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FRATERNIDADE ESCOLÁPIA PARA 
UMA ESCOLA PÍA MELHOR 
O nascimento da Fraternidade das Escolas Pias, há 
30 anos, não está apenas respondendo a centenas 
de pessoas que desejam se vincular mais intensa-
mente à vida, espiritualidade e missão esolápias... 
mas estão assumindo um fator de renovação, maior 
capacidade de missão, abertura aos sinais dos tem-
pos, concretização de uma Igreja mais comunitária e 
do Povo de Deus, enriquecimento da vida comunitária 
em muitos lugares, maior convocatória para jovens e 
adultos... 
A Fraternidade Escolápia é uma das maiores promo-
toras da sempre necessária revitalização das Escolas 
Pias em todo o mundo. 

 
1. A Fraternidade escolápia é… uma comunidade 

que convence e enche porque é a comunidade 
de Jesus, onde Ele é o centro. 

Uma comunidade diz muito quando é de Jesus. 
Quando fala sobre Jesus e não sobre suas reuniões. 
Quando anuncia Jesus e não se anuncia. Quando se 
gloria em Jesus e não em seus méritos. Quando se 
reúne ao redor de Jesus e não em torno de seus pro-
blemas. Quando estende a Jesus e não a si mesma. 
Quando se apoia em Jesus e não em sua própria 
força. Quando vive de Jesus e não vive de si mesma, 
uma comunidade diz muito quando é de Jesus. 
Uma comunidade fala pouco quando fala sobre si 
mesma. Quando comunica seus próprios méritos. 
Quando anuncia suas reuniões. Quando testemunha 
seus compromissos. Quando se gloria em seus valo-
res. Quando cresce para sua própria vantagem. 
Quando vive para si mesma. Quando se apoia em sua 
força. Uma comunidade fala pouco quando fala sobre 
si mesma. 

Uma comunidade não está caindo pelas suas falhas, 
mas da falta de fé. Não é enfraquecida pelos peca-
dos, mas pela ausência de Jesus. Não é quebrada 
por tensões, mas pelo esquecimento de Jesus. Não 
permanece pequena devido à falta de valores, mas 
porque Jesus é pequeno dentro dela. Ele não está se 
afogando por falta de ar fresco, mas por asfixia de Je-
sus. 
Uma comunidade é forte quando Jesus dentro dela é 
forte. Uma comunidade pesa quando Jesus tem peso 
nela. Uma comunidade marcha junto quando Jesus 
está no meio. Uma comunidade se expande quando 
estende Jesus. Uma comunidade vive quando Jesus 
vive.  
Uma comunidade convence e enche ... quando é a 
comunidade de Jesus (Patxi Loidi) 

 
2. A Fraternidade escolápia é ... viver hoje a 

mesma experiência da primeira comunidade. 
Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos 
apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e 
nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos 
apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e si-
nais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e 
possuíam tudo em comum; vendiam suas proprieda-
des e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, 
conforme a necessidade de cada um. Perseverantes 
e bem unidos, freqüentavam diariamente o templo, 
partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com 
alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus 
e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Se-
nhor acrescentava a seu número mais pessoas que 
eram salvas (Atos 2, 42-47) 
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3. A Fraternidade é... dizer ao Senhor: "Aqui esta-
mos" 

Aqui estamos, Senhor Jesus: juntos em sua busca. 
Aqui estamos com nossos corações nas asas da li-
berdade. Aqui estamos, Senhor, juntos como amigos. 
Juntos. Dê-nos a força para caminharmos juntos. Nos 
dê a alegria de saber que estamos unidos. Dê-nos a 
alegria do irmão ao lado. Nos dê a paz de quem pro-
cura em grupo. Caminhamos em sua direção, subi-
mos cansados sua montanha. Sabemos que a subida 
é difícil, mas o grupo pode nos suportar. Sabemos 
que você se entrega acima. Sabemos que vale a pena 
subir e encontrá-lo. 

 
4. A Fraternidade escolápia é... ser embaixadores 

de Cristo no estilo de Calasanz. 
Somos, pois, embaixadores de Cristo; é como se 
Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em 
nome de Cristo, vos suplicamos: reconciliai-vos com 
Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez 
pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça 
de Deus. Sendo seus colaboradores, exortamos-vos 
a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele 
diz: “No momento favorável, eu te ouvi, no dia da sal-
vação, eu te socorri”. É agora o momento favorável, é 
agora o dia da salvação. Não damos a ninguém mo-
tivo de escândalo, para que o nosso ministério não 
seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos reco-
mendamos como ministros de Deus, por uma cons-
tância inalterável, em tribulações, necessidades, an-
gústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, 
jejuns, pela sinceridade, conhecimento, paciência, 
bondade; pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela 
palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo 
das armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa; 
na glória e na ignomínia, na má e na boa fama; tidos 
como impostores e, no entanto, dizendo a verdade; 
como desconhecidos e, no entanto, sendo bem co-
nhecidos; como agonizantes e, no entanto, bem vi-
vos; como castigados, mas não sendo mortos; como 
sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres; 
como indigentes e, no entanto, enriquecendo a mui-
tos; como não tendo nada e, no entanto, possuindo 
tudo (2 Corintios 5, 20 - 6, 10) 

 
5. A Fraternidade escpolápia é... nunca se conten-

tar e sempre seguir em frente. 
Senhor, ensina-nos a não nos contentar em amar a 
nós mesmos, aos quem amamos, Senhor, ensina-nos 
a pensar nos outros, a amar antes de tudo aqueles 
que não são amados. Senhor, dê-nos a graça de en-
tender que em todos os momentos de nossas vidas 
existem milhões de seres humanos que são seus fi-
lhos, que são meus irmãos, que morrem de fome e 
que morrem de frio. Senhor, tenha piedade de todos 
os pobres do mundo. Senhor, não deixes que seja-
mos felizes só nós mesmos. Dá-nos a angústia da mi-
séria universal e livra-nos de nós mesmos (Raoul Fol-
lereau) 

 
6. A Fraternidade escolápia é... ser caminhante de 

Emaús. 
+ Quero fazer um caminho, ser um caminhante de 
Emaús. 
Encontrar pessoas diferentes para caminhar e me 
deixar inundar por suas realidades, deixando que os 
sentimentos que eu conheço surjam em mim em mui-
tos momentos eles serão contraditórios. 
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+ Quero ser um caminhante de Emaús. 
Lançar-me na tarefa de me treinar para cometer o me-
nor número de erros, no meu modo de falar, nos meus 
gestos e atitudes, para não prejudicar nenhuma des-
sas pessoas com quem eu gostaria de caminhar. 
+ Quero ser um caminhante de Emaús. 
E começar a maravilhosa aventura de conhecer his-
tórias específicas, companheiros que vêem a vida di-
ferente do que eu vejo. Absorver seus sentimentos, 
ouvir, contemplar e dialogar. 
+ Quero ser um caminhante de Emaús. 
Juntarme às suas lutas, demonstrar solidariedade 
com seus sonhos, compartilhar seus sonhos e proble-
mas. Subir encostas íngremes de mãos dadas. 
+ Quero ser um caminhante de Emaús. 
Formar um grupo, desenvolver projetos, porque não 
quero andar sozinho. Quero caminhar com outros ir-
mãos e irmãs que sentem o mesmo que eu e cami-
nhar juntos pelo caminho, mesmo se formos mais de-
vagar, mas chegarmos onde estamos juntos. 
+ Quero ser um caminhante de Emaús. 
Deixar-me evangelizar para aqueles que encontrarei 
em minha jornada. Eu quero fazer um caminho, ser 
um caminhante de Emaús. Compartilhando pão, vi-
nho e vida, trabalho, suor e alegria, festejando e cho-
rando. Sentir meu coração ardendo enquanto com-
partilho o que sou e tenho e observar a história de 
cada pessoa como Deus as vê: com imensa ternura. 
+ Quero ser um caminhante de Emaús. 
E descubrir em cada rosto, em cada olhar, o via-
jante…. ao Senhor da vida. 

 
7. A Fraternidade escolápia é... a comunidade de 

pessoas contagiadas pela loucura de Jesus... e 
de Calasanz. 

Oh, Deus! Envie-nos pessoas loucas, aqueles que se 
comprometem profundamente, aqueles que se esque-
cem, aqueles que amam com mais que palavras, aque-
les que realmente dão suas vidas e até o fim. 
Dá-nos homens loucos, loucos, apaixonados, capazes 
de dar um salto para a insegurança, para a surpreen-
dente incerteza da pobreza. Dá-nos loucos, que aceitam 
diluir-se na massa sem pretender erguer um banquinho, 
que não usam sua superioridade em proveito próprio. 
Dá-nos loucos, loucos do presente, apaixonados por um 
modo de vida simples, libertadores eficientes do proleta-
riado, amantes da paz, puros de consciência, determi-
nados a nunca trair, capazes de aceitar qualquer tarefa, 
de aceitar qualquer tarefa, de ir a qualquer lugar, livres 
e obedientes. espontânea e tenaz, doce e forte. 
Dê-nos loucos, Senhor, dê-nos loucos (L.J. Lebret. “Gri-
tos y plegarias”, p. 310) 

 
8. A Fraternidade escolápia é... abraçar o mundo 

inteiro, sentir que somos todos irmãos, assumir 
que a missão de Calasanz alcança toda a huma-
nidade, descobrir que a felicidade só é possível 
fazendo os outros felizes. 

 
9. A Fraternidade escolápia é... acompanhar Jesus 

em sua vida, em sua palavra, em sua ação, em 
sua comunidade, em sua cruz, em sua ressurrei-
ção... desde esse carisma muito especial que 
Calasanz nos deixou. 
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10. A Fraternidade escolápia é... viver e dar a vida 
com um coração cheio de nomes, onde se en-
contra o rosto de Jesus e seu chamado para fa-
zer um mundo melhor através da comunidade e 
missão escolápias. 

 
11. A Fraternidade escolápia é... deixar Jesus lavar 

os pés, deixá-lo nos ensinar, nos salvar, nos 
acompanhar e sempre em comunidade fazer o 
mesmo, especialmente com crianças e jovens, 
como Calasanz fez. 

 
12. A Fraternidade Piarista é... nos descobrir no co-

ração de Jesus que nos ama, agradecer a vida 
de Calasanz e tantos escolápios que nos deram 
a sua vida... e querer corresponder a tanto amor 
recebido vivendo o carisma e a espiritualidade de 
Calasanz, compartilhando a vida em comuni-
dade e colaborando na missão escolápia. 

 

13. A Fraternidade escolápia é... uma escola de 
amor! 

Senhor, ensina-nos a amar aqueles que não têm nin-
guém que lhes ame. Existem milhões de seres huma-
nos, seus filhos e nossos irmãos, que morrem de 
fome sem merecê-lo, que morrem de sede sem terem 
feito nada para morrer de sede, que não o conhecem 
sem serem culpáveis dessa ignorância. 
Senhor, não permita que vivamos felizes e satisfeitos 
em nosso pequeno mundo. Faça-nos entender a an-
gústia da miséria universal e nos livre do nosso eu, 
cego e solitário. Esta é a nossa oração ardente. 

 
14. A Fraternidade escolápia é... caminhar com as 

mãos juntas. 

Com as mãos unidas, formamos um grupo com você, 
Jesus. Sentimos o calor do companheiro. Nossa força 
une as mãos, você une nossos corações. E quando 
sorrimos um para o outro, é a sua alegria que aparece 
em nossos lábios. Seu amor, sua alegria e sua força 
habitam cada um de nós e nos impelem a formar um 
grupo unido. 
Senhor, queremos amar um ao outro, sem que nin-
guém seja excluído. Queremos viver felizes e não dei-
xaremos que a raiva nos separe. Queremos ser uma 
cadeia forte e juntos faremos grandes coisas. 
Ninguém se sinta marginalizado, nem haja desprezo 
entre nós. Quem está triste ou preocupado, todos ten-
taremos ajudá-lo. Porque é você quem nos une, Je-
sus. 

 

Quinta-feira Santa 
Eucaristia, serviço, sacerdócio 
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15. A Fraternidade escolápia é... ofereçer mãos, 
pés, boca, vida a Jesus para segui-lo do caminho 
que Calasanz abriu a partir da educação de cri-
anças, jovens, pobres ... 

Jesus, você não tem mãos. Você tem apenas nossas 
mãos para construir um mundo onde a justiça possa 
viver. 
Jesus, você não tem pés. Você só tem nossos pés 
para impulsionar a liberdade e o amor. 
Jesus, você não tem lábios. Você tem apenas nossos 
lábios para anunciar ao mundo a Boa Nova dos po-
bres. 
Jesus, você não tem meios. Você tem apenas nossa 
ação para fazer todos os homens serem irmãos. 
Jesus, nós somos o seu evangelho, o único evange-
lho que as pessoas podem ler, se nossas vidas são 
obras e palavras eficazes. 

 
16. A Fraternidade escolápia é... ter descoberto o te-

souro de Calasanz: "Descobri em Roma a ma-
neira definitiva de servir a Deus fazendo o bem 
aos pequenos. Não os deixarei por nada no 
mundo". 

“O Reino dos Céus é como um tesouro escondido 
num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem es-
condido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus 
bens e compra aquele campo (Mateus 13, 44) 

 

17. A Fraternidade escolápia é... descobrir as bem-
aventuranças com os pequenos, os jovens, os 
pobres ... assim como com os escolápios, a co-
munidade, os outros educadores e voluntários... 
com Calasanz presen te hoje! 

 
18. A Fraternidade escolápia é... sal e luz, especial-

mente com as crianças, jovens e pobres, no es-
tilo Calasanz, levando educação, proclamação 
do Evangelho e solidariedade para transformar o 
mundo. 

 
19. A Fraternidade escolápia é... é querer mais, per-

guntar a Jesus o que mais podemos fazer e res-
ponder sim, seja o que for que ele disser, como 
Calasanz fez quando deixou seus planos para di-
zer sim. 
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20. A Fraternidade escolápia é... descubrir Jeus pre-
sente na comunidade e onde quer que a missão 
escolápia nos leve a criar o futuro. 

 
21. A Fraternidade escolápia é... entender um ao ou-

tro, quaisquer que sejam as diferenças pessoais, 
porque compartilhamos o mesmo carisma e a 
mesma missão, a de Calasanz. 

Não me importa se você é menino ou menina, se é preto 
ou branco, se entende bem minha língua e eu a sua. 
Não me importa de onde você vem ou onde você nas-
ceu. Não importa se seus pais já moravam aqui. Não 
importa se temos crenças diferentes. Nada disso im-
porta. Porque as diferenças nos enriquecem. Porque so-
mos chamados a viver juntos. E nós vamos entender um 
ao outro. Traga essa mão aqui. Vamos nos entender 
(Esteve Alcole). 

 
22. A Fraternidade escolápia é... andar em tándem 

com Jesus, Calasanz e a comunidade de irmãos e 
deixar-os cada vez mais nos liderar. 

A princípio, pensei que a vida espiritual era meu próprio 
esforço e que meu cansaço e trabalho eram de minha 
exclusiva responsabilidade. E assim me entreguei dia 
após dia a ela, carregando todo o peso da estrada em 
mim. Mas a coisa era extremamente cansativa. E até no-
tei algo estranho na coisa toda, como se eu fosse uma 
pessoa que anda sozinha e sente uma fadiga que não é 
proporcional ao resultado obtido. Em suma, um único 
estresse, quanto tempo teria durado? 

Mas, a certa altura, encontrei Jesus, que simplesmente 
sugeriu que eu andasse de tandem. Talvez eu o tenha 
movido com compaixão... E naturalmente aceitei: eu es-
tava à frente, ele atrás. Um bom casal e, obviamente, 
maior velocidade: eu dei a direção e ele deu impulso 
com eficiência notável e menos fadiga para mim. 
Mas, a certa altura, ele me disse: "E se eu estivesse em 
frente?" Naquela época, eu também aceitei, entre outras 
coisas, agradá-lo: o que está na frente gosta mais da 
paisagem. Mas logo percebi a proposta e a mudança ra-
dical que significava para minha partida. Ele é, a partir 
desse momento, quem escolhe a direção, quem decide 
para onde ir e para onde ir. 
Quando eu liderava, estava no caminho que conhecia. 
Era uma rota talvez chata e previsível, mas era segura; 
e também era um caminho fácil, porque tomei o cuidado 
de não cometer erros. Mas quando eu deixei Jesus lide-
rar o conjunto, eu não sabia mais aonde estávamos 
indo. Entre outras coisas, porque ele é muito estranho: 
frequentemente ou quase sempre ele não escolhe a ma-
neira mais fácil e confortável, e então decide descer 
aquelas trilhas intransitáveis da montanha ou descer la-
deiras íngremes, fico nervoso e eu o faço entender. Mas 
então eu descobri que as coisas estavam indo bem as-
sim. E assim aprendi a confiar em mim mesmo para 
deixá-lo escolher a direção a ser dada à vida. Também 
porque vejo que ele conhece perfeitamente os caminhos 
a seguir. 
No começo, pensei que seria apenas uma alternância 
de funções e que, mais cedo ou mais tarde, obteria a 
direção do tandem novamente. De fato, sou constante-
mente tentado a assumir o controle da minha vida. Mas 
ele me faz entender que não, que tudo está indo bem 
assim: ele está à frente, me preservando do ar da corrida 
e adivinhando qual é o itinerário certo; eu atrás, peda-
lando. Dessa forma, não apenas estou menos cansado, 
mas principalmente tenho a certeza de que nunca vou 
dar errado na estrada ”(Amadeo Cencini.“ A verdade da 
vida ”. P. 290) 
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23. A Fraternidade escolápia é... sentir-se perto de 
Jesus, de Calasanz, de cada irmão ou irmã en-
quanto compartilhamos fé, missão e vida.  

 
24. A Fraternidade escolápia é... sentir-se enviado 

em missão, no estilo Calasanz, como os primei-
ros discípulos e cristãos de todos os tempos (Lu-
cas 9, 1-6). 

 
25. A Fraternidade escolápia é... aprender a dizer a 

Jesus (e a muitas crianças e jovens) "você sabe 
que eu te amo” (João 21, 15-22) 

 
26. A Fraternidade escolápia é... com a "estratégia de 

Calasanz", mostrar que é possível acabar com o in-
ferno para viver no céu. 

"Um dia, um homem sábio visitou o inferno. Lá, ele viu 
muitas pessoas sentadas em torno de uma mesa rica-
mente servida. Estava cheia de comida, o que era mais 
apetitoso e requintado. No entanto, todos os clientes pa-
reciam famintos e o gesto emaciado.Eles tinham que co-
mer com pauzinhos, mas não podiam, porque eram tão 

longos quanto um remo. Portanto, mesmo que esticas-
sem os braços, não podiam levar nada à boca. 
Impressionado, o sábio emergiu do inferno e subiu ao 
céu. Com grande espanto, viu que havia também uma 
mesa cheia de lanchonetes e com as mesmas iguarias. 
Nesse caso, no entanto, ninguém tinha um rosto desar-
ticulado; todos os presentes usavam um semblante feliz; 
eles respiravam saúde e bem-estar dos quatro lados. E 
é que, lá no céu, cada um se cuidava em alimentar com 
os longos gravetos a pessoa que estava na frente deles"  
(Manuel Sánchez Monge. “Parábolas como dardos”, p. 
79). 

