
conciencia de sus 
propias capacidades, 
actitudes y acciones. 

 Potenciar el desarrollo 
de sus habilidades y 
destrezas. 

 Trabajar el sentido y 
valor de la amistad y las 
relaciones de pareja. 

 Educar en la autonomía. 
 Fortalecer las relaciones 

de identidad familiar, 
comunitaria y cultural. 

 Ayudar a la 
elaboración del 
proyecto de vida desde 
la experiencia personal 
de Dios y de la propia 
vocación. 

 Momentos de oración y 
celebración. 
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7. ORGANIZACIÓN: RESPONSABILIDADES Y EQUIPOS 

7.1. DIRECCIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO: 
Nuestros internados están bajo la dirección del Equipo de Presencia Local (equipo coordinador de las obras 
escolapias en cada lugar del cual participa siempre el Director) y, finalmente, del Equipo Central de Itaka 
Escolapios Bolivia. Estos equipos son los responsables últimos de todas las decisiones sobre la vida y misión 
en nuestros internados. 
El Equipo Directivo está conformado por los educadores contratados y otras personas designadas por Itaka 
Escolapios Bolivia, siendo presidido siempre por el Director.  

7.2. EQUIPO DE EDUCADORES/AS: 
Junto con el Equipo Directivo, cada Internado cuenta con un equipo de educadores y educadoras, formado por 
todas las personas contratadas y voluntarias, con quienes desarrollamos este proyecto educativo. Todas estas 
personas voluntarias tienen firmado un acuerdo de colaboración con Itaka Escolapios Bolivia. 
Con este equipo se organizan y distribuyen las responsabilidades en las diversas actividades, tanto ordinarias 
como extraordinarias. Periódicamente el equipo de educadores y educadoras se reúne para revisar el 
cumplimiento de los objetivos marcados. 

7.3. ADMINISTRACIÓN: 
Nuestras Residencias Estudiantiles forman parte de una red gestionada desde Itaka Escolapios Bolivia, la cual 
tiene su administración centralizada en sus oficinas en la ciudad de Cochabamba. 
Internamente la administración será asignada a alguna persona del Equipo Directivo, responsable de la 
rendición de cuentas y de los respectivos informes a las diversas entidades, según lo establecido en la 
legislación actual. 

8. EVALUACIÓN E INDICADORES: 
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Proyecto de Parroquia escolapia  
en Bolivia 

Los Escolapios hemos entendido que la Parroquia es también un excelente espacio de misión evangelizadora, 
educativa y transformadora, tanto en su servicio subsidiario a las iglesias locales, como lugar idóneo para 
desarrollar iniciativas educativas donde la educación formal no es fácil de sostener. En nuestras latitudes, la 
tarea escolapia se en Parroquias como modo de entrar a las encomiendas de las Escuelas. 
La Parroquia Escolapia como ‘comunidad de comunidades’ es presencia eclesial en el territorio, ámbito de 
escucha de la Palabra, crecimiento de la vida cristiana, diálogo, anuncio, caridad generosa, adoración y 
celebración. A través de todas sus actividades, la Parroquia incentiva y forma a sus miembros para ser agentes 
de evangelización, en las diversas dimensiones, armónicamente integradas en todo el proceso:  

a. La Dimensión Humana y Comunitaria 
b. La Dimensión Espiritual 
c. La Dimensión Intelectual 
d. La Dimensión Pastoral y Misionera  

Esta conversión permanente de la Parroquia en ‘comunidad de comunidades’ consiste en la formación de 
pequeñas comunidades de discípulos convertidos por la Palabra de Dios y conscientes de la urgencia de vivir 
en estado permanente de misión. Esto implica revisar la actuación de los ministros ordenados, religiosos y 
laicos, superando la comodidad y el desánimo. 

Toda parroquia está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge la Palabra, se celebra y se 
expresa en la adoración del Cuerpo de Cristo, y así es la fuente dinámica del discipulado misionero 
(Aparecida, 172). 

No podemos limitar una Parroquia a la atención sacramental y las devociones: carecería de sintonización con 
el plan diocesano, reduciría la catequesis de niños a mera instrucción de la fe sin procesos de auténtica 
iniciación cristiana, excesiva concentración de actividades (administración, grupos) en el párroco, muy limitada 
preocupación misionera…  

Sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida 
cristiana (Aparecida, 289). 

