Prot.S.005.2017
A TODOS OS RELIGIOSOS DA PROVÍNCIA DE BRASIL-BOLÍVIA, A GRAÇA E A
PAZ DE DEUS, NOSSO PAI
“A família religiosa escolápia, com espírito de humildade e gratidão, reconhecese como obra de Deus e da feliz ousadia e paciência perseverante de São José de
Calasanz. Pois ele, inspirado pelo Espírito Santo, dedicou-se por inteiro à educação
cristã das crianças, principalmente das carentes, com espírito de inteligência e
piedade” (Constituições nº 1)
Queridos irmãos:
Hoje, dia 16 de janeiro de 2017, no começo do ANO JUBILAR CALASÂNCIO, a
Congregação Geral erigiu canonicamente a Província de Brasil-Bolívia, da Ordem
das Escolas Pias, fruto da consolidação da antiga Vice-Província.
A ereção de vossa Província é uma boa notícia para todos: para os religiosos, para as
Fraternidades Escolápias, para todas as pessoas que partilham conosco Missão e
Carisma, para todos os/as educadores/as, catequistas e pessoal de nossas Obras, para
nossos/as alunos/as e para as famílias; é-lo também para as Igrejas particulares às
quais servimos, e para o conjunto da Ordem. Estamos seguros de que esta nova etapa
que se abre será para glória de Deus e utilidade do próximo e, em atitude de súplica
confiante, pedimos a luz do Espírito Santo para que seja Ele quem inspire e acompanhe
o caminho desta nova Província.
Na sua Mensagem às Escolas Pias, o Papa Francisco nos convida a viver este Ano
Jubilar como um novo “Pentecostes dos Escolápios”. Que a casa comum das Escolas Pias
se encha do Espírito Santo, para que se crie em vocês a comunhão necessária para levar
à frente com força a missão própria dos Escolápios no mundo, superando os medos e
barreiras de todo tipo. Que as pessoas, comunidades e obras possam irradiar em todos os
idiomas, lugares e culturas, a força libertadora e salvadora do Evangelho. Que o Senhor
lhes ajude a ter sempre um espírito missionário e disponibilidade para pôr-se a caminho.
Fazemos nossas essas palavras, e vos convidamos a tê-las presentes no caminho que
estão iniciando, de tal forma que possam encarnar a vocação escolápia plenamente
centrados no Senhor, apaixonados pela Missão, disponíveis para a Ordem, irmãos na
comunidade, convocadores e acompanhantes dos jovens para fazer possível o sonho
de Calasanz. Junto a esta carta vocês receberão o Decreto oficial da ereção da Província
Brasil-Bolívia da Ordem das Escolas Pias e da nomeação da Congregação Provincial.
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Desejamos comunicar-lhes quanto segue:
1) Tendo em conta o parecer dos religiosos, lhes comunicamos a nomeação da
Congregação Provincial da Província, cujo mandado durará até o próximo Capítulo
Provincial:
Superior Provincial: Pe. Javier AGUIRREGABIRIA AGUIRRE
Assistentes Provinciais:





Pe. Iñaki ALBERDI OLANO.
Pe. Enivaldo JOÃO DE OLIVEIRA.
Pe. Maurício MARTINS DE MELO.
Pe. Carlos CURIEL HERRERA.

2) A Congregação Geral, levando em conta o sentir das assembleias celebradas no
passado mês de outubro, tanto em Cochabamba como em Belo Horizonte, tem
determinado constituir a figura de “Delegado de Área”, com a finalidade de garantir da
melhor maneira possível a vida cotidiana das comunidades e obras.
 Delegado de Área em Brasil: Pe. Enivaldo JOÃO DE OLIVEIRA.
 Delegado de Área em Bolívia: Pe. Iñaki ALBERDI OLANO.
3) A Congregação Geral encomenda à Congregação Provincial o relativo à
distribuição das áreas de missão de cada um dos assistentes, em função das prioridades
detectadas pela mesma Congregação Provincial e às opções estruturais que se
determinem no momento oportuno. Igualmente encomendamos à Congregação
Provincial a concretização das funções dos Delegados de Área.
4) O Pe. Javier Aguirregabiria tomará posse como superior Provincial nos
primeiros dias de fevereiro. Nesse ato institucional será feita a leitura do Decreto de
ereção da Província e as nomeações do Pe. Provincial e de cada um dos Assistentes
Provinciais.
5) Queremos manifestar encarecidamente neste momento o agradecimento da
Congregação Geral à extraordinária entrega e amor pela Ordem do Pe. Juan Maria Puig,
até o presente Superior Vice-Provincial, no exercício de seu serviço aos irmãos como
Superior Maior. Estamos seguros também do agradecimento da Província a sua pessoa
e a sua gestão.
6) A Província inicia agora um novo caminho, uma nova etapa de sua história como
demarcação escolápia. A Congregação Geral vos anima a ter em conta os seguintes
critérios:
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a. A tarefa fundamental desses dois anos prévios ao primeiro Capítulo Provincial
será a elaboração do Projeto da Província, que possa ser estudado e, em seu caso,
aprovado pela assembleia capitular de 2019. As chaves desse Projeto de Província
serão as próprias da Ordem aprovadas pelo 47º Capítulo Geral e que já vão marcando
a vida da Demarcação. As Fraternidades Escolápias serão levadas em conta nesse
processo de elaboração do Projeto da Província e no conjunto da Vida e Missão que
partilhamos.
b. A nova Província nasce com a prioridade de seguir criando futuro, vida e
missão. Ao longo dos dois primeiros anos da vida da Província se trabalhará na
preparação de duas novas fundações, uma no Brasil e outra na Bolívia, com o fim de
incrementar nossa missão e de abrir novas possibilidades vocacionais. Se for possível,
tentar-se-á que essas fundações estejam prontas para o primeiro Capítulo Provincial,
que será celebrado em janeiro de 2019.
c. A Província assumirá as chaves da Cultura Vocacional e da Formação Inicial
de modo renovado e forte, com apostas significativas, pessoas suficientemente
liberadas e projetos claros. Trabalhar-se-ão profundamente os novos “espaços de
convocatória” para incrementar nossa Pastoral Vocacional.
d. A Província nasce com o compromisso de cooperar com o desenvolvimento
de nossa Missão em Moçambique, especialmente através da formação de jovens
escolápios das Províncias africanas que se incorporarão de modo progressivo à vida da
Província de Brasil-Bolívia. Alguns deles ficarão na Província, e outros poderão ser
enviados a Moçambique. Dessa forma, a Província colaborará com o processo de
expansão da Ordem também em outros países. Valorizamos muito o sentido
missionário com o qual nasce a Província.
Pedimos a bênção do Senhor para a Província. Que o Senhor vos conceda os dons da
fidelidade vocacional, a entrega missionária e a fecundidade escolápia. Vos desejamos
o melhor nesse novo caminho que estão iniciando, desejando de coração que seja, na
verdade, para glória de Deus e utilidade do próximo.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Secretário Geral
Roma, 16 de janeiro de 2017, Ano Jubilar Calasâncio.

Piazza de’ Massimi, 4 – (S. Pantaleo). 00186 ROMA
Tel. +39 06 6840741
www.scolopi.org

P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre Geral