 
27. A Fraternidade escolápia é... colocar o que se é 

e se tem na comunidade, para que Deus possa 
agir através (às vezes, apesar de) de nós 

 
28. A Fraternidade escolápia é... ser um grupo evan-

gelizador com sua própria vida, com a comuni-
dade, com a missão, com dedicação... como Ca-
lasanz. 
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29. A Fraternidade escolápia é... ser discípulo de Je-
sus, enviado para transmitir a Boa Novas da co-
munidade escolápia, convidando a nos aproxi-
mar ao único Senhor. 

 
30. A Fraternidade escolápia é... caminhar sempre 

acompanhados pelos irmãos, pelos escolápios  
de todo o mundo... e por Jesus a quem segui-
mos!siempre acompañado por los hermanos, por 
los escolapios de todo el mundo... ¡y por Jesús a 
quien seguimos! 

 
31. A Fraternidade escolápia é… ajuda-nos a escu-

tar e a vê-lo, principalmente nos mais pequenos, 
nos mais jovens, nos mais pobres. 

 

32. A Fraternidade escolápia é... viver com intensi-
dade o chamado de Jesus para segui-lo, aprovei-
tando o caminho que Calasanz abriu e que nós, es-
colápios, estamos seguindo em todo o mundo. 

Somos cristãos de rotina, 
porque nossos pais eram, 
porque não nos incomodamos 
para deixar de ser assim. 
Jesus, gostaríamos de ser verdadeiros cristãos, 
descobrir você pela primeira vez, 
depois de tantos anos que, 
aparentemente nós te seguimos. 
Dê-nos novos olhos para vê-lo 
Nos dê um novo coração para amar você. 
Envie-nos o seu espírito. 
Ensina-nos a ler o evangelho. 
(Luis Espinal. “Oraciones a quemarropa”, p. 91) 

 
33. A Fraternidade escolápia é... estar sempre unidos 

na construção de um mundo melhor pelos cami-
nhos que Calasanz abriu: a educação cristã trans-
formadora. 

ESTAR JUNTOS 
Os filhos de um fazendeiro estavam brigando. Este úl-
timo, apesar de suas muitas recomendações, não con-
seguiu mudar sua atitude com seus argumentos. Ele de-
cidiu que isso tinha que ser feito com a prática. Ele os 
exortou a lhe trazer um maço de varas. Quando eles fi-
zeram o pedido, ele primeiro entregou-os os palitos e or-
denou que fossem quebrados. Embora tenham se esfor-
çado, não conseguiram; Então ele desamarrou a trave e 
entregou as varas uma a uma. Sendo capaz de quebrá-
los dessa maneira facilmente, ele disse: "Bem, crianças, 
você também, se você conseguir ter harmonia, será in-
vencível diante de seus inimigos, mas se lutar, será 
presa fácil" (Esopo) 
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34. Fraternidad escolapia es… deixar-se olhar por 
Jesus, ouvir o chamado dele e responder gene-
rosamente, seguindo Jesus nos caminhos que 
Calasanz abriu e seguimos os escolápios (Ma-
teus 4, 18-25) 

 
35. A Fraternidade escolápia é... abrir espaço para o 

Espírito de Deus, de Jesus... e de Calasanz, para 
que ele possa agir em cada membro da comuni-
dade e na comunidadde toda. 

 
36. A Fraternidade escolápia é... deixar nos unir por 

Jesus, receber Dele o encorajamento e a dire-
ção, descansar Nele sempre juntos. 

Não vamos esquecer os raios e a borda. O que são rá-
dios? Cada um de nós. Solidamente unidos no centro, 
partimos daquele centro comum do qual divergimos. 
Essa é a nossa natureza e nossa riqueza. 
Mas somos inúteis até que o pneu chegue a unir nossas 
diferenças e se juntar a nós. O pneu indispensável de 
onde frequentemente fugimos é a comunidade, a Igreja 
(Jacques Loew. “Fábulas y parábolas”, p. 26) 

 

37. A Fraternidade escolápia é... aprender a perdoar 
dentro e fora da comunidade. Em Calasanz, te-
mos um bom exemplo (Mateus 18, 21-35) 

 
38. A Fraternidade escolápia é... descobrir que ser-

viço e alegria são inseparáveis, especialmente 
quando cuidamos dos pequenos e dos pobres, 
como Calasanz fez e continuamos a fazer os es-
colápios. 

 
39. A Fraternidade escolápia é... ficar unido a Jesus, 

videira vivificante, e dar frutos abundantes. E 
tudo isso nessa faceta de Jesus que Calasanz 
desenvolveu tão bem: atenção às crianças, aos 
pobres, aos jovens (João 15, 1-8) 
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40. A Fraternidade escolápia é... viver como irmãos 
diante do Pai celestial e colaborar na construção 
de um mundo melhor, seguindo a "estratégia" de 
Calasanz: educação cristã transformadora. 

 
41. A Fraternidade escolápia é... ajudar-nos a tirar o 

máximo proveito dos talentos que recebemos, 
compartilhando a comunidade, fé e comprometi-
mento com um mundo melhor no caminho que 
Calasanz  (Mateus 25, 14-30) 

 
42. A Fraternidade escolápia é... levar a pegada de 

Jesus no estilo Calasanz e deixar uma marca 
nas crianças, jovens, adultos com quem estamos 
em nossa vida e missão. 

 
43. A Fraternidade escolápia é... ser a comunidade 

de Jesus hoje, como então: ser chamado e res-
ponder, ser companheiro de Jesus, ser enviado 

para anunciar a Boa Nova com palavras e 
ações... e tudo no estilo de Calasanz e dos es-
colápios (Marcos 3, 13-19) 

 
44. A Fraternidade escolápia é... fazer parte de 

Cristo hoje no meio de crianças, jovens e pobres 
para comunicar a Boa Nova de Jesus através da 
educação cristã transformadora, típica dos esco-
lápios (1 Corintios 12, 4-27) 

 
45. A Fraternidade escolápia é... estar unidos, aber-

tos ao Espírito para nos dar orientação e força 
para continuar a missão para a qual fomos cha-
mados (Atos 2, 1-13) 
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46. A Fraternidade escolápia é... deixar-se infectar 
pela loucura de Deus em favor de crianças, jo-
vens, pobres ... como Calasanz. 

 
47. A Fraternidade escolápia é... tornar nosso, reli-

giosos e leigos, o credo escolápio. 
Nós religiosos escolápios, pobres da Mãe de Deus, 
reunidos pelo Pai, em nome de Cristo, 
e ouvindo o Espírito Santo, que nos abre  
para compartilhar o carisma com os leigos, 
desafiado pelo grito  
de multidões de crianças e jovens 
em um mundo em rápida mudança, 
fiel à inspiração do Fundador, 
   nós professamos nossa fé em Cristo Jesus, 
que acolhe e abençoa crianças, 
e, por essa graça, 
   queremos dizer, como consagrados, 
a radicalidade evangélica de seus seguidores, 
de acordo com o caminho aberto por Calasanz, 
em um processo de conversão contínua; 
   nós vivemos, como convocados, 
a alegria da Fraternidade, sinal profético do Reino, 
em comunhão com a Igreja, o Povo de Deus 
e com toda a família humana, 
sendo a voz dos pequenos; 
   nos entregamos, como enviados, 
na diaconia educativa, própria ao nosso ministério, 
comprometendo-nos a trabalhar, 
unidos aos leigos na nova evangelização. 
Proclamamos, assim, nossa fé e esperança 
em um mundo novo, já presente na disponibilidade 
de tantos irmãos, religiosos e leigos, 
abertos a gratuidade  
e ao caráter popular de nossa missão, 
e queremos compartilhá-los 
com as novas gerações de escolápios, 
para que vivamos juntos 
com autenticidade e fidelidade criativa 
o carisma de Calasanz. 
Colocamos nosso futuro nas mãos de Maria, 
sob cuja proteção materna 

nossa ordem foi fundada (Capítulo Geral 1997) 

 
48. A Fraternidade escolápia é... fazer todo o possí-

vel para que o Espírito nos encontre sempre uni-
dos na missão de construir um mundo melhor no 
estilo de Calasanz, com a educação cristã trans-
formadora, especialmente com os mais pobres. 

 
49. A Fraternidade escolápia é... viver o Pai Nosso 

todos os dias, sendo mais filhos do Pai e mais 
irmãos de todos, especialmente dos meninos, 
meninas, jovens e pobres. 

 
50. A Fraternidade escolápia é... tornar a Santíssima 

Trindade presente, sendo filho de Deus e pai de 
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muitas crianças e jovens que precisam de nós, 
irmão de Jesus e também de tantas pessoas que 
exigem um mundo melhor, sentir vivo o Espírito 
e ser espírito naqueles estudantes e pessoas 
com quem estamos... como Calasanz fez e con-
tinua a fazer hoje tantos escolápios, religiosos e 
leigos. 

 
51. A Fraternidade escolápia é... assumir hoje a mis-

são que Jesus deu aos discípulos sabendo que 
Ele está sempre com a comunidade escolápia, 
de religiosos e leigos que formamos (Mateus 28, 
16-20) 

 
52. A Fraternidade escolápia é... descobrir a Santís-

sima Trindade, que é comunidade, e torná-la pre-
sente vivendo como filhos, como irmãos e como 
templos do Espírito... ao mesmo tempo em que 
agimos como pais e mães, como Jesus, e nos 
deixando guiar pelo Espírito que tem em cada 
um e, sobretudo, na comunidade. 

 

53. A Fraternidade escolápia é... caminhar juntos na 
vida, compartilhando oração, formação, compro-
metimento, o processo de identificação com a 
proposta de Jesus, a tarefa de construir um 
mundo melhor no estilo de Calasanz. 

 
54. A Fraternidade escolápia é... a rede de comuni-

dades escolápias de todo o mundo fazendo fra-
ternidade para não se acostumar com o que 
deve ser mudado: porque Deus e a humanidade 
precisam de uma sociedade mais justa, pacífica 
e unida. 

 
55. A Fraternidade escolápia é... descobrir o dom 

que o Pai nos deu, dando-nos irmãos em comu-
nidade que concordam com a maneira escolápia 
de colaborar em um mundo mais fraterno ao 
longo do caminho que Calasanz descobriu e hoje 
é continunado pelos escolápios: a educação 
cristã transformadora. 

 
56. A Fraternidade escolápia é... caminho comparti-

lhado, vida entrelaçada, projetos comuns, incen-
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tivo e correção, unidade para colaborar na cons-
trução de um mundo melhor ao longo do cami-
nho que Calasanz abre: uma educação cristã 
transformadora, especialmente para crianças, jo-
vens e pobres 

 
57. A Fraternidade escolápia é... viver a sua vocação 

com intensidade, em harmonia com as Escolas 
Pias e seus pilares de vida e missão: a própria 
Ordem com suas chaves da vida, a Fraternidade 
com seus desafios, a Rede Itaka - Escolápios, o 
Movimento Calasanz e as equipes e projetos de 
presença. 

 
58. A Fraternidade escolápia é... saber que segui-

mos Jesus, no estilo de Calasanz e dos escolá-
pios, com os irmãos que temos aqui na terra e 
com aqueles que já estão na casa do Pai no céu. 
Nos sentimos irmãos de Jesus, de Calasanz, de 
todos os escolápios da história passada, pre-
sente e futura. Nos sentimos compartilhando ca-
risma, vida, espiritualidade, missão... e destino! 

 

59. A Fraternidade escolápia é... estar reunidos em 
seu nome, Jesus, para crescer como irmãos em 
Calasanz e nas Escolas e Pias, que têm o 
mesmo coração e alma. 

 
60. A Fraternidade escolápia é... descubrir a alegria 

de ser servos inúteis, que fazem todo o possível 
e confiam plenamente no (Lucas 17, 7-10) 

 
61. A Fraternidade escolápia é... deixar que Jesus 

seja o centro, que nos guia, nos sustenta, que 
nos torna irmãos sempre, que nos envia...  
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62. A Fraternidade escolápia é... atender ao mesmo 

chamado, descobrindo irmãos, compartilhando o 
mesmo projeto escolápio, ajudando-nos a cres-
cer juntos, olhando na mesma direção, esque-
cendo nossas pequenas aspirações pessoais, 
focando no outro, dando preferência a quem pre-
cisa mais. 

 
63. A Fraternidade escolápia é... descobrir e com-

partilhar na comunidade tantas coincidências 
que falam todos os dias de Deus e da dedicação 
para outros. 

 

64. A Fraternidade escolápia é... descubrir Jesus 
vivo no meio de nós, da comunidade, da missão, 
de cada um dos irmãos, de cada chamado que 
recebemos, da história de nossa sociedade... no 
meio de cada momento de nossa vida.  

 
65. A Fraternidade escolápia é... deixar-se olhar por 

Jesus e Calasanz, para nos sentirmos em comu-
nidade amados, enviados e acompanhados na 
missão escolápia. 

 
66. A Fraternidade escolápia é... descobrir que a 

coisa mais importante na Fraternidade é a pró-
pria Fraternidade (veja como eles se amam; 
nisso saberão que vocês são meus discípulos)! 
Certamente a comunidade é para a missão e a 
missão para a comunidade: são dois lados da 
mesma moeda. 
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67. A Fraternidade escolápia é... aprender a desco-
brir o imenso amor de Deus por cada um de nós 
e a refleti-lo nos irmãos da comunidade e nas 
pessoas a quem nossa missão escolápia é diri-
gida (1 Corintios 13, 1-7) 

 
68. A Fraternidade escolápia é... aprender a carre-

gar juntos o peso do amor, com Calasanz, para 
com os pequenos, os jovens e os necessitados. 

"Na hora da morte, 
nós não seremos julgados 
pela quantidade de trabalho que fizemos, 
mas por causa do peso do amor 
que colocamos em nosso trabalho. 
Esse amor deve acabar do sacrifício de si mesmos 
E tem que ser sentido até doer " (Madre Teresa de 
Calcuta) 

 
69. A Fraternidade escolápia é... caminar em comu-

nidade para anunciar a Boa Nova, para colaborar 
na construção de um mundo melhor, para des-
cobrir a mão de Deus em tudo... e para ser feliz, 
acima de tudo, porque "nossos nomes estão es-
critos no céu” (Lucas 10, 1-20) 

 
70. A Fraternidade escolápia é... ser r família esco-

lápia, vivendo como filhos e como irmãos.  

 
71. A Fraternidade escolápia é... responder à neces-

sidade da comunidade para seguir Jesus, per-
manecer fiel, ser mais eficiente na construção de 
um mundo melhor, ter outros escolápios sempre. 

 

questão de amor 
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72. A Fraternidade escolápia é... nos sentir chama-
dos pelo Pai Deus a serem seus filhos, a seguir 
Jesus em comunidade, a se apaixonar pelo pro-
jeto escolápio, a descobrir os irmãos que ele es-
colheu para nós e a colaborar na construção de 
seu Reino. Assim é simples, maravilhoso... e 
comprometido! 

 
73. A Fraternidade escolápia é... aprender a remar 

todos juntos, deixando Jesus e Calasanz os que 
nos guiam em nossa vida e missão. 

 
74. A Fraternidade escolápia é... responder em con-

junto ao chamado que Você nos faz pessoal-
mente para caminhar com os irmãos e irmãs que 
Você nos dá, seguindo-o através de trilhas esco-
lápias para construir um mundo melhor. 

 
75. A Fraternidade escolápia é... descobrir a neces-

sidade de seguir Jesus em comunidade, de 
construir a Fraternidade todos os dias, de cola-
borar juntos na missão escolápia, de celebrar 
juntos, de compartilhar... 

 
76. A Fraternidade escolápia é... ser um bom sama-

ritano (atento às necessidades do outro) e uma 
samaritana (oferecendo água a Jesus para que 
ele possa nos encher de fontes da vida eterna): 
os dois elementos para construir vida e comuni-
dade escolápias. 

 
77. A Fraternidade escolápia é... sentirse parte de la 

gran familia que inició Calasanz al dejarse ena-
morar de tantos niños, jóvenes y pobres que ne-
cesitaban de su ayuda, de una educación cris-
tiana transformadora. 

 
78. A Fraternidade escolápia é... construir todos os 

dias uma família de irmãos e irmãs, que tenham 
Deus como Pai e estejam determinados a cola-
borar no estilo escoláio na tarefa de criar um 
mundo como Deus ordena. 

Deus está te chamando 
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79. A Fraternidade escolápia é... o grupo de pessoas 

que se sentem chamadas a seguir a Jesus, 
sendo autênticas em suas vidas e prestando as-
sistência a outras pessoas, especialmente as 
mais necessitadas... e todas no estilo de Cala-
sanz e dos escolápios. 

 
80. A Fraternidade escolápia é... trabalhar por um 

mundo melhor como se tudo dependesse de nós, 
sabendo ao mesmo tempo que tudo depende de 
Deus, como Calasanz sabia fazer e os escolá-
pios sabemos (Salmo 126) 

 
81. A Fraternidade escolápia é... crescer na sabedo-

ria de Deus que sempre fala na comunidade 
cristã, centrada em Jesus, nos irmãos, na missão 
de colaborar na construção de um mundo como 
Deus ordena... 

 
 

82. A Fraternidade escolápia é... ser Marta e Maria 
ao mesmo tempo, acolher Jesus, colocando-nos 
a seu serviço como Marta e sentando-nose aos 
seus pés para ouvir como Maria. 

 
83. Fraternidad escolapia es… testemunhar que Je-

sus continua a viver em cada um de nós, na co-
munidade, no mundo e sobretudo nas crianças, 
jovens e pobres. 

 
84. A Fraternidade escolápia é... chegar além no 

crescimento pessoal, seguindo Jesus, na cons-
trução de um mundo melhor através do estilo es-
colápio de educar, evangelizar e transformar.   
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85. A Fraternidade escolápia é... ser uma boa terra 
escolápia para que o Senhor semeia sua se-
mente em nós e semeia em outras, especial-
mente entre crianças, jovens e pobres, por meio 
da educação cristã transformadora para um 
mundo melhor. 

 
86. A Fraternidade escolápia é... o melhor recurso 

para continuar caminhando todos os dias: um 
grupo que nos lembra quem é o centro e guia de 
nossas vidas, que nos ajuda a ser fiéis ao ca-
risma de Calasanz, continuar a educar enquanto 
vivemos o que pregamos, continuar a traba-
lhando em um mundo melhor. 

Senhor escuta nossas orações 
e olhe com bons olhos nossa caminhada, 
incentiva nossa marcha e seja nosso companheiro, 
Que aminhara seja alegria para nós 
e alcançar a meta, salvação. 
 

 
87. A Fraternidade escolápia é... um lugar de encon-

tro, de vida, de compromisso para idosos, adul-
tos, jovens e crianças, porque com Jesus no cen-
tro somos sempre jovens e vivos. 