Caminamos hacia comunidades y Parroquias que viven experiencias de profunda conversión pastoral, 
ocupadas en la evangelización, la catequesis como proceso de iniciación a la vida cristiana, la animación bíblica 
de la pastoral, la liturgia viva y participativa, la incorporación plena de los jóvenes, los ministerios ejercidos por 
laicos y laicas, equipos comunitarios de misión, el Consejo de pastoral y el Consejo de economía. Promovemos 
en quien participa de la vida Parroquial los vínculos comunitarios, nos empeñamos en invitar a los alejados, 
desarrollamos una pastoral de comunión y participación.  

Los que se alejaron de la Iglesia (éxodo masivo en América Latina) lo hicieron por estas 4 razones: 
 No tener una experiencia personal con Jesucristo (discipulado) 
 No tener comunidad referencial para su vida cristiana (fraternidad) 
 Poca/nula formación bíblica y doctrinal (evangelización) 
 Ningún compromiso misionero (misión) (Renovación, 32-33) 

(Renovación, 35) 
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HACER DISCÍPULOS MISIONEROS 
PREEVANGELIZACIÓN EVANGELIZACIÓN DISCIPULADO APOSTOLADO 

I N I C I O C O N V E R S I Ó N C A T E Q U E S I S S E R V I C I O 
Relación 
Invitación 
Oración 

Testimonio de vida 

Proclamación 
Encuentro 

Relación personal 

Catequesis 
Sacramento 

Equipamiento 
Renovación 

Salidas 
Evangelización 
Justicia social 

D E C I S I Ó N 
 

Huimos del activismo estéril preocupado en mantener estructuras que no responden a las inquietudes actuales. 
Sin negar el valor de lo realizado, abandonamos las acciones que ya no favorecen la transmisión de la fe, así 
como el exceso de burocracia y la falta de acogida.  

La piedad popular es un “imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure 
y se haga más fecunda” (Aparecida, 262)… En la piedad popular se contiene y expresa un intenso 
sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera 
experiencia de amor teologal (Aparecida, 263)... manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse 
parte de la Iglesia, y una forma de ser misioneros (Aparecida, 264)…  
Hemos de pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera con 
un cambio de estructuras y métodos eclesiales y, sobre todo, una nueva actitud de los pastores y de 
los miembros de las asociaciones de fieles y movimientos eclesiales. 

Es urgente la revitalización de la comunidad Parroquial para que en ella resplandezca, cada vez más, la 
comunidad acogedora, samaritana, orante y eucarística. Y también la riqueza de los distintos carismas y 
ministerios, sin faltar nunca el escolapio.  

Particularmente en el mundo urbano se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales, puesto 
que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder a las necesidades del ámbito rural 
(Aparecida, 173). 

Para llevar adelante esta Parroquia escolapia necesitamos personas que hayan experimentado el encuentro 
personal con Jesucristo. Por ello intentamos que éste sea el objetivo principal de nuestro quehacer, 
favoreciendo la formación, celebración, vivencias... de manera programada, sistemática y no meramente 
ocasional; que favorezca la propia vocación, las comunidades eclesiales, los equipos de misión, el acercamiento 
a las familias en todas sus situaciones, la participación de los jóvenes…  
Hay sobrecarga de múltiples tareas asumidas, especialmente por los párrocos, impuestas o solicitadas por el 
bien de la comunidad: actividades sociales, atención personal, numerosas y rutinarias celebraciones de 
sacramentos, reuniones, responsabilidades administrativas… Este exceso es preocupante porque puede 
perjudicar el equilibrio personal del párroco y porque olvida que el ministerio sacerdotal tiene una forma 
comunitaria y sólo se puede desenvolver como tarea colectiva. 
La Parroquia escolapia, atendiendo a todas las personas, ofrece la riqueza de su carisma escolapio en el estilo 
de actuación y también en la invitación en clave de cultura vocacional a formar parte de las ofertas más 
específicamente escolapias: la Vida Religiosa, la Fraternidad, el Movimiento Calasanz e Itaka–Escolapios. 
La Parroquia escolapia atiende con diligencia especial a los centros educativos e iniciativas sociales que haya 
en su territorio. Cuando incluye algún centro educativo escolapio lo cuida favoreciendo sus propios espacios 
pastorales en comunión con la acción evangelizadora de la Parroquia y la Diócesis. 
La Parroquia, estando en constante coordinación con la Diócesis, entra plenamente en la presencia escolapia 
del lugar, participando desde su especificidad y colaborando en el proyecto escolapio. 
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PARA LLEVAR ADELANTE TODO ESTO, DESTACAMOS LAS SIGUIENTES PROPUESTAS 
PASTORALES: 

1. Formar pequeñas comunidades con quienes ya están actuando en la Parroquia, haciendo que cada 
agente tenga su grupo de referencia y de crecimiento en la fe. 