 

88. A Fraternidade escolápia é... saber viver juntos o 
trigo e o joio, sabendo que ambos os aspectos 
estão em todos os grupos e em todas as pes-
soas. E sabendo que o Pai que nos fez irmãos 
continua a nos amar juntos, e Ele saberá separar 
quando chegar o momento. A comunidade que 
existe na Fraternidade supõe um amor muito 
maior que qualquer defeito (Mateus 13, 27-30). 

 
89. A Fraternidade escolápia é... poder orar o Pai 

Nosso, descobrindo como novidade que Deus é 
nosso Pai, descobrindo todos os dias que estou 
cercado por irmãos e irmãs, que devemos des-
cobrir e colaborar na vontade de Deus, que de-
vemos obter pão diário para todos , que devemos 
nos sentir perdoados e sempre perdoar, que Je-
sus está em nosso meio para nos dar forças para 
tornar realidade o Pai Nosso... 
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90. A Fraternidade escolápia é... orar juntos, discer-
nir sua vontade em comunidade, cumprir a mis-
são escolápia à qual Você nos chama, comparti-
lhar a vida, descobrir a cada dia mais amigos 
seus e mais irmãos... 

 
91. A Fraternidade escolápia é... viver o grupo esco-

lápio que nos ajuda todos os dias a descobrir os 
caminhos que o Senhor nos abre por meio de cri-
anças, jovens e pobres. A comunidade é um guia 
e um mestre, para que juntos descubramos a 
vontade do Senhor Jesus. 

 
92. A Fraternidade escolápia é... viver esse decá-

logo da coexistência, da alegria de saber que vi-
vemos com os irmãos que o Senhor nos deu. 
1. Aaceitar o seu próximo como ele é, amando-

o com todos os seus defeitos. 
2. Não levará em consideração a ingratidão e 

os desvios 
3. Não julgará o comportamento deles pelas 

costas 
4. Estar continuamente interessado nas coisas 

dele. 

5. Elogiar suas virtudes ou qualidades em sua 
ausência, ele logo saberá 

6. Servirá ao seu vizinho mesmo que ele seja 
um curinga. 

7. Agradecer ao outro por suas pequenas 
atenções. 

8. Ficar sempre feliz para animar todos. 
9. Desfrutar dos triunfos um do outro sem in-

vejá-los. 
10. Pedir coisas por favor. E se você fizer algo 

errado, pedir perdão. 
vivir el decálogo de la convivencia, desde la alegría 
de saber que vivimos con los hermanos que nos ha 
dado el Señor. 
 

 
93. A Fraternidade escolápia é... uma comunidade 

de pessoas que se descobrem chamadas por Je-
sus para segui-lo, pelos caminhos escolápios de 
dedicação à educação cristã de crianças, jovens 
e pobres, sabendo que a comunidade é o princi-
pal sinal da presença de Deus em nosso mundo. 

Uma comunidade é 
um grupo de pessoas que oram juntos, 
mas eles também falam juntos; 
eles riem juntos e trocam favores; 
eles estão brincando juntos 
e juntos eles são sérios; 
às vezes discordo, mas sem animosidade, 
como você está às vezes consigo mesmo, 
usando esse raro desacordo 
reforçar sempre o acordo habitual. 
 
Eles aprendem algo um com o outro 
ou ensiná-lo um ao outro. 
Tristemente sentem falta dos ausentes. 
Eles acolhem aqueles que chegam com alegria. 
Eles fazem manifestações desse ou de outro tipo, 
faíscas do coração daqueles que se amam, 
expresso no rosto, na língua, nos olhos, 
em mil gestos de ternura. 
E eles cozinham comida caseira juntos, 
onde almas se unem 
e onde vários, no final, são apenas um (Santo Agos-
tinho. "As confissões") 
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94. A Fraternidade escolápia é... reconhecer o irmão 

em cada membro da comunidade escolápia, em 
cada criança que precisa de mim, em cada jovem 
próximo, em cada pobre que reivindica seu di-
reito... e sentir que isso não é um fardo, mas um 
privilégio. 

 
95. A Fraternidade escolápia é... descobrir que te-

mos as mesmas raízes em Jesus através de Ca-
lasanz e que a diversidade nos enriquece e com-
plementa, fazendo-nos dar frutos da transforma-
ção ao nosso redor. É descobrir que somos fa-
mília em Jesus e em Calasanz. 

 

96. A Fraternidade escolápia é... seguir os passos de 
Jesus com as indicações de Calasanz e com os 
escolápios como companheiros de viagem: uma 
maravilha! 

 
97. A Fraternidade escolápia é... recomeçar todas as 

manhãs o seguimento de Jesus no estilo de Ca-
lasanz, sabendo que a cada manhã podemos re-
começar, que cada manhã é um presente do Pai 
nos irmãos e na missão que Ele nos confia... 
Cada amanhã é novo. 

 
98. A Fraternidade escolápia é... responder à per-

gunta "Quem é Jesus para mim?" descobrindo 
que Ele é meu Senhor, que está presente em 
cada irmão da comunidade, em cada criança ou 
jovem, em cada pessoa que precisa de nós, na 
proposta de Calasanz de construir um mundo 
melhor em comunidade através da educação 
cristã transformadora ... 
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99. A Fraternidade escolápia é... descobrir que per-
der (tempo, dinheiro, possibilidades, liberdade...) 
é ganhar a vida, a riqueza mais grande, o mundo 
inteiro e a sua gente, a felicidade .. porque seguir 
a Jesus é o que nos faz mais livre para nós e 
para aqueles que estão ao nosso lado; seguir 
Calasanz com os escolápios é um tesouro muito 
maior do que poderíamos pensar que deixamos: 
é cem por um. 

 
100. A Fraternidade escolápia é... descobrir onde está 

o melhor tesouro e o que não vale a pena. O te-
souro de Calasanz, sua espiritualidade, sua vida, 
sua missão, seu carisma, seu grupo que hoje 
também mantém os cuidados preferenciais a 
meninos e meninas, jovens e pobres... é um 
grande tesouro que nós une em comunidade de 
vida e missão muitas pessoas do mundo. 

 
101. Fraternidad escolapia es… uma escola da vida 

em que aprendemos a descobrir Deus nos pe-
quenos, a descobrir a felicidade no serviço e a 
dedicação aos outros, a descobrir o sentido da 
vida em dedicação à construção de uma socie-
dade melhor através da maneira escolápia de 
educar, evangelizar e transformar. 

 
102. Fraternidad escolapia es… viver o ensino de Je-

sus que nos pede receber as crianças, tornar-se 
como elas, viver por elas... como Calasanz e 
como os escolápios hoje. 

 
103. Fraternidad escolapia es… descobrir Jesus no 

meio da Fraternidade, no meio da missão esco-
lápia... e saber como corrigir e corrigido pelo ir-
mão para ser cada vez mais fiel ao Senhor, mais 
servos de crianças e pobres, mais irmãos e mais 
filhos e filhas de Deus (Mateus 18,15-20) 
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104. Fraternidad escolapia es… gostar muito de Ma-
ria, educadora e seguidora de Jesus, que nos 
mostra como ser fiéis a Deus por toda a vida, que 
nos convida a "fazer o que Ele diz" (João 2: 1-
11), a proclamar o magnificat na primeira pessoa 
(Lc 1, 46s), a segui-lo até a cruz... 

 
105. Fraternidad escolapia es… descobrir na pe-

quena comunidade escolápia a presença de Je-
sus que nos convida a expandir nossa comuni-
dade para a Fraternidade do mundo, para a 
Igreja universal, para a humanidade hoje e no fu-
turo. Porque a viver a Fraternidade é descobrir 
que somos todos irmãos, filhos do Pai Deus, e 
que a razão da vida é construir e manter a família 
humana em paz e solidariedade. Para isso, te-
mos o caminho aberto por Calasanz: a educação 
cristã transformadora, especialmente com os 
mais pobres. 

 

106. Fraternidad escolapia es… seguir Jesus, no es-
tilo de Calasanz e dos escolápios, sempre con-
tando com um grupo que nos encoraja a seguir 
e comprometer cada um a ajudar os outros a per-
severarem em todas as situações, porque o 
Reino está sempre próximo. 

 
107. Fraternidad escolapia es… descobrir que a paz 

do Senhor envolve esforço, sacrifício, perdão 
muitas vezes, dificuldades, se sentir abando-
nado por pessoas muito queridas... e descobrir 
que Jesus já a anuncia para nós e que depois de 
cada cruz ele acaba mostrando o amor de Deus. 
Calasanz sabia muito sobre isso quando, por fa-
zer o bem aos pequenos, foi atacado, perse-
guido, abandonado, aparentemente sem su-
cesso com o fechamento das escolas. Fraterni-
dade é saber viver isso em paz. 

 
108. Fraternidad escolapia es… receber cem por um, 

quando descobrimos com alegria que nos sepa-
ramos de tudo para compartilhá-lo com aqueles 
que mais precisam, com o menino ou a menina, 
com o adolescente ou o jovem, com os adultos 
que precisam de nós, com os necessitados. 
Grande presente é descobrir que, dando tudo o 
que temos, recebemos muito mais! 
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109. Fraternidad escolapia es… descobrir todos os 

dias que o último será o primeiro, que o menor 
será o mais atendido, o mais pobre será o mais 
amado, o mais humilde será o mais reconhecido, 
o mais dedicado será o que receber mais, os 
mais generosos serão os mais ricos, os mais es-
forçados serão os mais felizes, os mais atentos 
serão os mais cuidados... tanto na comunidade 
escolápia quanto na missão para crianças, ado-
lescentes e jovens, adultos em nossos trabalhos 
e ações. 

 
110. Fraternidad escolapia es… uma oportunidade 

única de pensar, acreditar, sonhar e ousar viver 
plenamente o Evangelho, para dar continuidade 
à vida e à missão de Calasanz em nosso mundo. 

 
111. Fraternidad escolapia es… tornar Calasanz pre-

sente hoje, vivendo o Evangelho como Calasanz 
nos inspira, compartilhando a vida em pequenas 
comunidades, caminhando junto com os religio-
sos escolápios, assumindo essa mesma missão 

da educação cristã transformadora para meni-
nos, meninas, adolescentes e jovens, adultos e 
todos aqueles que precisam de nós.  

 
112. Fraternidad escolapia es… aproximar-se do Se-

nhor, através da oração e do compromisso com 
os mais pobres, para ver coisas maravilhosas 
neles, nos meninos e meninas, nos adolescentes 
e jovens, na própria comunidade. A Ffraterni-
dade é se preparar para ver coisas maravilhosas: 
a mão presente de Deus. 

113. acercarse al Señor, por medio de la oración y el 
compromiso con los más pobres, para ver cosas 
maravillosas en ellos, en los niños y niñas, en los 
adolescentes y jóvenes, en la propia comunidad. 
Fraternidad es prepararse para ver cosas mara-
villosas: la mano de Dios muy presente. 

 
114. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que vivem sua fé em pequenas comunidades 
que se associam a uma grande comunidade co-
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munitária (a Fraternidade) para manter vivo o ca-
risma de Calasanz e desenvolver o sonho de Ca-
lasanz no lugar em que vivem. 

(Você nos ajuda para manter vivo o sonho de Cala-
sanz. Obrigado) 

 
115. Fraternidad escolapia es… descobrir um mundo 

mágico onde o Senhor Jesus esteja muito pre-
sente em crianças, adolescentes e jovens, ne-
cessitados, na comunidade, na missão escolápia 
de construir um mundo melhor através da edu-
cação cristã transformadora. 

 
116. Fraternidad escolapia es… viver unidos a Jesus, 

sendo seus companheiros, compartilhando com 
Ele a amizade e a vida em comunidade de ir-
mãos e irmãs, com um claro compromisso con-
junto de fazer um mundo melhor no estilo dos es-
colápios: educação cristã transformadora. 

  

117. Fraternidad escolapia es… descobrir a pérola 
preciosa da comunidade e missão escolápias, 
que também tentam refletir diante das crianças e 
jovens a "pérola preciosa" que é a misericórdia 
de Deus, a amizade de Jesus e a força do Espí-
rito. 

 
118. Fraternidad escolapia es… reconhecer os talen-

tos que o Senhor nos deu, tirar proveito deles 
servindo aos outros, ajudar os irmãos da comu-
nidade para que também tirem muitos frutos dos 
dons que receberam... 

119. reconocer los talentos que el Señor nos ha dado, 
sacar provecho de ellos sirviendo a los demás, 
ayudar a los hermanos de la comunidad para que 
también saquen mucho fruto de los dones que 
han recibido... 

 
120. Fraternidad escolapia es… nos sentir tão gratos 

pelo amor recebido de Deus que não esperamos 
outra recompensa senão dar uma resposta ge-
nerosa àquele que nos amou antes e com muito 
mais força. Servir aos outros sem humildade não 
é amor... 

 
121. Fraternidad escolapia es… descobrir que a Boa 

Nova éo real, que está acontecendo agora em 
nosso meio, que podemos ser protagonistas 
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dessa construção de um mundo como Deus de-
seja, que Calasanz abriu um caminho para nós 
que podemos desfrutar com os irmãos da co-
munidade... (Lucas 4, 16-21) 

 
122. Fraternidad escolapia es… deixar-se repartir em 

comunidade para dar o melhor aos irmãos da co-
munidade e às pessoas a quem a missão é diri-
gida... enquanto preserva sua própria personali-
dade. A comunidade deve compartilhar sem di-
luir, sair do caminho e crescer em sua própria 
vida e ao redor... 

Sonhamos com uma comunidade onde cada um, é 
claro, vá ser tudo para o outro. 
Não é como maçãs em sua árvore, onde cada uma 
finalmente existe para si e o sol é para todos. 
Não é como frutas em uma cesta; existe diversidade, 
mas com justaposição. 
Então a comunidade passada pelo misturador é in-
ventada. Tudo está moído: a pele, os pimentões. Isso 
dá um batido uniforme, cheio de vitaminas. Mas onde 
cada um perdeu sua personalidade. 
Dizem que esse foi o resultado de algumas ordens 
religiosas em outros tempos. Hoje, o ideal de uma co-
munidade de base onde leigos, religiosos, casados e 
solteiros não podem ser reconhecidos muito bem. 
Uma solução melhor? Salada de frutas. Permanecer 
cada um como está: pêra, maçã, banana ou abacaxi. 
E que cada um se beneficia do sabor característico 
do outro. 
Mas com uma condição: aceitação evangélica de ser 
cortada em quatro, dez ou doze pedaços, se for um 
fruto grande e bonito. Somente os muito humildes 
permanecem inteiros: uma cereja, um grão de uva, 
um morango (Jacques Loew. "Fábulas e Parábolas", 
p. 70). 
 

 
123. Fraternidad escolapia es… confiar no Senhor 

que nos envia para o mar adentro, percorrer no-
vos caminhos, confiar apesar das evidências que 
dizem o contrário, permitir-nos ser acompanha-
dos por Jesus, estar dispostos a percorrer novas 
trilhas... 

 
124. Fraternidad escolapia es… saber cozinhar os 

elementos de uma comunidade de seguidores 
de Jesus no estilo de Calasanz ... e também se 
deixar cozinhar pelo Senhor. 

RECEITA PARA UM COMUNIDADE FELIZ  
Ingredientes: 
3 xícaras de amor, 3 xícaras de fé, 
2 xícaras de entendimento, 2 xícaras de lealdade, 
1 xícara de esquecimento, 1 xícara de esperança, 
5 colheres de sopa de ternura, 
4 colheres de sopa de bondade, 
3 colheres de sopa de silêncio 
1 barril de alegria. 
       Instruções: 
Tomando amor e fé, misture-os com lealdade e com-
preensão. Adicione ternura, bondade e esperança. 
Tempere com o esquecimento e o silêncio. Tempere 
abundantemente com alegria. Asse com os raios do 
sol (Enrique de Soto). 
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125. Fraternidad escolapia es… descObrir que Jesus 
é o Senhor, o único Senhor, meu único Senhor. 
E permitir que cada dia se torne mais mestre da 
minha vida, da vida da comunidade, da vida da 
missão escolápia, da maneira de ver o mundo e 
as pessoas, da maneira de assumir a cada dia... 
como Calasanz, como os escolápios, como a 
Fraternidade das Escolas Pias. 

 
126. Fraternidad escolapia es… construir sobre pe-

dra, em uma história escolápia de mais de 400 
anos, em um homem que abre o caminho e ainda 
está muito vivo em seu trabalho e em seus se-
guidores, em uma comunidade de pessoas dedi-
cadas, em uma instituição que continua compro-
metida em construir um mundo melhor, em uma 
maneira de ler o evangelho e a vida que faz viver, 
em uma missão emocionante Mateus7, 24-27). 

 
127. Fraternidad escolapia es… o grupo que desco-

bre o chamado de Jesus para conspirar para 
construir um mundo melhor através do caminho 
que Jesus e o próprio Calasanz iabrem: a edu-
cação cristã transformadora, especialmente com 

aqueles que mais precisam. A Fraternidade es-
colápia é a conspiração para uma sociedade me-
lhor. 

 
128. Fraternidad escolapia es… viver hoje a mesma 

experiência dos primeiros cristãos quando Je-
sus, depois de passar a noite inteira em oração, 
chamou aqueles que quis, com seu próprio nome 
e ao mesmo tempo mudando sua identidade, 
para acompanhá-lo, para anunciar a Boa Nova e 
para colaborar no Reino de Deus no mundo. Na 
Fraternidade, sentimo-nos pessoalmente cha-
mados, a estar com Jesus, a mudar nosso nome 
e vida, pela missão de anunciar e construir o 
Reino de Deus... em estilo escolápio (Mc 3, 13-
19). 

 
129. Fraternidad escolapia es… tentar viver o Sermão 

da Montanha (bem-aventuranças, sal e luz, ora-
ção, perdão, edificação sobre a rocha...) em co-
munidade, colocando Jesus, os irmãos e a mis-
são escolápia com as crianças no centro, adoles-
centes, jovens, pessoas pobres. 

 
130. Fraternidad escolapia es… aprender todos os 

dias que o que parece cisco nos olhos do irmão 
são seus próprios defeitos, que o que você não 
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gosta no outro é possível o que você precisa mu-
dar, que o presente que o Senhor lhe dá em cada 
irmão ou irmã da comunidade é muito maior do 
que os defeitos que você pode encontrar nele 
(Mateus 7, 3-5). 

 
131. Fraternidade escolápia é… uma comunidade 

rica com pessoas escolhidas pelo Senhor, não 
com critérios humanos mas com sabedoria di-
vina, que sabe escolher profetas, homens de 
bem, generosos, militantes, celibatários para o 
Reino, cantores, poetas, educadores que liber-
tam pessoas e sociedades... pecadores salvos 
por Quem nos ama a ponto de dar vida. 