2. Hemos de reforzar en nuestra Iglesia estos cuatro ejes:  
a. La experiencia religiosa 
b. La vivencia comunitaria 
c. La formación bíblico-doctrinal 
d. El compromiso misionero de toda la comunidad (Aparecida, 226) 

3. Activar y promover las responsabilidades del Consejo Parroquial de Pastoral y del Consejo Parroquial 
de Economía. 

4. Desarrollar servicios y ministerios: enfermos, migrantes, catequesis, liturgia, animación musical, 
acompañamiento, pobres, preparación de sacramentos…  

5. Organizar la Parroquia con responsabilidades compartidas entre los laicos y los religiosos  
Los mejores esfuerzos de las parroquias deben estar en la convocatoria y en la formación de laicos 
misioneros… en el mundo del trabajo, la cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de 
comunicación y la economía, así como los ámbitos de la familia, la educación, la vida profesional 
(Aparecida, 174). 

6. Revisar los horarios de las celebraciones para atender mejor a las personas y, especialmente, a los 
jóvenes, apostando decididamente por ellos. 

7. Cuidar el sostenimiento económico de la Parroquia, mediante el compromiso personal-familiar, la labor 
pastoral y sacramental y otras medidas adecuadas a las circunstancias en las que se vive.  

8. Ganar en identidad Escolapia haciendo más visibles nuestras opciones: Calasanz, Vida Religiosa 
Escolapia, Fraternidad, Movimiento Calasanz, Itaka–Escolapios… 

9. Impulsar la caridad: acogida, educación, atención… con una opción preferencial por los pobres con 
toda la imaginación de la caridad… (Aparecida, 176). 

10. Fomentar la pastoral vocacional Diocesana y de la Vida Religiosa, especialmente la escolapia. 
11. Garantizar la comunión con la Diócesis, participando de sus programaciones y actividades.  
12. Centrarnos en la Eucaristía y la lectura orante de la Biblia.  
13. Potenciar los grupos de formación y su compromiso dentro de la Parroquia y hacia los demás. 
14. Ir al encuentro de los alejados y procurar reorientar a quienes conciben la Parroquia como servicios 

religiosos. 
15. Cuidar los medios de comunicación, también los virtuales. 

 

ANEXO I.- EVOLUCIÓN DE LA PARROQUIA EN AMÉRICA LATINA 
La Renovación Parroquial en América Latina lleva recorridos ya en los últimos años bastantes pasos:  

 MEDELLÍN: 1969. Revisión de las Parroquias con pastoral de conservación, sacramentalización y 
débil evangelización, priorizando el compromiso evangélico con la justicia. 

 PUEBLA: 1979. Parroquia como centro de ‘coordinación de comunidades, grupos y comunidades’  
 SANTO DOMINGO: 1992. Parroquia como ‘comunidad de comunidades’ que acoge las angustias y 

esperanzas de las personas, anima y orienta la comunión, la participación y la misión, denunciando la 
lentitud en el proceso de renovación Parroquial, especialmente entre sus agentes y en la falta de 
espacio para los laicos.  
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 APARECIDA: 2007. Abandono de estructuras obsoletas de pastoral y de mera conservación para 
asumir la dimensión misionera de Renovación Parroquial, creando una red de comunidades capaces 
de articular a sus miembros para que vivan como auténticos misioneros de Jesucristo. 

 

ANEXO II.- HERRAMIENTA PARA UNA EVALUACIÓN ESCOLAPIA  
Puede ser muy útil esta herramienta que ofrece el Equipo General de Parroquias de la Orden. 

1. CENTRALIDAD DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 
Atendiendo a la realidad de la niñez y juventud en el contexto de cada parroquia, y deseando responder 
adecuadamente desde la identidad escolapia, procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Cuenten con espacios óptimos, tanto para celebrar el culto cristiano, como 
para impulsar y desarrollar procesos formativos y recreativos con niños y 
jóvenes. 

 

2. Cuiden con esmero el culto cristiano llevando a cabo celebraciones litúrgicas 
y espirituales específicas para niños y jóvenes. 