Uma comunidade é rica quando tem profetas. 
Homens que se tornam pobres com os pobres. 
Comunas onde tudo é comum. 
Celibes para o Reino do Céu, para o povo. 
Não violentos que lutam com outras violências. 
Violento por Cristo. 
Militantes sem horas livres na milícia da revolução. 
Homem sem-teto, sem mulher, sem dinheiro. 
Pessoas loucas que disseram sensatamente: Saia! 
Vagabundos, cantores, poetas, viajantes, 
aventureiros, escravos ... 
Homens que não calculam... (Patxi Loidi. “Mar Rojo”) 

 

132. Fraternidad escolapia es… deixar-se encher por 
Jesus e seu Evangelho para estar com os outros 
o rosto de Jesus, sua presença viva, seguidores 
de sua missão no estilo de Calasanz. É ousar ser 
o rosto de Jesus em nosso mundo. 

 
133. Fraternidade escolápia é… descobrir muitas es-

trelas todos os dias, à luz da lua, e colecione-as 
em comunidade com alegria, generosidade e 
compromisso com um mundo melhor para todos 
e para a criança, adolescente ou jovem que o Se-
nhor colocou em nosso caminho. 

 
134. Fraternidade escolápia é … ver milagres em mui-

tos eventos em que o Senhor trabalha, fazendo 
milagres colaborando com o Senhor na constru-
ção do Reino, sendo um milagre na vida de al-
guém e na comunidade, porque é o Senhor que 
vive em nós. 
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135. Fraternidade escolápia é… descobrir-se perdo-

ado e amado por Deus, convocado por Jesus 
para fazer um mundo melhor, enviado em uma 
comunidade escolápia para educar, evangelizar 
e transformar nosso ambiente... e tudo com a 
alegria de conhecer a si mesmo nas mãos de 
Deus e em companhia dos irmãos. 

 
136. Fraternidade escolápia é… deixar o Senhor cu-

rar nossas feridas e comprometer-se em comu-
nidade a colaborar com Ele para curar as feridas 
de toda a humanidade e, especialmente como 
escolápios, através de uma educação cristã 
transformadora. 

 
137. Fraternidade escolápia é…descobrir que somos 

o corpo de Cristo, que devemos deixá-lo agir, 
que devemos seguir seu espírito, que cada mem-
bro da Fraternidade é parte do único corpo que 
deve trabalhar em coordenação com os outros, 
que devemos nos alegrar com a contribuição dos 
outros, porque eles fazem parte de nós mesmos 

e de Cristo. que, ao seguirmos o estilo escolápio, 
estaremos respondendo à vocação recebida. 

 
138. Fraternidade escolápia é… o grupo de pessoas 

que tentam fazer de Jesus Cristo o Senhor, seu 
único Senhor, através do carisma, da espirituali-
dade, da missão e da vida dos escolápios que 
Calasanz começou: uma maravilhosa aventura 
de libertação de falsos deuses para a plenitude 
da vida. 

 
139. Fraternidade escolápia é… ousar ser a luz do 

mundo, um sinal no meio da terra do desejo do 
Senhor de fazer um mundo melhor. 

 
140. Fraternidade escolápia é… nos descobrir cha-

mados juntos, como escolápios, a proclamar o 
Reino de Deus com autoridade e sinais (Lc 9, 1-
6) 
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141. Fraternidade escolápia é… ser uma comunidade 

de irmãos, unidos em Calasanz para seguir Je-
sus, sempre em movimento, sempre desco-
brindo com maior intensidade a presença de 
Deus, sempre nos perdoando, sempre andando. 

 
142. Fraternidade escolápia é… descobrir a si mesmo 

como um anjo, isto é, como mensagem de Deus, 
e ser fiel em transmitir essa mensagem às pes-
soas a quem o Senhor nos envia, sempre em co-
munidade. 

 
143. Fraternidad escolapia es… descobrir que, ao co-

locar a criança, o pequeno, o pobre, no centro, 

estamos colocando o próprio Jesus no centro da 
nossa vida e da nossa comunidade. 

 
144. Fraternidade escolápia é… preparar o caminho 

para o Senhor, anunciando sua chegada, remo-
vendo obstáculos para descobri-lo, vivendo a 
Boa Nova que conhecemos de Jesus Cristo 
(Isaias 40, 3). 

 
145. Fraternidade escolápia é…colocar Jesus no cen-

tro e reunir os irmãos ao seu redor para tê-lo 
sempre presente e para fazê-lo presente em 
nosso mundo anunciando a Boa Nova e fazendo 
o milagre de transformar nossa sociedade, espe-
cialmente no caminho que Calasanz abriu com a 
educação cristã transformadora. 

CENTRADOS 
Para uma roda girar, não basta que seja perfeita-
mente circular; também precisa estar bem centrada. 
Uma equipe evangélica, um grupo cristão, uma comu-
nidade, estão centrados somente em Jesus Cristo. A 
pobreza, o sacrifício, e até a própria evangelização, 
praticados com muita rapidez, geram cristãos des-
centralizados. 
E ainda mais se, em vez de uma bicicleta modesta, 
forem motores de 10 ou 20.000 rpm. 
O que é ser focado em Jesus Cristo? Que "para Ele, 
com Ele e Nele toda honra e toda glória" seja a refe-
rência e o parâmetro de qualquer ação Jacques 
Loew. “Fábulas y parábolas”, p. 24 
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146. Fraternidade escolápia é… estar felizes em ver 

os sinais que Deus faz ao nosso lado e por nossa 
ação, estar feliz em ver que a Boa Nova continua 
alcançando muitas pessoas e, especialmente, 
aqueles que mais precisam... e, acima de tudo, 
descubrir-se abençoado porque o Senhor quer 
que nossos nomes sejam escritos no céu (Lc 10, 
20). 

 
147. Fraternidade escolápia é… um lugar para apren-

der a perdoar, para aprender a confiar e desco-
brir que somos chamados a servir ao Senhor 
sem esperar nada em troca da mesma maneira 
que Ele nos dá tudo livremente (Lc 17, 3-10) 

 
148. Fraternidade escolápia é…amar a Deus acima 

de todas as coisas e torne-se proximoo dos que 
mais precisam, especialmente as crianças, ado-
lescentes, jovens e pobres que estão ao nosso 
lado. 

 
149. Fraternidade escolápia é… ser Marta e Maria: 

Marta totalmente dedicada ao serviço, mesmo 
que se queixe de vez em quando; Maria ouvindo 
e acompanhando Jesus sempre. É uma boa 
combinação, se eles ocorrem ao mesmo tempo! 

 
150. Fraternidade escolápia é… fazer muito pelos ou-

tros, especialmente por crianças, adolescentes, 
jovens, pobres... e, acima de tudo, deixar-se fa-
zer por eles e pelo Senhor que vive em crianças 
e na comunidade escolápia. 

 
151. Fraternidade escolápia é… rezar juntos os ir-

mãos O NOSSO Pai e sempre pensando em to-
dos os irmãos e não em mim. 
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152. Fraternidade escolápia é…assumir a responsa-

bilidade de colaborar como comunidade com a 
Ordem das Escolas Pias na contribuição do ca-
risma escolápio à Igreja e à nossa sociedade, se-
guindo Jesus como o único Senhor, comparti-
lhando com os irmãos da Fraternidade, criando 
um mundo melhor através da educação, evange-
lização e transformação social. 

 
153. Fraternidade escolápia é…descobrir o chamado 

de Jesus a cada um de nós e descubrir os irmãos 
que Ele nos dá na comunidade para acompanhá-
lo em sua vida e missão, viver feliz fazendo os 
outros felizes, contribuir com cada um de seus 
talentos para cuidar de tantas crianças, jovens e 
pobres que precisam de nós... e tudo isso pela 
dioversidade de carismas, pessoas, línguas, cul-
turas, modos de ser e de pensar, porque apenas 
Jesus é o centro. 

 

154. Fraternidade escolápia é… o grupo de seguido-
res de Jesus, religiosos e leigos, que descobrem 
na pessoa de Calasanz e na história dos escolá-
pios sua própria vocação e a melhor maneira de 
servir a Deus, fazendo o bem aos pequenos. 

 
155. Fraternidade escolápia é…ajudar Calasanz hoje 

a levar crianças, adolescentes e jovens, especi-
almente os pobres, ao encontro com o Senhor... 
e sempre em comunidade. 

 
156. Fraternidade escolápia é… nos unimos como 

uma comunidade para transformar nossa terra, 
com a força do Espírito de Jesus e a estratégia 
de Calasanz: uma educação cristã libertadora 
que faz as pessoas felizes, um mundo mais fra-
terno e solidário. um futuro como Deus quer. 
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157. Fraternidade escolápia é… o grupo de pessoas 
que seguem Jesus, em comunidade e no estilo 
de Calasanz, sendo criança e educador ao 
mesmo tempo. 

  
158. Fraternidade escolápia é… descobrir Jesus na 

vida manifestando-o a outros com entusiasmo e 
testemunho, deixando o Espírito abrir novos ca-
minhos na comunidade daqueles que seguem 
Jesus no estilo de Calasanz: uma bela aventura 
com o melhor guia. 

 
159. Fraternidade escolápia é…abaixar-se, como Je-

sus e como Calasanz, para que o pequeno possa 
crescer e descobrir o mundo inteiro. 

 
160. Fraternidade escolápia é… responder ao Senhor 

e encontrar o dom de outros irmãos que Deus 
chamou para o mesmo espaço da Igreja e do 
mundo para edificar seu Reino. 

 
161. Fraternidade escolápia é… manter a lâmpada 

acesa para nos ajudar a ser irmãos, para ver a 
presença do Senhor, para mostrá-la aos outros, 
para que outros possam vê-los, para iluminar o 
caminho para um mundo melhor... e tudo isso em 
uma família escolápia com predileção por crian-
ças e jovens, especialmente os pobres. 
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162. Fraternidade escolápia é… uma escola de amor 

dentro da Fraternidade, uma escuta do amor que 
é Deus, um presente de amor para aqueles que 
mais precisam de nós, uma descoberta do amor 
que recebemos daqueles a quem procuramos 
ajudar, uma resposta - ao chamado do Senhor 
para fazer com que cada um de nós e toda a 
nossa comunidade cresçam em amor ... 

Quem não ama se sente superior a todos. 
Quem ama sente como os demais. 
Quem ama muito se torna inferior a todos. 
Está na morte quem não ama. 
Na vida quem ama. 
Em santidade, quem ama muito (Carlo Carretto). 

 
163. Fraternidade escolápia é…ter sempre em mente 

na comunidade que devemos agir como se tudo 
dependesse de nós e orar sabendo que tudo de-
pende de Deus. 

 
164. Fraternidade escolápia é… reconhecer-nos fari-

seus diante dos outros e ajudar-nos em comuni-
dade a nos apresentar diante do Senhor sempre 
necessitando de sua ajuda e amor, sem julgar os 
outros, sem fazer comparações que quebram a 
comunidade e a convivência. 

 
165. Fraternidade escolápia é…descobrir pessoal-

mente e em comunidade que o Evangelho ainda 
está vivo entre nós, que Jesus continua a nos 
chamar pessoalmente para sermos seus compa-
nheiros, a compartilhar pão, vinho e vida com 
Ele, que nos envia para anunciar a Boa Nova e 
construir Reino, que seu Espírito está muito pre-
sente no carisma escolápio que nos guia. 

 
166. Fraternidade escolápia é… o grupo de pessoas 

que seguem Jesus no estilo Calasanz, como a 
mostarda, pequena e simples, que sabe que ela 
terminará, graças a Deus, produzindo frutos ma-
ravilhosos. 
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167. Fraternidade escolápia é… caminhar juntos nas 

estradas pela porta estreita, porque sabemos 
que abre caminhos e portas para os mais fracos 
e necessitados, porque é assim que descobri-
mos a felicidade para todos, porque construir na 
areia e sem esforço leva a nada. 

 
168. Fraternidade escolápia é… saber que somos es-

colhidos por Jesus para ser seus companheiros 
e anunciar o amor de Deus em todo o mundo e 
colaborar na construção de um mundo melhor 
com nosso estilo escolápio de estar sempre em 
comunidade, educar com propostas cristãs e 
transformadoras, com predição especial para 
quem mais precisa. 

 
169. Fraternidade escolápia é…descobrir, viver e re-

gozijar-se em comunidade, porque as bênçãos 
que Jesus anuncia são a maior razão de alegria: 
sentir que a felicidade está no coração dos po-
bres, trabalhar pela paz e pela justiça, saber 
olhar com olhos limpos, sofrer dificuldades com 
a confiança depositada em Deus. Na Fraterni-
dade, as bem-aventuranças se tornam muito 
reais. 

 
170. Fraternidade escolápia é… estar juntos em co-

munidade em uma atitude de discernimento di-
ante do Senhor, pedindo-lhe que nos mostre sua 
vontade e nos dê forças para responder genero-
samente. 

 
171. Fraternidade escolápia é… deixar-nos ser vistos 

por Jesus, deixá-lo entrar em nossa casa, permi-
tindo-lhe transformar nossas vidas e nos fazer 
compartilhar o que somos e temos para o bem 
dos pequenos, das crianças e dos jovens, dos 
necessitados... como aconteceu com Zaqueu, 
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como aconteceu com Calasanz,como continua 
em muitos escolápios, religiosos e leigos. 

 
172. Fraternidad escolapia es… descobrir que cada um 

só pouco pode fazer para mudar o mundo, ser 
feliz e trazer felicidade aos outros, responder ao 
Senhor ao longo da vida; mas quando fazemos 
isso em comunidade, bem focado em Jesus, com 
a estratégia escolápia da educação cristã trans-
formadora, o milagre da mudança surge, da pre-
sença de Deus, da felicidade contagiosa ... 

Se a nota disser: "Uma nota não faz uma melodia ...", 
não haveria sinfonias. 
Se uma palavra dissesse: 
"Uma palavra não pode criar uma página...", 
não haveria livros. 
Se a pedra disser: 
"Uma pedra não pode erguer um muro...", 
não haveria casas. 
Se a gota de água disser: 
"Uma gota d'água não pode formar um rio... ", 
não haveria oceanos. 
Se o grão de trigo disser: 
"Um grão não pode semear um campo...", 
não haveria colheitas. 
Se o homem dissesse: "Um gesto de amor 
não pode ajudar a humanidade... ", 
não haveria justiça, nem paz, nem dignidade, 
nem felicidade na terra dos homens. 
Como a sinfonia precisa de todas as notas, 
como a casa precisa de todas as pedras, 
como o oceano precisa de cada gota de água, 
como a colheita precisa de todos os grãos de trigo, 
toda a humanidade precisa de você, 
onde quer que você esteja (Gabriel Leal) 

 

173. Fraternidade escolápia é… caminhar junto com 
os irmãos e as irmãs para tentar que Jesus seja 
sempre o centro da vida, da nossa missão, da 
nossa esperança. 

 
174. Fraternidade escolápia é… sentir a alegria de ser 

a ovelha perdida e resgatada, ou em outras oca-
siões ser feliz porque o irmão perdido voltou, ou 
ser feliz porque podemos ajudar o pastor a pro-
curar quem está perdido... e sempre sentir em 
comunidade que Estamos em boas mãos, nas 
mãos do Pastor (Lc 15,1-10). 

 
175. Fraternidade escolápia é… descobrir a importân-

cia da pequena comunidade para crescer dia a 
dia na fé, para testemunhar que a vida e as 
ações de Jesus são a chave da felicidade pes-
soal e universal, para seguir o caminho de Cala-
sanz da educação cristã transformadora que 
leva a um mundo melhor para toda a humani-
dade. 
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176. Fraternidade escolápia é… o grupo de pessoas 
que se sente chamado a compartilhar nas pe-
queñas comunidades associadas para seguir Je-
sus no estilo de São José de Calasanz, traba-
lhando por um mundo melhor para todos através 
da da educação cristã transformadora, especial-
mente entre os mais pobres e pobres e peque-
nos. 

 
177. Fraternidade escolápia é… saber que somos 

apenas uma gota de água no mar e, ao mesmo 
tempo, saber que somos necessários para cons-
truir o sonho de Deus para uma humanidade que 
possa realmente se chamar humana: nossa con-
tribuição é juntar-nos ao grupo escolápio que tra-
balha desde Calasanz para essa sociedade me-
lhor. 

 
178. Fraternidade escolápia é… descobrir o Reino de 

Deus no meio da vida, na comunidade de irmãos 
e irmãs, no trabalho para os mais necessitados, 
em cada menino ou menina que servimos, em 
cada adolescente ou jovem que nos questiona, 
em cada chamado para tornar o Reino de Deus 
mais presente e visível. 

 
179. Fraternidade escolápia é… o grupo de pessoas 

que querem apontar para Deus, que é Pai, para 
Jesus, que é a nossa referência, para o Espírito 
que nos acompanha, para o projeto de construir 
um mundo como Deus ordena... sabendo que 
somos pequenos, limitados, pecadores e mensa-
geiros de quem realmente importa. 

A Igreja também atua como um dedo. O que importa 
é que ele aponte bem, como os indicadores dos rolos. 
Pouco importa, seja pedra, latão, madeira ou prata. O 
que importa é que você indique bem. Obviamente, a 
Igreja, composta de seres vivos, também é solicitada 
a partir, na mesma direção que aponta. Mas perten-
cemos ao grupo de imbecis quando olhamos apenas 
o dedo, criticamos a igreja e não seguimos a indica-
ção se é bom (José Mª Rueda. Convivencias cristia-
nas para jóvenes) 

 
180. Fraternidade escolápia é… o oásis necessário 

no deserto do nosso mundo, para recuperar for-
ças, preparar novas ações para um mundo me-
lhor, compartilhar com irmãos e irmãs anteci-
pando o que o Reino de Deus será. 
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181. Fraternidade escolápia é… ajudar-se mutua-
mente na comunidade a descobrir, além da vo-
cação comum de compartilhar a espiritualidade, 
missão e vida escolápias, aquele chamado mais 
pessoal que o Senhor faz à vida religiosa, ao ca-
samento e à maternidade ou paternidade, profis-
sião específica, voluntariado generoso, algum 
ministério ou comissão possível, disponibilidade 
para a comunidade que é a mediação do Senhor, 
maiores etapas de compartilhamento de vida ou 
bens, descentralização de aquilo que não ajuda 
a centrar a vida em Deus ... 

 
182. Fraternidade escolápia é… comunhão em Jesus 

Cristo, nem mais nem menos. Não é a comuni-
dade dos nossos sonhos, mas a dos sonhos de 
Jesus e Calasanz. A verdadeira Fraternidade 
nasce quando, deixando-nos sonhadores, nos 
abrimos para a realidade que nos foi dada. 

 
183. Fraternidade escolápia é… viver como novas 

mulheres e homens, renascendo no Espírito de 
Jesus, na comunidade viva e comprometida, na 
celebração festiva que nos envia ao mundo, no 
esforço de tentar ser mais fiel todos os dias, com-
partilhando com os irmãos, olhando com os 
olhos de Jesus e descobrindo a presença de 
Deus em tudo. 

 
184. Fraternidade escolápia é… entrar na família de 

Jesus, como irmãos e irmãs, como filhos do Pai, 
descobrindo que nossa família tem em seu ven-
tre a Maria de Nazaré, muitos santos e pessoas 
conhecidas que já estão no céu... e que temos 
que ajudar os outros a descobrir que eles podem 
ser a família de toda a humanidade, vivendo 
como irmãos. 

 
185. Fraternidade escolápia é… lançar-se à aventura 

de seguir Jesus no estilo escolápio, com "feliz 
ousadía e paciência perseverante", com a única 
garantia de se sentir chamado pelo Senhor a se-
guir o caminho de Calasanz, contando com sua 
força e a apoio dos irmãos e irmãs da comuni-
dade. 

Quem não pula no mar, 
não sabe nada do azul profundo da água, 
nem da ebulição das águas ferventes; 
não sabe nada de noites tranquilas, 
quando o navio avança  
deixando um rastro de silêncio; 
ele não sabe nada da alegria ficar sem amarras, 
apoiado apenas por Deus, 
mais seguro que o próprio oceano. 
Infeliz quem fica na praia 
e ele coloca toda a sua esperança em terreno sólido, 
o de homens razoáveis, calculadoras,  
que imaginam que são ricos e estão nus; 
que acreditam construir para sempre 
e apenas acumulam ruínas que sempre vão acusar. 
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186. Fraternidade escolápia é… compartilhar o me-

lhor que temos com os irmãos e irmãs que Deus 
nos deu na comunidade: fé, vida, alegrias e tris-
tezas, o esforço de cada dia, nossas obras e 
bens... e descobrir que dar é quando você re-
cebe, perder é como você ganha, dar é como 
você se multiplica! 

COMPARTILHANDO O MELHOR MILHO 
Um agricultor, cujo milho sempre ganhou o primeiro 
prêmio na Feira Estadual, tinha o hábito de comparti-
lhar suas melhores sementes de milho com todos os 
outros agricultores da vizinhança. 
Quando perguntado por que ele fez isso, ele disse: 
“Na verdade, é por puro interesse. O vento tem a vir-
tude de mover o pólen de um campo para outro. Por-
tanto, se meus vizinhos cultivassem milho de classe 
baixa, a polinização diminuiria a qualidade do meu 
próprio milho. É por isso que estou extremamente in-
teressado em plantar apenas o melhor milho. ” 
Tudo o que você dá aos outros está dando a si 
mesmo (Anthony de Mello. “La oración de la rana - 2º 
tomo”, p. 167) 

 
187. Fraternidade escolápia é… descobrir todos os 

dias o dom dos irmãos que o Deus Pai me deu 
que, embora possam pesar às vezes, são os me-
lhores para a minha vida e criar mais irmãos ao 
redor. 

ELE NÃO PESA... É MEU IRMÃO 
O grupo estava em uma excursão quando um garoto 
de oito anos de idade aparece à distância, carre-
gando nos ombros um menor, cerca de três. Seu 
rosto estava quente, tostado como o de todos os cam-
poneses da região. Talvez mais expressivo ao passar 
por nós, mas incapaz de esconder a fatiga, produzida 
sem dúvida pela distância, pela dificuldade da estrada 
e pelo peso da criança. 
Para dar calor humano e encorajamento à criança po-
bre, ele perguntou em um tom de proximidade afetu-
osa: "Amigo, isso é pesado?" E ele, com uma expres-
são inefável no rosto e um encolher de ombros, que 
continha uma grande carga de amor, coragem e re-
signação, diz com força e decisão: "Ele não é pesado, 
é meu irmão", e segurando o irmão, que sorri e acena 
com a mão direita, faz uma corrida curta e lenta, fa-
zendo seu irmãozinho pular de graça, que ainda olha 
para trás uma vez para sorrir. 

 
188. Fraternidade escolápia é… o grupo de irmãos e 

irmãs escollápios, religiosos e leigos, que quere-
mos ser mais sal e luz para o mundo que nos 
rodeia todos os dias para dar mais esperança e 
sabor à humanidade. 
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189. Fraternidade escolápia é… fazer todos os dias o 

milagre de viver como irmãos, criando fraterni-
dade ao nosso redor, transmitindo a Boa Nova 
de Jesus com o testemunho de uma vida feliz, 
celebrando a presença do Senhor em nosso 
meio, perdoando-se muitas vezes , descobrindo 
que o Reino já está se fazendo presente ... 

 
190. Fraternidade escolápia é… descobrir em Cala-

sanz a melhor maneira de seguir Jesus, dedi-
cando toda a vida à construção de um mundo 
melhor através da educação cristã transforma-
dora, juntamente com os escolápios de todo o 
mundo. 

 
191. Fraternidade escolápia é… reunir-se em comuni-

dade, com Jesus no centro, para olhar na mesma 
direção: criar um mundo como Deus ordena, se-
guindo a proposta de Calasanz de uma educa-
ção cristã transformadora. 

OLHAR NA MESMA DIREÇÃO 
Um casal de noivos perguntou à professora: "O que 
devemos fazer para que nosso amor dure para sem-
pre?" 
"Amar outras coisas juntos", respondeu o professor. 
Os amigos não se olham, mas ambos olham na 
mesma direção (Bruno Ferrero. “El canto del grillo”, p. 
54) 

 
192. Fraternidade escolápia é… viver hoje a mesma 

experiência dos primeiros discípulos de Jesus 
que sentem seu chamado: "Segue-me". E res-
ponder imediatamente, com alegria e um pouco 
de medo. E ao longo do caminho, descobrir a 
presença de Jesus em sua palavra e em suas 
ações. E às vezes se sentir desconcertado com 
os eventos... e continuar a confiar. E, com a 
ajuda dos irmãos e irmãs da comunidade, seguir 
sempre em frente, mesmo aos pés da cruz. E en-
contrar-se todos os dias com Jesus ressuscitado 
no caminho, na Eucaristia, na comunidade, na 
missão, nos pobres, na vida... 

 
193. Fraternidade escolápia é… viver todos os dias 

como um advento no qual tentamos descobrir o 
Deus Criança que nasce nos pobres, nos refugi-
ados e migrantes, nos doentes e necessitados, 
nas crianças e nos jovens, em todas as pessoas 
que o Senhor coloca-nos no caminho... e respon-
der com carinho, com solidariedade, com a con-
tribuição do que somos e temos cada um e na 
comunidade escolápia. 
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194. Fraternidade escolápia é… ver a mão de Deus 

em todos os lugares (são seus milagres), em-
prestar nossas mãos e nossas vidas ao Senhor, 
para que possa continuar fazendo milagres, tor-
nar-se cada um e, acima de tudo, em comuni-
dade em milagre, onde as pessoas podem per-
ceber a presença de Jesus. (Lc 10, 21-24). 

 
195. Fraternidade escolápia é… edificar sobre a ro-

cha, no servir aos outros, no solidarizar-se com 
os mais necessitados, no aproximar-se dos pe-
quenos e necessitados, Jem esus que é sempre 
amigol, com os irmãos e irmãs que o Senhor nos 
deu, descentralização de si mesmo para colocar 
Deus e o outro no centro... 

 
196. Fraternidade escolápia é… deixar a própria famí-

lia para a família escolápia, que tem o Deus do 
céu como seu Pai, Jesus como seu irmão mais 

velho, Calasanz como um irmão notável, e tam-
bém como irmãos todos os meninos, meninas, 
adolescentes, jovens, pobres, que precisam de 
nós e que nos dão a razão de viver. 

 
197. Fraternidade escolápia é… o melhor lugar para 

aprender a pedir com confiança e a dar genero-
samente, porque nos descobrimos irmãos um do 
outro e todos como filhos de Deus com os quais 
devemos colaborar. 

Naquela tarde, a comunidade monástica fez uma ora-
ção intercessora em seu oratório. Um após o outro, 
as orações dos monges foram ouvidas: "Senhor, eu 
peço ", "Senhor, peço ", "Senhor, peço ". O abade 
também fez sua oração: "Senhor, eu te peço ...". Por 
fim, todos ficaram em silêncio. 
Até que a voz do abade foi ouvida novamente: 
"Agora, Senhor, diga-nos como podemos ajudá-lo; 
ouvimos você em silêncio." 
Depois de um tempo, ele concluiu: "Obrigado, Pai, 
porque você quer contar conosco." E todos os mon-
ges responderam em uníssono: "Amém". 

(Porque eles entenderam que a oração, como o amor, 
tem duas partes: dar e receber e que, se uma delas 
está faltando, ela morre.)  
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198. Fraternidade escolápia é… sentir compaixão por 

tantas pessoas infelizes, por tantas crianças e jo-
vens que precisam de orientação, por um mundo 
que deve ser radicalmente diferente. E, precisa-
mente por causa dessa compaixão, pedir ao Se-
nhor que envie obreiros para esta missão. E 
aceitar que somos os primeiros a colaborar com 
Ele na proclamação da Boa Nova e na constru-
ção de uma terra melhor para todos (Mateus 
9,35-38.10,1.6-8b) 

 
199. Fraternidade escolápia é… deixar passar a luz 

do Senhor, sendo mensageiros da sua Palavra, 
da sua presença, da missão a que nos envia, dos 
caminhos abertos pelos grandes cristãos (como 
Calasanz), de apresentar a vida em pequena co-
munidade comprometida em construir um mundo 
melhor ... 

DEIXAR A LUZ PASSAR 
Também ali a guerra havia passado. As casas cor de 
terra, o cemitério vizinho, a igreja paroquial, todos exi-
biam a garra selvagem da fúria fratricida. 
Certa manhã, acompanhando sua mãe, o garoto atra-
vessou o recinto sagrado. Era pura desolação: altares 
carbonizados, imagens mutiladas, tabernáculo las-
cado, paredes enegrecidas, montes de entulho por 
toda parte. 
Algo, no entanto, foi salvo: um vitral. Um vitral que, 
ferido pelo sol, abria o leque mágico de suas mil co-
res. O garoto perguntou: “Mãe, e aquele homem lá 
em cima vestido de cores, quem é ele?” 

- "Um santo", respondeu a mãe. 
Passaram os anos. Numa reunião de amigos, não sei 
onde, não sei quem, fez a seguinte pergunta: “O que 
é um santo?” 
O garoto de outros tempos, um homem já maduro, 
voltando ao peito de suas memórias, definiu: “Um 
santo é o homem que está muito alto e deixa a luz 
pasar”. 
Bela definição do cristão. "Deixe sua luz brilhar diante 
dos homens, para que eles vejam suas boas obras e 
glorifiquem seu Pai Celestial." 
O homem de hoje acredita em testemunhas mais do 
que mestres, a menos que as testemunhas sejam 
mestres. Melhor, procure mestres que sejam teste-
munhas... (LÓPEZ ARRÓNIZ, Prudencio. “Más 
allá...”) 

 
200. Fraternidade escolápia é… viver hoje o evento 

que narra o encontro de Jesus com o paralítico: 
permitir-se ser levado pela comunidade a Jesus, 
levar o irmão necessitado em uma maca ao Se-
nhor e descobrir como Ele nos salva e nos põe 
em pé para caminhar (Lc 5, 17-26). 

 
201. Fraternidad escolapia es… sentir que temos um 

Bom Pastor que cuida de nós e com quem pode-
mos colaborar para que nenhum desses peque-
ninos se perca (Mateus 18, 12-14) 
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202. Fraternidad escolapia es… ter um espaço de 

paz, de renovar forças, de compartilhar com ir-
mãos e irmãs, de sentir a presença de quem 
cuida de nós e nos alivia, de nos encorajar a se-
guir em frente, de ganhar identidade escolápia... 

 
203. Fraternidad escolapia es… continuar criando 

uma Igreja mais simples, solidária e comunitária, 
mais dedicada aos pobres, mais focada em Je-
sus vivo entre nós, mais sensível aos apelos de 
nosso mundo, mais escolápia no nosso tempo. 

 

204. Fraternidad escolapia es… fazer o possível para 
mostrar a Boa Nova de Jesus com palavras, com 
testemunho da vida pessoal e comunitária, com 
obras para construir um mundo melhor, com 
ações que cumpram a missão escolápia em todo 
o mundo. 

CONTAMOS COM VOCÊ 
Quando o sol estava escondido atrás das montanhas, 
ele perguntou: "Existe alguém que quer me substi-
tuir?" 
"O que pode ser feito será feito, respondeu a lâmpada 
de óleo" (R. Tagore). 

 
205. Fraternidad escolapia es… escolher ser feliz, 

olhar o mundo com os olhos de Deus, saber des-
cobrir o aspecto positivo de tudo, encontrar ir-
mãos para apoiar e se apoiar, saborear a felici-
dade fazendo os outros felizes, ver as mãos de 
Deus em tudo e em todos, seguir os caminhos 
que Jesus descobriu para nós, sempre esperar 
com alegria e confiança... 
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206. Fraternidad escolapia es… aprender a dizer 
sempre "obrigado e sim". Dizer isso pessoal-
mente e em comunidade: obrigado por todo o 
passado, pelo presente e pelo que pode vir no 
futuro. E sim, ao que o Senhor nos pede através 
da Fraternidade, as necessidades dos outros e a 
missão. 

OBRIGADO E SIM 
O sueco Dag Hammarskjöld foi Secretário-geral da 
ONU de 1953 até seu avião cair em 18 de setembro 
de 1961, quando ele estava voando para tentar a in-
dependência de Katanga. Ele recebeu póstumo o 
Prêmio Nobel da Paz. 
Entre seus restos carbonizados, sua carteira apare-
ceu. Com um cartão na mão: “Pelo passado, obri-
gado; para o futuro, sim ”. 
Esta oração escrita à mão expressa a postura perma-
nente dos crentes diante de Deus. Apreciamos a 
imensa ladainha de alegrías e infortúnios que carre-
gamos em nossas costas, nosso Antigo Testamento 
pessoal; aceitamos com prazer eventos futuros, 
nosso Novo Testamento. Obrigado e amém. 

 
207. Fraternidad escolapia es… preparar o caminho 

para que o Senhor seja mais visível entre as cri-
anças, na missão escolápia, na comunidade de 
irmãos e irmãs, na descoberta da ação de Deus 
todos os dias... em todos os lugares. 

 
208. Fraternidad escolapia es… descobrir que somos 

necessários, que nossa pequena ou grande con-
tribuição transforma o mundo, que, agindo com 
os outros, podemos fazer um mundo como Deus 
ordena. 

SOMOS NECESSÁRIOS 
Se a pedra dissesse "uma pedra não pode construir 
uma casa", não haveria casa. Se a gota disser "uma 
gota não pode formar um rio", não haveria oceano. Se 
o grão dissesse "um grão não pode semear um 
campo", não haveria colheita. Se o ser humano dis-
sesse "um gesto de amor não pode salvar a humani-
dade", nunca haveria justiça, paz, dignidade ou felici-
dade na terra (Raúl Berzosa, “Parábolas para una nu-
eva evangelización”, p. 194). 

 
209. Fraternidad escolapia es… um evento escolápio, 

para torná-lo mais real a cada dia: a Fraternidade 
implica uma novidade histórica nas Escolas Pias, 
pois supõe o nascimento de um novo sujeito es-
colápio que, juntamente com a Ordem, em a res-
ponsabilidade de tornar presente o carisma es-
colápio em todo o mundo.  
Não é apenas um grupo de colaboradores. É 
uma nova entidade que tem que ganhar a idade 
adulta para caminhar junto com a Ordem para re-
alizar a missão escolápia (Itaka - Escolápios é 
uma excelente ferramenta para isso), para man-
ter viva e enriquecida a espiritualidade escolápia 
(com a contribuição leiga para ganhar) na vida e 
nas oportunidades da comunidade, para fazer 
com que nossas Escolas Pias continuem a ter 
vida, muita vida. 

 
210. Fraternidad escolapia es… um presente para o 

mundo, para a Igreja, para as Escolas Pias, para 
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os próprios membros da Fraternidade, para to-
das as pessoas (meninos, meninas, adolescen-
tes, jovens, adultos) que se beneficiarão de sua 
contribuição. 

 
211. Fraternidad escolapia es… tornar-se mais filhos, 

mais irmãos, mais humanos todos os dias, com-
partilhando a fé, vida e missão escolápias. 

 
212. Fraternidad escolapia es… o melhor espaço 

para mudar, crescer dia a dia pessoalmente e se-
guir Jesus, para colaborar na construção de um 
mundo melhor no estilo escolápio, para ajudar os 
outros para que também tenham a oportunidade 
de mudar e ser melhores e mais felizes todos os 
dias. 

SE EU MUDASSE ... 
Se eu mudasse minha maneira de agir diante dos ou-
tros, os faria felizes. 
Se eu sempre quisesse o bem-estar dos outros, fica-
ria mais feliz. 
Se eu entendesse completamente meus erros e defi-
ciências, seria humilde e compreensivo com os ou-
tros. 
Se eu trocasse "ter" mais por "ser" mais, como ficaria 
feliz! 
Se eu mudasse de ser "eu" para ser "nós", a civiliza-
ção do amor começaria. 
Se eu seguisse decididamente Jesus e seu Evange-
lho, começaria a experimentar a verdadeira felici-
dade. 

Se eu "amasse" seriamente os outros, eles muda-
riam. 
Se eu mudasse minha maneira de pensar em relação 
aos outros, eu os entenderia. 
Se eu criticasse menos e aplaudisse mais, quantos 
amigos eu teria! 
Se eu encontrasse o positivo em todos, com que ale-
gria os trataria! (Texto dos sacerdotes do Coração de 
Jesus) 

 
213. Fraternidad escolapia es… descobrir que Deus 

está em cada irmão, especialmente se ele é pe-
queno e carente, que é Deus quem faz de cada 
pessoa um irmão para nós. Então, é fácil consi-
derar as consequências de como devemos viver 
juntos, ajudar uns aos outros... 

 
214. Fraternidad escolapia es… descobrir que Jesus 

sempre nos uniu a Deus, consigo mesmo, com 
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Calasanz, com os escolápios de todos os tem-
pos, com os colaboradores das obras escolá-
pias, com todas as crianças e jovens que preci-
sam de nós: é uma questão de "ligar" com aquele 
fio vermelho que une nossos corações. 

FIO VERMELHO 
Os japoneses acreditam que as pessoas predestina-
das a se encontrar estão ligadas por um fio vermelho 
amarrado ao dedo mindinho. Essa lenda surge 
quando se descobre que a artéria ulnar conecta o co-
ração com o dedo mindinho. 
O fio vermelho do destino, também conhecido como 
"fio vermelho do destino" ou "fio vermelho do amor", 
é uma crença do Leste Asiático, também presente na 
mitologia chinesa e também se reflete no Ocidente 
com as chamadas "almas gêmeas". 
Assim, as duas pessoas unidas pelo fio vermelho es-
tão destinadas a ser amantes, independentemente da 
hora, local ou circunstância. Portanto, esse cordão 
mágico pode ser esticado ou emaranhado, mas 
nunca pode ser quebrado. 

 
215. Fraternidad escolapia es… uma grande família 

de irmãos, que tem Deus como Pai, que quer dar 
à luz o Deus Criança e a todos os meninos e me-
ninas do mundo, que descobrem em Calasanz o 
caminho a seguir em direção a uma família hu-
mana onde todos têm oportunidades de crescer 
e se desenvolver plenamente. 

 

216. Fraternidad escolapia es… ouvir o chamado de 
Jesus que chama nossos corações constante-
mente, às vezes de consciência e oração, às ve-
zes de irmãos e irmãs da comunidade, sempre 
da Palavra da Bíblia e dos pobres. 