 

3. Cuiden con esmero de la Catequesis y de los catequistas.  

4. Impulsen procesos formativos, lúdicos, culturales y solidarios diseñados para 
niños y jóvenes (V.gr. Salas de tareas, repaso escolar, etc.) 

 

5. Atiendan de manera especial a edades de transición: antes de los seis años, 
después de la Primera Comunión y después de la Confirmación. 

 

 

2. OPCIÓN POR LOS POBRES 
Atendiendo a la realidad de los “más pobres y desfavorecidos” en el contexto de cada parroquia y a las 
posibilidades integradoras y comunitarias de la misma, procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Impulsen procesos de integración comunitaria y desarrollo solidario. 
2. Impulsen procesos de ayuda social directa (asistencia económica, bancos de 

alimentos, asistencia de salud, etc.)  
3. Impulsen procesos de desarrollo humano y Educación No Formal (apoyo 

escolar, psicología, inmersión lingüística, inserción laboral, etc.). 
4. Impulsen procesos de voluntariado social con estímulo y formación escolapia. 
5. Impulsen la formación de centros de desarrollo social en los lugares que esto 

sea posible. 
 

3. CALIDAD EDUCATIVA Y PASTORAL 
Atendiendo a la responsabilidad por llevar nuestro servicio parroquial por caminos de calidad, con adecuados 
procesos de planificación y evaluación, procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Cuenten con el Proyecto Parroquial de la Demarcación. 
2. Cuenten con el Proyecto Pastoral Parroquial.  
3. Cuiden la selección y formación de los colaboradores laicos. 
4. Impulsen la integración de Fe y Cultura, dando un talante educativo. 
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5. Impulsen un clima de trabajo comunitario procurando el trabajo en equipo, 
con órganos colegiados como el Consejo de Pastoral Parroquial, el Consejo 
Económico y otros que sean necesarios para la reflexión y la misión. 

6. Impulsen una cultura de programación y evaluación anual. 
 

7. ANUNCIO DEL EVANGELIO 
Atendiendo a que la parroquia es, por definición, una plataforma eclesial para la Evangelización, procuramos 
que nuestras Parroquias: 
 

1. Favorezcan la formación bíblica, teológica y homilética, tanto en la FI como 
en la FP de los escolapios. 

2. Impulsen su dimensión misionera y procuren la búsqueda y acercamiento con 
los más alejados. 

3. Cuiden la idoneidad de los agentes evangelizadores. 
4. Formen agentes evangelizadores que puedan acompañar a las personas en 

la dimensión interior y espiritual. 
5. Promuevan la iniciación grupal a la oración, a la interioridad, a la escucha y 

al compartir, especialmente de los niños y jóvenes. 
6. Promuevan los grupos de crecimiento humano y cristiano más allá de la edad 

escolar; con un proceso bien definido, objetivos y una comunidad de 
referencia. 

7. Aprovechen la catequesis para evangelizar a las familias de los niños y 
jóvenes, preferiblemente en procesos continuados. 

8. Organicen el voluntariado y la acción social como una forma de pastoral. 
9. Participen de las propuestas de evangelización que presenten la Iglesia Local 

y la Escuela Pía. 
10. Propongan con audacia la Pastoral Vocacional Escolapia. 

 

11. REFORMA DE LA SOCIEDAD 
Atendiendo al compromiso escolapio para con la reforma de la sociedad procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Impulsen los procesos de convivencia que integran en la diversidad, 
incluyendo el trabajo con inmigrantes 

2. Impulsen espacios de diálogo fe-cultura 
3. Opten claramente por la defensa de la vida desde su origen hasta la 

ancianidad, de la familia, de los derechos humanos y del derecho a la libertad 
de educación 

4. Promuevan la formación para el compromiso y para la participación activa en 
la solución de la problemática social. 

5. Impulsen campañas de sensibilización y de solidaridad con los más pobres. 
6. Impulsen espacios de trabajo con colectivos con necesidades sociales 

especiales:  adicciones, depresión, desempleo, etc. 
7. Impulsen el funcionamiento de Comisiones de Justicia y Paz. 
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8. MISIÓN COMPARTIDA 
Atendiendo a que la vida parroquial incorpora a muchísimos colaboradores laicos en distintas responsabilidades 
y en calidad mayoritariamente de voluntarios, y a la llamada de la Orden a favorecer su identidad escolapia, 
procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Potencien un ambiente laboral y relacional positivo y fraterno, donde 
predominen la buena acogida y el trato respetuoso.   