 
217. Fraternidad escolapia es… um excelente espaço 

para crescer em generosidade, em compartilhar, 
em cuidar mais do irmão e do necessitado do 
que por nós mesmos... e assim descobrir que 
quando damos, é quando recebemos mais e é 
mais fácil dar do que pedir. 

GRÃO DE OURO 
Eu estava implorando de porta em porta na estrada 
para a vila, quando seu carro de ouro apareceu à dis-
tância como um sonho magnífico. E, eu estava pen-
sando, quem seria aquele rei dos reis. 
Minhas esperanças voaram para o céu e pensei que 
meus dias ruins haviam acabado. E eu estava espe-
rando esmolas espontâneas, tesouros derramados 
pelo pó. 
O carro parou ao meu lado. Você olhou para mim e 
desceu sorrindo. Eu senti que a felicidade da vida ha-
via chegado ao fim. E de repente, você estendeu a 
mão direita para mim dizendo: "Você pode me dar al-
guma coisa?" 
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Que ocorrência de sua realeza! Pedir ao mendigo! Fi-
quei confuso e não sabia o que fazer. Então, lenta-
mente, tirei um grão de trigo da minha bolsa e dei para 
ele. 
Mas, que surpresa foi minha, quando esvaziei minha 
bolsa no chão à tarde e encontrei um granito de ouro 
na miséria da pilha. Quão amargamente chorei por 
não ter coração para lhe dar tudo! (R. Tagore) 

 
218. Fraternidad escolapia es… sentir-se o discípulo 

amado, descobrir os irmãos e irmãs que o Se-
nhor nos dá, testemunhar o amor de Deus e seus 
prodígios no meio do mundo, ver em Calasanz e 
nos escolápios um caminho privilegiado paa se-
guir Jesus, receber o envio para testemunhar 
que Jesus está vivo e precisa de nós para apro-
ximar o Reino de Deus do nosso mundo. 

 
219. Fraternidad escolapia es… um espaço necessá-

rio para viver a fé com intensidade, o compro-
misso com um mundo melhor, o relacionamento 
amigável com Jesus, a experiência da comuni-
dade escolápia, o reforço das mais profundas 

convicções. É necessário para manter a fideli-
dade. 

GRITAR PARA FICAR SALVO 
Certa vez, um profeta chegou a uma cidade para con-
verter seus habitantes. A princípio, as pessoas o ou-
viram quando ele falou, mas gradualmente se afasta-
ram, até que não havia ninguém para ouvir as pala-
vras do profeta. 
Um dia, um viajante disse ao profeta: "Por que você 
continua pregando? Não vê que sua missão é impos-
sível? 
E o profeta respondeu: “No começo, eu esperava 
mudá-los. Mas se eu continuar gritando agora é só 
para que eles não me mudem” (Anthony de Mello. “El 
canto del pájaro”, p. 82). 

 
220. Fraternidad escolapia es… fazer parte de uma 

grande família, que tem Jesus no centro, Cala-
sanz como guia, milhares de religiosos e leigos 
como irmãos, centenas de milhares de crianças, 
adolescentes, jovens, pobres como filhos e fi-
lhas. 

 
221. Fraternidad escolapia es… descobrir o Deus Cri-

ança em cada menino ou menina a quem deve-
mos atender, em cada adolescente ou jovem que 
precisa de orientação, em cada aluno ou mem-
bro do grupo a quem devemos acompanhar em 
sua aprendizagem e desenvolvimento, em cada 
pessoa necessitada que está no caminho, em 
cada irmão ou irmã da comunidade... 
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222. Fraternidad escolapia es… descobrir ao Senhor 

que nos chamou para sermos irmãos, para torná-
lo presente em nosso mundo, para sermos feli-
zes fazendo os outros felizes, para celebrar a 
vida e também as dificuldades, para sonhar com 
o Reino que Deus deseja, para construir um 
mundo melhor através dos caminhos que Cala-
sanz abriu. 

 
223. Fraternidad escolapia es… o grupo de irmãos e 

irmãs que o Senhor nos deu para caminhar, se-
gui-lo, ser feliz, recuperar forças todos os dias, 
ser um sinal do mundo que Deus deseja, realizar 
a missão escolápia com fidelidade e eficiência.

 
224. Fraternidad escolapia es… aprender a colaborar 

e compartilhar, a viver como irmãos e irmãs a 

serviço da sociedade, a mostrar onde está a fé 
deles e dos outros. 

ASNOS, MAIS DO QUE ASNOS 
Dois burros foram amarrados. Nos dois lados, a cerca 
de cinco metros, seu dono colocou dois montes de 
alfafa verde e rica. Desajeitados, como burros, famin-
tos por fome, eles insistiam em comer cada um dos 
montes mais próximos deles. Tantos eram a vontade 
de comer, tanto esforço para jogar cada um por si, 
tanta obstinação e teimosia e tanto egoísmo, que es-
tavam exaustos sem tentar uma mordida. Eles esta-
vam prestes, cada um deles, a tocar a grama na 
frente deles com o focinho, mas não tiveram sucesso. 
Isso aumentou ainda mais o sofrimento, a angústia e 
o esforço fútil. 
Passou uma hora até que, exaustos pela fome, pelo 
trabalho e pela raiva, caíram no chão próximos (ape-
nas dois dedos!) da alfafa. 
Duas vacas que passavam, em maravilhosa camara-
dagem, pararam e, com parcimônia inteligente, liqui-
daram uma das estacas e, posteriormente, com o 
mesmo entendimento, terminaram a segunda (Al-
fonso Francia. “Historias de la vida”). 

 
225. Fraternidad escolapia es… saber que sozinhos 

podemos fazer muito pouco, e juntos, com Cristo 
e Calasanz à frente, muitas coisas impossíveis 
são possíveis. 
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226. Fraternidad escolapia es… um lugar muito ade-
quado para aprender a perdoar, a ensinar o per-
dão como uma maneira de construir uma socie-
dade melhor. 

QUÃ DIFÍCIL É A PERDÃO! 
Havia um rei que tinha três filhos. Ele também tinha 
muitas riquezas. Especialmente um brilhante de valor 
extraordinário, admirado em todo o mundo. Para 
quem seria esse brilhante na herança? O pai deles os 
testou. Seria para quem realizasse o maior feito no 
dia marcado... Quando a noite chegou, cada um rela-
tou os eventos do dia. 
O mais velho havia matado um dragão que espalhou 
pânico por todo o reino. O segundo venceu dez ho-
mens bem armados com uma pequena adaga. O ter-
ceiro disse: "Saí hoje de manhã e encontrei meu 
maior inimigo dormindo na beira de um penhasco... e 
deixei que ele continuasse dormindo". 
Então o rei se levantou do trono, abraçou o filho mais 
novo e entregou-lhe o brilhante (Manuel Sánchez 
Monge. “Parábolas como dardos”, p. 116) 

 
227. Fraternidad escolapia es… como os magos do 

Oriente, sair em um grupo de seu próprio con-
forto, seguindo uma estrela, para oferecer ao 
Deus Criança (e todas as crianças, adolescen-
tes, jovens e pessoas necessitadas) nossos 
dons de educação, evangelho, solidariedade 
para construir um mundo melhor. 

 
228. Fraternidad escolapia es… dar mais valor ao ir-

mão do que a si mesmo, descentralizar de si 

mesmo para colocar os outros no centro, dar vida 
para que outros tenham mais vida, ser felizes fa-
zendo os outros felizes, perdendo para que os 
outros ganhem... 

SACOS DE AMOR 
Dois irmãos, um solteiro e o outro casado, possuíam 
uma fazenda cujo solo fértil produzia grãos abundan-
tes, que os dois irmãos dividiam igualmente. 
No começo, tudo estava indo perfeitamente. Mas che-
gou um momento em que o irmão casado começou a 
acordar todas as noites, pensando: “Não é justo. Meu 
irmão não é casado e leva metade da colheita; mas 
eu tenho esposa e cinco filhos, de modo que na ve-
lhice terei tudo o que preciso. Quem cuidará do meu 
pobre irmão quando ele estiver velho? Ele precisa 
economizar mais para o futuro, porque sua necessi-
dade é obviamente maior que a minha". 
Então ele se levantava da cama, ia sorrateiramente 
para o irmão e despejava um saco de grãos no ce-
leiro. 
O irmão solteiro também começou a acordar à noite 
e dizer para si mesmo: “Isso é uma injustiça. Meu ir-
mão tem esposa e cinco filhos e leva metade da co-
lheita. Mas não tenho que apoiar ninguém além de 
mim mesmo. Talvez seja justo que meu pobre irmão, 
cuja necessidade é maior que a minha, receba o 
mesmo que eu?” 
Então ele se levantava da cama e carregava um saco 
de grãos para o celeiro de seu irmão. 
Um dia, eles saíram da cama ao mesmo tempo e tro-
peçaram um no outro, cada um com um saco de 
grãos nas costas. 
Muitos anos depois, quando os dois já haviam mor-
rido, o fato foi divulgado. E quando os cidadãos deci-
diram erguer um templo, escolheram para ele o local 
onde os dois irmãos se conheceram, porque não 
acreditavam que havia em toda a cidade um lugar 
mais santo do que aquele. 
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229. Fraternidad escolapia es… um presente de Deus 
para as pessoas que foram chamadas a formar-
la porque ali vivem sua vocação, para os religio-
sos escolápios de todo o mundo, fortalecidos e 
apoiados por muitos outros escolápios, para a 
Igreja que tem uma nova realidade eclesial, para 
as pessoas a quem a missão escolápia chega, 
que estão mais bem cuidadas, pela humanidade 
que vê uma nova entidade que trabalha para 
uma sociedade melhor para todos. 

 
230. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que faz todo o possível para tornar nosso mundo 
melhor, para que as pessoas sejam mais felizes, 
para que a paz e a solidariedade reine, para que 
possamos nos encontrar com o Senhor da vida, 
para oferecer espaços onde já é possível viver o 
sonho de Deus... E tudo isso em uma comuni-
dade escolápia, descobrindo em Calasanz um 
guia para seguir Jesus Cristo. 

FAZ O QUE PODES 
Um enorme incêndio foi declarado na selva e todos 
os animais preparados para apagá-lo. Eles corriam o 
risco de serem queimados lá se não o desligassem. 
Os camelos encheram suas barrigas de água, as gi-
rafas coletaram litros de água na boca... e, portanto, 
todos os animais. 
Uma manada de elefantes derramou água do lago 
com seus grandes baús. Cheia de espanto, a cabeça 
dos elefantes viu um passarinho rondando ao redor 
do lago: "O que você está fazendo aqui?" 
O passarinho respondeu: "Estou molhando as penas 
e depois voando sobre o fogo e jogando algumas go-
tas de água". 
“E você acha que é assim que vai apagar o fogo?”, 
respondeu o elefante. 
"Não sei", respondeu o passarinho, "mas faço o que 
posso". 

 
231. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que colocou Jesus no centro de sua vida e co-
munidade, para tê-lo como amigo e companheiro 
de vida, para colaborar com ele na proclamação 
do Evangelho e na construção de um mundo 
como Ele quer, desde a família de Calasanz. 

 
232. Fraternidad escolapia es… ter um espaço que 

nos ajude a rezar a oração do Senhor, nos sen-
tindo como irmãos e irmãs de toda a humani-
dade, nos conectando com pessoas de outros 
países e situações, desenhando as consequên-
cias de colaborar na construção de uma terra 
melhor para todos os humanidade. 

PAI NOSSO 
Nossos irmãos, que estão no primeiro mundo: 
para que seu nome não seja blasfemado, 
para que o seu reino venha a nós 
e a vontade dele será feita, 
não apenas no céu, mas também na terra, 
respeite nosso pão diário, 
renunciando à exploração diária; 
não insistam 
para cobrar a dívida que não fizemos 
e que nossos filhos estão pagando, 
nossos famintos, nossos mortos; 
não caiam em tentação 
lucro, racismo, guerra; 
nós vamos ver para não cair em tentação 
de ódio ou submissão, 
e libertar um ao outro de qualquer mal. 
Só então podemos orar juntos a oração familiar 
que Jesus nos ensinou. 
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Pai nosso, mãe nossa, que você está no céu  
e está na terra (Pedro Casaldáliga) 

 
233. Fraternidad escolapia es… o dom e o compro-

misso de tornar Jesus presente, entre todos, 
para as crianças, adolescentes, jovens e pobres 
de todo o mundo. E, ao mesmo tempo, sentir-nos 
escolhidos, amados, necessários pelo próprio 
Deus para uma missão tão preciosa que conti-
nua o trabalho que Calasanz iniciou há mais de 
400 anos. 

 
234. Fraternidad escolapia es… uma comunidade 

viva de pessoas muito diferentes, com muitos de-
feitos, mas vivendo uma experiência de encontro 
com Jesus que nos leva a seguir o caminho de 
Calasanz com comunidades de mente aberta e 
convocadoras, unidas, transformando a reali-
dade. 

 
235. Fraternidad escolapia es… criar uma comuni-

dade onde todos tenham um lugar, onde nin-
guém se sinta constrangido, onde os horizontes 

sejam expandidos com as contribuições de to-
dos, onde o Espírito guia os novos caminhos to-
dos os dias, onde Calasanz está presente e atu-
alizado graças a cada membro. 

 
236. Fraternidad escolapia es… colocar o sonho de 

Deus para cada um de nós e para o mundo no 
centro da nossa vida e da nossa comunidade: fa-
zer um mundo de irmãos onde a paz, a solidari-
edade, a fraternidade, a alegria sejam os objeti-
vos que nós perseguimos. E, como escolápios, 
vamos pelo caminho que Calasanz abriu e que 
os piaristas continuam todos os dias. 

 
237. Fraternidad escolapia es… descobrir que Jesus 

está presente na comunidade, na missão, na Eu-
caristia, nos pobres, na Igreja, naqueles que pre-
cisam de nós, no trabalho pela paz e solidarie-
dade, no serviço, no sinais e ações que nos fa-
lam de Deus, no Evangelho... em todo lugar! Na 
Fraternidade, queremos lembrá-lo todos os dias 
e continuar descobrindo o amor de Deus que nos 
leva a transmiti-lo ao mundo. 
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238. Fraternidad escolapia es… formar um grupo de 

pessoas onde nos ajudamos a encontrar Jesus 
Cristo, que o levam de maca se necessário, a 
quem você deve levar se alguém precisar, ape-
sar das dificuldades do entorno ou das pessoas 
ao nosso redor . 

 
239. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que querem seguir Jesus no estilo de Calasanz, 
não porque são melhores, mas porque querem 
ser melhores, porque sentem que precisam de 
Jesus e da comunidade, porque descobrem que 
juntos podem fazer o impossível, porque sentem 
convocados por Jesus para torná-lo presente 
hoje. 

 

240. Fraternidad escolapia es… viver e oferecer aos 
jovens e às pessoas próximas ao mundo escolá-
pio uma comunidade onde possam viver intensa-
mente o seguimento de Jesus, descobrir e cele-
brar com os irmãos o dom do amor de Deus e 
colaborar com a missão escolápia de fazer uma 
um mundo melhor através da educação cristã 
trasnformadora, especialmente com os mais ne-
cessitados. 

 
241. Fraternidad escolapia es… o cabo que nos per-

mite conectar à eletricidade para fornecer luz. Às 
vezes, a Fraternidade é um cabo que conecta 
outras pessoas com o Senhor; outras, uma lâm-
pada que queima para iluminar... 

 
242. Fraternidad escolapia es… juntar-se ao grupo de 

pessoas que seguem Jesus no estilo de Cala-
sanz e dos escolápios, contribuindo com o que 
somos, temos e fazemos para construir juntos 
um mundo como Deus ordena.  
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243. Fraternidad escolapia es… descobrir todos os 
dias que o amor é a única coisa importante, o 
amor pelo irmão que está perto, o amor pelo ne-
cessitado, o amor pelo pequenino, o amor sem 
condições, o amor assumido, o amor a Deus... e 
continuar descobrindo que quanto mais você 
ama, mais você é amado pelo amor em letras 
maiúsculas, que é o mesmo Deus. 

 
244. Fraternidad escolapia es… um bom recurso para 

não desistir, manter ideais, ser fieis ao longo da 
vida, aprender a ser mais fiel ao Senhor todos os 
dias, a ser mais útil aos outros, a responder ao 
amor de Jesus... 

 
245. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

a quem o Senhor chamou e que responderam 
para acompanhá-lo hoje em nosso mundo no tra-
balho de anunciar a Boa Nova e de construir um 
mundo melhor para todos; e tudo isso com o es-
tilo escolápio de evangelizar, educar e transfor-
mar, especialmente a favor dos mais necessita-
dos. 

 

246. Fraternidad escolapia es… estar dispostos a ir 
ao mundo inteiro para levar a Boa Nova de Jesus 
e aproximar o Reino de Deus, sendo acompa-
nhado por sinais, maravilhas e milagres constan-
temente. Porque seguir a Jesus, anunciando o 
Evangelho, cumprir a missão escolápia produz 
milagres, graças a Deus. (Mc 16, 15-18). 

 
247. Fraternidad escolapia es… um grupo de irmãos 

e irmãs onde podemos crescer em liberdade 
para seguir Jesus fielmente e anunciar a Boa 
Nova ao nosso redor e, especialmente, às crian-
ças, adolescentes e jovens mais necessitados. 
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248. Fraternidad escolapia es… ter o mesmo coração 
e a mesma alma, porque estão centrados em Je-
sus, no Evangelho, no serviço aos pequenos e 
aos pobres... e não nas diferenças que possam 
existir entre os irmãos. . 

 
249. Fraternidad escolapia es… um excelente lugar 

para olhar a vida como Deus ordena, com os 
olhos de Jesus sempre próximo e solidário, com 
o coração do misericordioso Pai Deus, com a 
força do Espírito que nos leva a transformar a 
nós mesmos e transformar nossa realidade. 

 
250. Fraternidad escolapia es… um lugar privilegiado 

para ser feliz, descobrindo que estamos nas 
mãos de Deus, acompanhados por Jesus, com a 
força de seu Espírito, pelos caminhos que Cala-
sanz abriu e os escolápios seguem, encontrando 
irmãos em todo o mundo e uma missão preciosa 
para alegrar quem mais precisa: os pequenos, os 
pobres... 

 

251. Fraternidad escolapia es… saber que estamos 
no mesmo barco que Jesus, que não há tempes-
tade que Ele não possa acalmar, que temos que 
superar todos os medos que surgem... (Mc 4, 35-
41) 

 
252. Fraternidad escolapia es… descobrir o projeto 

do Pai Deus para nós: que sejamos plenamente 
felizes, abençoados, pobres, pacíficos, chorando 
com quem chora, compartilhando com quem tem 
fome, descobrindo a capacidade de transforma-
ção da misericórdia, olhando com olhos e cora-
ções limpos, trabalhando pela paz e solidarie-
dade, dispostos a sofrer perseguições... e no 
meio de tudo isso, sempre ver a mão do amigo 
Jesus ao nosso lado, em nossos corações, em 
nossa comunidade, naqueles que estão junto de 
nós. 

 
253. Fraternidad escolapia es… tornar-se parte de 

uma pequena comunidade onde compartilhar 
vida e fé e a missão escolápia é entrar na Frater-
nidade de muitas pequenas comunidades esco-
lápias que formam a Fraternidade Geral, é tor-
nar-se parte das Escolas Pias do país e do 
mundo, é entrar em comunhão com a Igreja e 
suas várias comunidades que a compõem em 
nossa terra, é ligar as mãos e a vida com toda a 
humanidade para aproximar nossa humanidade 
ao projeto que Deus tem de fazer de todas as 
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pessoas a grande fraternidade que sempre pode 
contar com o Pai no céu. 

 
254. Fraternidad escolapia es… encontrar uma nova 

família, um presente de Deus que, como Pai de 
toda a humanidade, nos da muitos irmãos e ir-
mãs de todo o mundo, para que possamos 
ajudá-lo a fazer a grande família da humanidade 
onde todos vivemos em paz, solidariedade e 
amor. 

 
255. Fraternidad escolapia es… descubrir juntos no-

vos caminhos, discernindo os caminhos do Se-
nhor, sentindo novo o caminho de cada dia, con-
vocando para continuar andando, encontrando 
novos irmãos no caminho, criando caminhos 
onde eles não existem e são necessários, tor-
nam-se irmãos de novas pessoas, ficar felizes 
em nos deixar guiar por aqueles que conhecem 
todos os caminhos... 

 
256. Fraternidad escolapia es… sentir-se chamado e 

ir em comunidade para anunciar a Boa Nova e 
transformar o mundo, com o estilo escolápio de 
uma educação cristã transformadora, com uma 
clara predileção por quem mais precisa e apro-
veitando as entidades escolápias: colégios, pa-
róquias, centros sociais, Movimento Calasanz, 
Itaka – Escolápios...  

 
257. Fraternidad escolapia es… viver com sentido, 

com sentimentos, com irmãos em comunidade, 
com uma missão preciosa na vida, com uma va-
liosa possibilidade de sermos mais fiéis ao Se-
nhor todos os dias, com novos desafios que nos 
encorajam a seguir sempre em frente, com a 
descoberta da presença do Espírito ao nosso 
lado, com a alegria de ver a mão de Deus nas 
pessoas e nos acontecimentos cotidianos... 
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258. Fraternidad escolapia es… trabalhar para os ou-

tros como se tudo dependesse do nosso esforço, 
enquanto oramos e colocamos tudo nas mãos de 
Deus porque sabemos que tudo depende dele. 

 
259. Fraternidad escolapia es… descobrir o amor que 

nos permite pular e nos dê a coragem de dar o 
salto para amar por nossos irmãos e por aqueles 
que precisam de nós. 

 
260. Fraternidad escolapia es… tornar-se sinal e rea-

lidade de uma humanidade capaz de criar as 
condições para viver no mundo inteiro como se-
res humanos, como irmãos, em paz, solidarie-
dade e fraternidade. 

 
261. Fraternidad escolapia es… nos reunir em uma 

rede de pequenas comunidades, centradas em 
Jesus, para seguir o caminho de Calasanz de fa-
zer todo o possível para transformar o mundo e 
torná-lo mais fraterno para toda a humanidade. 

 
262. Fraternidad escolapia es… descobrir que Jesus 

está apaixonado por nós, que Calasanz nos ama 
loucamente e precisa de nós, que Jesus e Cala-
sanz se apaixonaram por nós a ponto de querer 
focar nossas vidas no caminho que abriram para 
fazer um mundo como Deus deseja . 

 
263. Fraternidad escolapia es… nos reunir em nome 

de Jesus Cristo para continuar a vida e obra de 
Calasanz, multiplicando as possibilidades de 
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transformação de nosso mundo e também de 
nossas vidas para serem mais felizes, fazendo 
os outros felizes. 

 
264. Fraternidad escolapia es… deixar o amor nos 

unir e nos enviar para fazer um mundo melhor 
através da educação cristã transformadora. 

 
265. Fraternidad escolapia es… um lugar de irmãos 

em que todos são bem conhecidos, onde as pes-
soas vivem positivamente, onde confiamos no 
Senhor e nas pessoas que Ele coloca ao nosso 
redor, onde a alegria e a esperança são contagi-
osas, onde a vida é compartilhada e também os 
sofrimentos, onde estamos construindo um 
mundo como Deus quer. 

 

266. Fraternidad escolapia es… contar com irmãos e 
irmãs que nos lembram com sua presença, suas 
vidas e seu testemunho de que Jesus sempre 
caminha ao nosso lado, que fala conosco pela 
comunidade, que nos envia com ele para fazer 
um mundo melhor. 

 
267. Fraternidad escolapia es… deixar o Senhor es-

colher nossos irmãos e irmãs com quem compar-
tilhar a vida, a fé, a missão de colaborar na cons-
trução de um mundo melhor para todos. 

 
268. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

convocadas por Jesus na esfera escolápia para 
viver a proximidade e o amor de Deus enquanto 
levamos esse amor ao próximo e àqueles que 
mais precisam: fé e obras unidas. 

De que serve, meus irmãos, dizer que você tem fé se 
não possui obras? Aquela fé pode salvá-lo? Que bom 
é que um de vocês, vendo um irmão ou irmã nu ou 
sem comida suficiente, lhes diga: "Vá em paz, 
aqueça-se e coma", e não dê o que você precisa para 
o seu corpo? O mesmo vale para a fé: se não for 
acompanhada de obras, estará completamente morta 
(Sant 2,14-24). 
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269. Fraternidad escolapia es… ousar ser luz no meio 

do mundo, especialmente entre os mais neces-
sitados, os menores, os desesperados. E todo 
isso sabendo que nós, nossa comunidade, não 
somos a verdadeira luz, mas apenas um reflexo 
do Senhor: Ele é a verdadeira luz. 

 
270. Fraternidad escolapia es… contribuir para o 

mundo e para a Igreja com o nosso carisma de 
viver Jesus como Mestre, de colaborar na cons-
trução de um mundo melhor através da educa-
ção cristã transformada e de ter uma ampla fa-
mília de irmãos e irmãs com quem compartilhar 
vida, fé e missão. 

 
271. Fraternidad escolapia es… assumir a tarefa de 

ser embaixadores de Cristo, mensageiros de sua 
boa nova, colaboradores na ação de seu Espírito 
em nosso mundo, sinal comunitário da presença 
de Deus em nossa terra (2 Cor 5, 20-21.6, 1-2) 

 

272. Fraternidad escolapia es… estar em um pro-
cesso permanente de conversão, para conseguir 
que nossos corações sejam de carne e não de 
pedra diante das necessidades daqueles que es-
tão próximos a nós e dos mais necessitados. 

 
273. Fraternidad escolapia es… preparar o caminho 

do Senhor que vive e da vida. E vivver a boa 
nova com os irmãos da comunidade e anunciar 
para todas as crianças, adolescentes e jovens a 
quem dedicamos vida e missão. 

 
274. Fraternidad escolapia es… ter um coração cheio 

de nomes: dos irmãos e irmãs da Fraternidade e 
das Escolas Pias, das crianças e jovens pelos 
quais estamos dando nossas vidas, de toda a hu-
manidade, mesmo quando não sabemos os no-
mes, porque sabemos que todos esses nomes 
estão no coração de Deus. 

 
275. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que seguem Jesus ao estilo de Calasanz e dos 
escolápios, tentando todos os dias se concentrar 
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mais na proposta e no serviço do Senhor aos ou-
tros. 

 
276. Fraternidad escolapia es… sentir-se responsável 

por todo o mundo, querer fazer uma terra melhor 
para toda a humanidade, olhar os acontecimen-
tos com os olhos e o coração de Jesus, vibrar 
diante da dor dos outros, unir-se como irmãos 
para transformar o nosso hoje e aproximá-lo o 
sonho de Deus para todos. 

 
277. Fraternidad escolapia es… orar em comunidade, 

viver em comunidade, realizar a missão em co-
munidade, tornar presente Calasanz e, especial-
mente, Jesus na comunidade, compartilhar na 
comunidade, fazer da comunidade um sinal fun-
damental da presença do Senhor. 

 
278. Fraternidad escolapia es… um presente de Deus 

para milhares de crianças, adolescentes, jovens, 
pobres... que encontram na vida escolápia e pro-
jetam um espaço de desenvolvimento, encontro, 
amizade, crescimento pessoal e comunitário, da 
criação de uma nova humanidade. 

 
279. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que estão mais preocupadas com os outros do 
que consigo mesmas, o que os leva a se unir, a 
colocar Jesus e seu projeto para um mundo me-
lhor no centro, a orar com confiança, a agir em 
solidariedade, a dese descobrir que a felicidade 
é fazer os outros felizes. 

 
280. Fraternidad escolapia es… um laboratório da 

nova humanidade, onde já começamos a viver 
como o mundo inteiro deveria ser: um lugar de 
amizade, de preferência pelos outros e não por 
si, de serviço ao outro, de diálogo e encontro, de 
paz e esperança , de confiança no Deus da vida, 
de contágio da boa nova... 

 
281. Fraternidad escolapia es… um espaço magnífico 

para aquecer nossos corações e transmitir calor 
àqueles que são frios ao nosso lado. 
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282. Fraternidad escolapia es… a comunidade de 

pessoas que seguem Jesus, com espaço e des-
taque para todos os seus membros: mulheres e 
homens, jovens e veteranos, de qualquer país ou 
profissão, de diferentes modos de ser... porque 
juntos criamos fraternidade, onde nos sentimos 
igualmente amados por nosso irmão Jesus e 
nossa mãe e pai, o Deus do céu. 

 
283. Fraternidad escolapia es… ser todos os dias 

mais livre, mais solidário, mais feliz, mais comu-
nitário, mais próximo de Deus, mais sensível, 
mais educado, mais humano, mais cristão, mais 
escolápio, mais ... 

 

284. Fraternidad escolapia es… descobrir a identi-
dade de Deus, que da a sua vida para que pos-
samos ter vida, para que possamos fazer crescer 
a vida nas pessoas e no mundo, para que pos-
samos viver a Boa Nova do Evangelho do amor 
que muda o significado de tudo para preenchê-lo 
com novo sentido. 

 
285. Fraternidad escolapia es… um imenso presente 

de Deus para seus membros, para a Ordem, 
para a Igreja... e, acima de tudo, para a missão 
escolápia. Para seus membros, porque eles en-
contram um espaço privilegiado onde podem se-
guir melhor Jesus com tantas irmãs e irmãos. 
Pela Ordem que é enriquecida e estimulada por 
este novo sujeito escolápio. Para a Igreja porque 
tem uma nova vocação onde religiosos e leigos 
realizam o carisma de Calasanz. E, acima de 
tudo, pela missão escolápia que tem mais mãos, 
corações, bocas, pés para levar adiante a cons-
trução de um mundo melhor. 

 
286. Fraternidad escolapia es… constantemente nos 

lembrar que temos muitos "Lázaros" carentes ao 
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nosso lado, que devemos vê-los, sentir compai-
xão, aproximar-nos e ajudá-los pessoalmente e 
com a comunidade, porque são nossos irmãos e 
irmãos onde o Senhor também está presente. 

 
287. Fraternidad escolapia es… ver o mundo como 

um presente de Deus, a vida como um presente 
maravilhoso, as oportunidades que temos como 
outro presente, a comunidade que o Senhor nos 
dá como sua família onde temos um lugar espe-
cial. E tornar o mundo, a vida, tudo também um 
presente para os outros. É assim fácil e compro-
metido. 

 
288. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

chamado por Jesus para ver o mundo e a história 
de uma maneira diferente, para se compromete-
rem com a missão de construir um mundo me-
lhor, seguindo o caminho aberto por Calasanz. 

 
289. Fraternidad escolapia es… continuar apren-

dendo, juntos e todos os dias, a ser melhores sa-
maritanos que cuidam de quem precisa de nós e 
a ser melhores samaritanas que deixam o Se-
nhor mudar de coração com a água da vida 
eterna. 

 
290. Fraternidad escolapia es… uma escola de per-

dão, de serviço, de solidariedade, de descobrir-
mos irmãos e filhos do Pai Celestial, de nos sen-
tirmos incondicionalmente amados, de nos co-
nhecermos chamados a espalhar o amor. 
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291. Fraternidad escolapia es… estar unidos nas difi-
culdades, unidos em projetos, unidos em oração, 
unidos em formação e crescimento pessoal, uni-
dos em compartilhar vida, unidos com o mesmo 
coração e alma... 

 
292. Fraternidad escolapia es… sentir em si mesmo e 

tornar real nos outros o serviço, o carinho, a pro-
ximidade, a mão do Senhor em tudo o que acon-
tece, a palavra de Deus muito presente nos ir-
mãos e nos eventos, a força para continuar, a 
oração compartilhada, a missão planejada e exe-
cutada em conjunto, a amizade reforçada em 
momentos de dificuldade, é descobrir todos os 
dias razões para viver e para a alegria, fumi-
gando todos os medos. 

 
293. Fraternidad escolapia es… uma grande ajuda 

para nos conhecer, aprender a ser humildes, a 
ser cada vez mais irmãos e filhos do Pai do céu, 
a ouvir o Senhor na comunidade e em outros, a 
crescer na humanidade (ou seja, que somos hú-
mus, coisinha) e que Deus nos salva: Jesus nos 
ensina que Deus nos fez seus filhos, não por 
causa de nossos méritos, mas porque Deus 
quer, porque Ele nos ama. 

 

294. Fraternidad escolapia es… deixar de ficar cego 
às necessidades dos outros, aprender a olhar 
com novos olhos, deixar Jesus mudar nossos co-
rações e dar origem a compaixão, envolver-se 
em uma nova vida mais fraterna e solidária, dei-
xar-se acompanhar por irmãos e acompanhá-
los, transmitir a toda a humanidade o modo de 
viver que nos torna mais humanos. 

 
295. Fraternidad escolapia es… tornar as bem-aven-

turanças uma realidade e viver feliz por ser po-
bre, faminto por justiça e solidariedade, limpo de 
coração, misericordioso, sofrendo esperançoso, 
trabalhando pela paz, aceitando perseguição e 
dificuldades na comunidade com os crucifica-
dos... 

 



FRATERNIDADE ESCOLÁPIA É…         

 63 

296. Fraternidad escolapia es… não ficar esperando 
que outros o façam, mas descobrindo Jesus em 
nossa vida que nos diz "levante-se, tome seu 
conforto, comece a andar" porque Ele precisa de 
nós para que isso aconteça a Boa Novs do Reino 
de Deus para todos. 

 
297. Fraternidad escolapia es… seguir os passos de 

Calasanz que, um dia como hoje e após 20 anos 
de escola, iniciou a Congregação dos Escolápios 
em 1617 para continuar um trabalho educacional 
tão precioso, para criar uma comunidade estável 
que ajudaria seus membros viver como irmãos 
seguindo o Mestre em sua missão e para respon-
der ao que o Senhor continua chamando religio-
sos e leigos também hoje. 

 
298. Fraternidad escolapia es… caminhar em comu-

nidade à luz de Jesus e tentar refleti-la para o 
mundo, através da educação cristã transforma-
dora, o testemunho da vida, a confiança no Se-
nhor. 

 

299. Fraternidad escolapia es… descobrir um oásis 
no meio do deserto, agradecer por sua existên-
cia, desfrutar com os irmãos da comunidade, nos 
cuidar sabendo que a água que temos é doada, 
compartir com as pessoas sedentas que estão 
perto, ser um sinal do que deve ser dar a huma-
nidade. Essa é a Fraternidade no meio do nosso 
mundo. 

 
300. Fraternidad escolapia es… saber que estamos 

em um barco frágil, muitas vezes no meio de 
uma forte tempestade, com a confiança de saber 
que Jesus está em nosso meio e que podemos 
acordá-lo para chamá-lo e pedir-lhe ajuda. 

 
301. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que nos lembra com sua presença que somos 
todos irmãos e irmãs porque nosso Deus Pai - 
Mãe ama cada um de nós como seu filho ou filha 
favorita. E isso, ao mesmo tempo, nos lembra de 
viver fraternamente e que temos no Céu um Pai 
- Mãe que nos ama loucamente e que nunca nos 
abandona. 
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302. Fraternidad escolapia es… descobrir em comu-

nidade que não estamos livres do pecado e que 
temos que mudar é colocar-nos no lugar da mu-
lher adúltera aos pés de Jesus, é ouvir Jesus que 
escreve e fala por nós, é tentar agir como Jesus 
que se coloca ao lado dos fracos, sempre dando 
outra chance. 

 
303. Fraternidad escolapia es… descobrir a cada dia 

com mais força que somos todos irmãos e filhos 
do mesmo Pai no céu, aqueles que estão em 
nossa comunidade, os que estão próximos a nós 
e, acima de tudo, os que mais precisam. Então, 
estamos sentindo o que significa estar em sinto-
nia com a criação e toda a humanidade. 

 
304. Fraternidad escolapia es… um lugar privilegiado 

para descobrir que somos amados sem o mere-
cer: por nossos pais, nossa família, muitas pes-
soas próximas... e, acima de tudo, um Pai do céu 
que nos ama loucamente e nos dá irmãos e ir-
mãs e irmãs para lembrar, viver e levar Deus e 
seu projeto para outras pessoas. 

 
305. Fraternidad escolapia es… contar com a ajuda 

de irmãos e irmãs e ajudá-los, em oração, dia 
após dia, no compromisso de melhorar o mundo, 
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no testemunho da vida pessoal e juntos, na con-
tinuidade do trabalho de Calasanz em muitas 
partes do mundo. 

 
306. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que colocam suas vidas a serviço dos outros 
para criar um mundo melhor para todos. E eles 
fazem isso em comunidade, transformando a 
educação cristã, como Calasanz fez. E lá eles 
descobrem a felicidade que faz os outros felizes. 

 
307. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que descobrem Jesus como a rocha que nos 
apóia, que apóia o mundo e, especialmente, os 
menores e mais necessitados. 

 

308. Fraternidad escolapia es… manter sempre a luz 
acesa para iluminar um ao outro e o mundo in-
teiro com a Boa Nova de Jesus, é acender a 
chama do irmão e deixá-lo acender a nossa, é 
iluminar a mente e a vida de milhares de crianças 
e jovens através de uma educação cristã trans-
formadora como Calasanz fez. 

 
309. Fraternidad escolapia es… permanecer conec-

tado com o centro de nossa vida (Jesus), com o 
outro mestre que nos mostra como seguir a Je-
sus e fazer um mundo melhor (Calasanz), com 
os irmãos e irmãs que o Senhor nos deu (cada 
comunidade escolápia, da Ordem ou Fraterni-
dade), com os menores e os mais pobres (nossa 
missão), com nossos próprios corações (onde o 
próprio Deus está vivendo). 

 
310. Fraternidad escolapia es… estar muito ciente de 

que, apesar dos tempos em que traímos Jesus e 



FRATERNIDADE ESCOLÁPIA É…         

 66 

o negamos, Ele continua a nos amar, nos per-
doar, nos acompanhar. Porque ele nos ama lou-
camente, não por causa de nossos méritos, mas 
porque ele é amor. A comunidade nos lembra e 
nos faz viver esse dom do amor de Deus em Je-
sus e em seu Espírito todos os dias. 