2. Favorezcan el ambiente comunitario entre los mismos colaboradores laicos, 
con algunos encuentros formativos y recreativos. 

3. Impulsen una formación intensa en el carisma escolapio. 
4. Propongan nuestra propia vocación escolapia a los laicos. 
5. Favorezcan la existencia de grupos estables de laicos escolapios que 

reflexionen y crezcan a partir del carisma propio. 
 

6. INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA 
Atendiendo a las grandes posibilidades que la parroquia tiene para el trabajo con la familia, y a la urgencia de 
la Orden para trabajar en esa misma dirección, procuramos que nuestras Parroquias:  
 

1. Cuenten con un Programa integral de Pastoral Familiar. 
2. Ofrezcan a las familias, con toda su diversidad, acompañamiento y formación, 

también como ayuda para la formación de sus hijos. 
3. Ofrezcan a las familias procesos de reflexión y clarificación de la fe, así como 

una referencia eclesial significativa. 
4. Impulsen procesos de acogida y acompañamiento para familias rotas. 
5. Impulsen instancias parroquiales de consejería y mediación para problemas 

familiares. 
6. Favorezcan procesos de acompañamiento de los nuevos matrimonios. 
7. Favorezcan la formación de los valores para la vida familiar, especialmente 

entre los jóvenes. 
 

8. ACOMPAÑAMIENTO 
Atendiendo a la necesidad de impulsar procesos cercanos a la realidad y vida de las personas a las que 
servimos, dentro de la especificidad escolapia, procuraremos que nuestras Parroquias:  
 

1. Favorezcan la presencia y cercanía de los sacerdotes en la vida real de su 
parroquia. 

2. Impulsen un proceso continuo de acompañamiento para las diversas etapas 
de la vida. 

3. Favorezcan la disponibilidad de sacerdotes para la escucha y 
acompañamiento, especialmente de los niños y jóvenes. 

4. Cuiden y potencien el acompañamiento de todos a través del Sacramento de 
la Reconciliación. 

5. Cuiden y potencien el acompañamiento y la formación de nuestros 
colaboradores laicos. 
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6. Cuiden y potencien el acompañamiento también en los procesos educativos, 
sociales, lúdicos, etc.  

 

9. CAPACITACIÓN DE LOS EDUCADORES 
Atendiendo al llamado que la Orden nos hace para cuidar y formar a nuestros colaboradores, educadores y 
agentes de pastoral, procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Cuiden y favorezcan la formación teológica, espiritual y litúrgica de nuestros 
colaboradores laicos. 

2. Cuiden la idoneidad de los catequistas con su fidelidad a la Iglesia, capacidad 
de cercanía y cuidado para con niños y jóvenes, coherencia de vida cristiana 
y capacidad para el trabajo en equipo. 

3. Cuenten con formadores abiertos a la formación continua, y capaces de 
transmitir la fe a través de su propia vida. 

4. Ofrezcan posibilidad de formación continua y cursos específicos (didáctica, 
orientación, etc.) para nuestros colaboradores laicos. 

5. Cuenten con un Plan Básico de Formación y Acompañamiento para nuestros 
colaboradores laicos. 

6. Impulsen la participación de nuestros colaboradores laicos en encuentros 
formativos, tanto de la Iglesia Local como de la Escuela Pía. 

 

10. SENTIDO DE PERTENENCIA A LA IGLESIA 
Atendiendo a que la Parroquia es, por definición, lugar de encuentro entre la Orden y la Iglesia Local, 
procuramos que nuestras Parroquias: 
 

1. Conozcan y participen del Proyecto y Programaciones de la Iglesia Local. 
2. Participen de la vida y misión de la Iglesia Local: encuentros, pertenencia a 

organismos, etc. 
3. Impulsen presencias, desde nuestro propio carisma, en la Iglesia Local: temas 

de juventud, educación, etc. 
4. Ubiquen en la Iglesia Local el don carismático de Calasanz. 

 
MODO DE EVALUAR LOS CONCEPTOS ANTERIORES 
En cada uno de los indicadores… puntúen del siguiente modo: 

 4 Si el indicador refleja una realidad ya consolidada en la comunidad (forma parte ya de la 
tradición de la comunidad). 

 3 Si el indicador refleja una realidad que está en trámites de consolidarse. 
 2 Si es una realidad que se quiere o representa acciones aisladas. 
 1 Es una realidad que no se da en la comunidad por ahora. 
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