 
311. Fraternidad escolapia es… acompanhar Jesus 

juntos na cruz dos pobres no estilo Calasanz, 
dos meninos e meninas sem futuro, dos adoles-
centes sem esperança, dos jovens desanima-
dos, dos adultos carentes, dos idosos e dos do-
entes. É viver o mandamento do amor, deixar os 
pés de alguém serem lavados pelos outros e la-
var os pés dos outros, é reviver o mandamento 
do amor, compartilhar a Eucaristia, aceitar o so-
frimento, sair do caminho e dar a vida pelos ou-
tros, é viver para sempre. 

 
312. Fraternidad escolapia es… compartir a mesa 

com Jesus no estilo Calasanz, uma mesa com 
meninos e meninas, com adolescentes e jovens, 
com pessoas que precisam de um mundo dife-
rente. É compartilhar uma mesa em que nos per-
mitimos lavar os pés e lavar os outros. É compar-
tilhar o único mandamento, o amor, que pode fa-

zer de nossa humanidade uma mesa comparti-
lhada onde vivemos fraternalmente e ninguém 
carece quando para outro sobra. 

 
313. Fraternidad escolapia es… assumir a conspira-

ção da Última Ceia, onde um compromisso de 
serviço e amor é selado, o qual terá que passar 
pela cruz e pela morte, que será dar nossas vi-
das para toda a humanidade e para cada pessoa 
carente que estiver ao nosso lado, para viver to-
talmente aqui... e para sempre. Conspiração pre-
ciosa! 

 
314. Fraternidad escolapia es… sentir a mão de Je-

sus em nossas mãos que nos convida a estar 
com os crucificados, com aqueles que sofrem, 
com os pobres, com os pequenos. E fazê-lo em 
um grupo de irmãos e irmãs que descobrimos em 
Calasanz uma maneira muito apropriada de 
fazê-lo: olhar para os crucificados, sentir compai-
xão, abordá-los e oferecer nosso cuidado. 
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315. Fraternidad escolapia es… descobrir Jesus vivo 
ao nosso lado, na comunidade, nas crianças e 
nos jovens, na missão que nos foi confiada, no 
coração que arde de alegria pela vida plena e 
eterna, em cada projeto escolápio e, acima de 
tudo, em cada pessoa que precisa de nós. Jesus 
está vivo e quer viver em nós. 

 
316. Fraternidad escolapia es… um espaço privilegi-

ado para encontrar-se pessoalmente e em co-
munidade com Jesus ressuscitado e vivo hoje 
em Sua Palavra, na Eucaristia, nos pobres, na 
Igreja... e em toda parte. 

 
317. Fraternidad escolapia es… viver apaixonados 

por Jesus e sua mensagem, sofrir com a cruz e 
as dificuldades, chorar com tanto sofrimento de 
nós e do entorno... e descubri-o ao nosso lado 
chamando cada um pelo nome e deixando-o en-
cher nossos corações com profunda alegria e re-
novado compromisso. 

 
318. Fraternidad escolapia es… viver hoje a experiên-

cia dos discípulos de Emaús, que estão juntos, 
que compartilham a vida e os eventos do dia, que 
acolhem no caminho um caminhante e discutem 
com ele suas preocupações, que ouvem e apren-
dem com aquele companheiro , que pedem para 
ficar com eles, que o convidam para passar a 
noite com eles... e descobrem que Jesus estava 
lá vivo: na partilha de pão, na Eucaristia, nas Es-
crituras comentadas por Jesus, em um coração 
que queima com emoção. E só resta voltar à es-
trada para transmitir o que foi vivido. 

 
319. Fraternidad escolapia es… um espaço para des-

cobrir o amor do Senhor, sentir o amor da comu-
nidade de irmãos, transmitir ao mundo o amor 
que tanto necessita. 
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320. Fraternidad escolapia es… o grupo que tenta lim-

par as nuvens da vida de cada membro deixando 
o Senhor brilhar, que tenta transmitir a luz que 
eles descobrem para as pessoas da sociedae, 
especialmente para crianças e jovens e pessoas 
necessitadas através da educação, de evangeli-
zação e ações de transformação social, como 
Calasanz fez e todos nós, escolápios, religiosos 
e leigos. 

 
321. Fraternidad escolapia es… tentar ajudar Jesus e 

todos os crucificados a descobrir o amor de Deus 
e deixá-lo agir em tudo, encontrar vida plena em 
nós e nos outros, para melhorar o mundo através 
da educação cristã transformadora, como ele fez 
Calasanz. 

 
322. Fraternidad escolapia es… o lugar mais ade-

quado para descobrir Jesus vivo, às vezes como 
Tomé precisando de provas, muitas vezes como 
os outros discípulos, sendo fiel na oração, ou-
vindo a Palavra, em serviço aos mais necessita-
dos. 

 
323. Fraternidad escolapia es… ter nascido de novo 

com a água do batismo que forma os membros 
da Igreja e com o Espírito de Confirmação e de 
cada dia de vida, que continua a nos guiar, mos-
trando a nossa própria vocação e o caminho di-
ário, e também Juntos, ele nos guia a formar a 
Fraternidade que continua a tornar Calasanz 
presente entre os mais necessitados, ofere-
cendo educação, evangelização e transforma-
ção de nossa sociedade. 
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324. Fraternidad escolapia es… tentar criar hoje a pri-
meira comunidade (Atos 4, 32-37), onde todos ti-
nham um único coração e uma única alma, que 
tinham tudo em comum e ninguém considerava 
próprio nada do que tinham, que compartilhavam 
oração e ensino dos apóstolos, que iam juntos 
ao templo, que atraíram pessoas pelo testemu-
nho e pelos sinais que realizaram... 

 
325. Fraternidad escolapia es… manter uma cadeia 

de solidariedade, iniciada por Deus na criação do 
mundo e de cada um de nós, continuada por Je-
sus em dar a vida por amor, e por Calasanz, que 
nos mostra uma maneira de ser feliz fazendo os 
outros felizes e pelas Escolas Pias que, por mais 
de 400 anos, elas continuem cumprindo essa 
missão... que agora é também da Fraternidade, 
que deve continuar e contagiar novas pessoas 
para dar-lhe um futuro. 

 
326. Fraternidad escolapia es… um bom lugar para 

orar, viver e fazer real a Oração do Senhor: Pai 
nosso, de todos os irmãos e irmãs da comuni-
dade e de todo o mundo, que estão no céu e aqui 
na terra entre nós, seu Reino vem , ajude-nos a 
construí-lo aqui com grande confiança em você, 
para que seja feita a sua vontade, que é o que 
tentamos descobrir na Fraternidade, nos dê hoje 

o pão e tudo o que precisamos nós e os mais 
necessitados, perdoe-nos e ensine-nos a per-
doar, não vamos cair na tentação de prejudicar 
os outros, libertar-nos do mal e ajudar-nos a li-
bertar os outros de todo mal... e tornar-nos fortes 
para sempre dizer amém, para dizer amém a 
você. 

 
327. Fraternidad escolapia es… seguir descobrindo a 

verdade das bem-aventuranças todos os dias: 
felicidade em perseguição, na limpeza do cora-
ção, em fome e sede de justiça, em misericórdia, 
em lágrimas e dor, em crianças e jovens que pe-
dem ajuda aos escolápios, no irmão da comuni-
dade. 

 
328. Fraternidad escolapia es… anunciar a Boa Nova 

a todas as pessoas, especialmente as que mais 
precisam de outro mundo, escrevendo o Evan-
gelho todos os dias com palavras e com obras 
de solidariedade, paz e fraternidade, que fazem 
todos os dias mais presente a Jesus vivo em 
nosso meio, a força de seu Espírito, o amor do 
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Pai e Mãe do céu, o começo do Reino de frater-
nidade que Deus sempre desejou e para toda a 
humanidade. 

 
329. Fraternidad escolapia es… viver a experiência 

dos discípulos de Emaús, que compartilham a 
vida uns com os outros e o Senhor ressuscitado 
sempre aparece lá para ajudar a discernir, que 
ouvem as Escrituras, que se deixam acompa-
nhar por Jesus, que pede que ele fique com eles 
a Eucaristia e ao longo da vida, que sentem o 
coração queimar, que se sentem enviados para 
anunciar a grande nova de que Jesus está vivo 
conosco. 

 
330. Fraternidad escolapia es… fazer parte da família 

escolápia na primeira linha, juntamente com os 
religioso para fazer Calasanz presente, cumprir 
a missão de fazer uma terra melhor para todos 
por meio da educação cristã transformadora. 

 
331. Fraternidad escolapia es… o grupo de irmãos e 

irmãs que nos ajuda a nos aproximar mais do Se-

nhor Jesus todos os dias para nos ajudar a mu-
dar de nossos planos para os dele, para enten-
der que seu caminho é sempre muito melhor . Foi 
assim que vimos em Calasanz e continuamos 
vendo e vivendo na Fraternidade. 

 
332. Fraternidad escolapia es… o lugar onde novos 

gestos de amor são descobertos todos os dias, 
novas iniciativas de solidariedade, novos sinais 
da misericórdia de Deus, novas maneiras de 
crescer internamente no amor, novas maneiras 
de ver a realidade e as pessoas. .. 

 
333. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

convocadas por Jesus para seguir o caminho de 
Calasanz, que se deixa guiar pelo Espírito, em-
barcando em mares nem sempre calmos para le-
var a Boa Nova do Evangelho a todos, especial-
mente às crianças. jovem e mais carentes. 
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334. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 
que Jesus escolheu para ser seguidores da vida 
e obra de Calasanz, que se dedicou a construir 
um mundo melhor e uma Igreja renovada através 
da educação cristã transformadora. Não é o 
grupo perfeito, nem somos os melhores: somos 
os irmãos chamados por Jesus para esta mis-
são. 

 
335. Fraternidad escolapia es… saber que estamos 

nas mãos do Bom Pastor, que devemos nos per-
mitir liderar um ao outro e também em comuni-
dade, que temos que ajudar Jesus nessa tarefa 
de acompanhar a humanidade, dedicando-nos 
especialmente à trama que Deus confiou Cala-
sanz e nós, os escolápíos: as crianças, adoles-
centes, jovens e pessoas mais necessitadas. 

 
336. Fraternidad escolapia es… gozar a alegria do 

amor com irmãos e irmãs e, acima de tudo, a fe-
licidade que resulta da descoberta de mais e 

mais amigos de Jesus com a tarefa de espalhar 
essa felicidade e amor para toda a humanidade, 

 
337. Fraternidad escolapia es… construir a Igreja Ca-

tólica Universal, oferecendo a cada um o que pu-
der, cada comunidade o que puder (no nosso 
caso, o carisma escolápio da Fraternidade com 
sua missão transformadora pela educação), para 
tornar presente Jesus no meio da sociedade, 
para construir um mundo como Deus quer e co-
meçar a viver tão feliz e abençoado por nos sa-
ber nas mãos do Senhor. 

 
338. Fraternidad escolapia es… ser um farol que ilu-

mina a si mesmo, os irmãos da Fraternidade, as 
pessoas ao nosso redor, as crianças e os jovens 
de nossas obras escolápias, as pessoas mais 
carentes do mundo. Talvez mais do que um farol 
seja ser um espelho da luz que vem de Jesus. 
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339. Fraternidad escolapia es… um espaço para 
olhar com outros olhos: para o passado ver lá em 
nossa história pessoal e coletiva a mão de Deus 
que está construindo uma história de salvação; 
no presente discernir em comunidade qual pode 
ser a vontade do Senhor em cada momento; no 
futuro para colocar nossa esperança no Senhor 
da vida e da história com total confiança. 

 
340. Fraternidad escolapia es… andar de mãos da-

das com Jesus, Maria, os escolápios, tantos ir-
mãos e irmãs que o Senhor chamou, de todas as 
pessoas que precisam de nossa missão, se-
guindo Jesus que é o Caminho, a Verdade e a 
Vida . 

 
341. Fraternidad escolapia es… ser luz, deixar-se ilu-

minar pela luz de Jesus e dos irmãos, transmitir 
luz na comunidade e na vida, dar luz àqueles que 
mais precisam, nunca apagar nenhuma luz. 

 
342. Fraternidad escolapia es… a alegria de encon-

trar irmãos e irmãs para compartilhar fé e vida, 
de encontrar Jesus vivo em cada reunião e cele-
bração, de encontrar nossa própria vocação para 
seguir Jesus no estilo escolápio, de conhecer cri-
anças e jovens que precisam de nós, para en-
contrar um futuro que estamos realizando graças 
a Deus. 

 
343. Fraternidad escolapia es… nutrir-nos da Palavra 

de Deus, do amor do Senhor Jesus, da proximi-
dade de irmãos e irmãs, do Espírito que nos leva 
à missão, à felicidade do encontro, à Fraterni-
dade que cresce todos os dias. 
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344. Fraternidad escolapia es… caminhar em direção 
à utopia, em direção a um Reino de Deus impos-
sível mas seguro, em direção à promessa do Se-
nhor no meio de um mundo com muitos proble-
mas, em direção à felicidade pessoal e de toda a 
humanidade... sempre andando em grupo, em 
comunidade, na Fraternidade. 

 
345. Fraternidad escolapia es… ser ramos da videira, 

permanecer unidos ao tronco que é Jesus, atra-
vés do qual a seiva da vida e do Espírito nos al-
cança, cada um entrelaçado com os outros, con-
fiando no fazendeiro que é Deus e dando frutos 
para o bem dos outros e a alegria de Deus e da 
humanidade. 

 
346. Fraternidad escolapia es… descobrir-se como 

parte de toda a humanidade, sentir-se chamado 
a criar uma fraternidade universal em colabora-
ção com todas as pessoas de boa vontade, ver 
a presença do Senhor Jesus em cada pessoa e, 
acima de tudo, em quem precisa mais de nós. É 

começar a construir esse Reino de Deus para to-
dos, desde a pequena comunidade, da Fraterni-
dade, das Escolas Pias, do trabalho educativo, 
evangelizador e transformador que Calasanz 
nos deixou como legado. 

 
347. Fraternidad escolapia es… seguir o trabalho de 

Calasanz, juntamente com os Escolapios, para 
levar crianças e jovens, especialmente os mais 
necessitados, a Jesus, àquele Reino de Deus 
que Ele queria para todos, com nossa vida e 
nossa ação transformadora através da educação 
cristã e escolápia. 

 
348. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que bebem da fonte (Jesus) no estilo de Cala-
sanz e dos escolápios, para viver plenamente e 
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ajudar os outros a também beberem daquela 
água que enche a vida . 

 
349. Fraternidad escolapia es… saber que nunca po-

demos ser órfãos ou estrangeiros, porque sem-
pre temos um Deus Pai que nos acompanha, 
porque temos irmãos na Fraternidade, porque te-
mos muitas pessoas que devemos continuar 
sendo nossos irmãos, porque temos um pátria 
que é o mundo inteiro que Deus nos deu a todos 
e por todos. A missão é viver dessa maneira e 
torná-la mais real a cada dia, especialmente em 
crianças, jovens, pobres, nas pessoas que o Se-
nhor está colocando ao nosso lado. 

 
350. Fraternidad escolapia es… descobrir Jesus vivo, 

compartilhar a vida em uma pequena comuni-
dade de irmãos e irmãs, seguir o caminho de Ca-
lasanz para transformar o mundo e iniciar uma 
"epidemia" contagiosa: a pandemia de amor, 
compartilhamento e alegria de viver... 

 

351. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 
que descobriram Jesus vivo em suas vidas e 
querem torná-lo presente, tentando realizar o so-
nho de Deus em todo o mundo: um mundo de 
irmãos e irmãs, onde nada falta, porque tudo é 
compartilhado e onde o amor e alegria é a at-
mosfera de cada dia. 

 
352. Fraternidad escolapia es… descobrir que o Espí-

rito nos guia na vida e nos envia em comunidade 
para transmitir seu dom a toda a humanidade. 

 
353. Fraternidad escolapia es… o grupo de cristãos 

que querem andar juntos, mantendo no centro o 
Deus Pai, que nos torna irmãos e possibilita um 
mundo onde todos podemos viver como irmãos. 
Para isso, acreditamos na educação cristã trans-
formadora e na vida comunitária que antecipa o 
que queremos para toda a humanidade. 
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354. Fraternidad escolapia es… construir uma nova 
família, com os escolápios de todo o mundo, com 
os religiosos e leigos que participam das Escolas 
Pias, com todas as crianças, adolescentes, jo-
vens, pessoas pobres que precisam da nossa 
presença... É uma nova família onde todas as fa-
mílias tem espaço, próprias e também aquelas 
que precisam de irmãos para ajudá-las e um Pai 
do céu que possam sentir próximo. 

 
355. Fraternidad escolapia es… permanecer fiel com 

o passar do tempo, sustentar o amor primeiro à 
proposta de Jesus ao longo da vida e das dificul-
dades, encontrar os apoios necessários nos ir-
mãos da comunidade e no amigo Jesus que 
sempre caminha para nosso lado. 

 
356. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

que se sentem irmãos e irmãs porque temos o 
mesmo Pai no céu e Jesus no centro, que são 
enviados ao mundo para mostrar os sinais da 
presença de Deus e de seu amor no mundo e 
para abrir caminhos para o mundo que Deus de-
seja para toda a humanidade. Nossa especiali-
dade na preparação desses caminhos de trans-
formação foi iniciada por Calasanz e pelos esco-
lápios, religiosos e leigos em Fraternidade, da-
mos-lhe continuidade. 

 
357. Fraternidad escolapia es… ser ciente de que vi-

vemos no coração do Pai Deus dos céus, que 
podemos contar com sua orientação e ajudar 
sempre, que nossa missão é espalhar esse amor 
para toda a humanidade e, de maneira especial, 
para crianças, jovens e pobres como Calasanz 
fez e continuamos fazendo os escolápios. 

 
358. Fraternidad escolapia es… saber que somos a 

comunidade que Calasanz iniciou, dentro da 
Igreja, que deseja ser guiada pelo Espírito para 
aproximar a Boa Nova de que temos um Pai Ce-
lestial que nos fará todos irmãos e colaborará na 
construção de um sociedade melhor para toda a 
humanidade. 
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359. Fraternidad escolapia es… voar em comuni-
dade, guiado pelo Espírito de Jesus no estilo de 
Calasanz, para ser feliz buscando a felicidade 
das crianças, meninas, adolescentes, jovens, 
pobres que o Senhor pode nos colocar. 

 
360. Fraternidad escolapia es… oferecer-nos ao Se-

nhor Jesus para ser um instrumento de sua von-
tade, ouvindo suas palavras, deixando-o um lu-
gar em nossa vida, aproximando-se de seu modo 
de vida, participando da Fraternidade, traba-
lhando para seu Reino no mundo ao longo desse 
caminho que ele abriu Calasanz de transformar 
a educação cristã. 

 
361. Fraternidad escolapia es… deixar-se levar pelo 

Espírito que está sempre presente em nossos 
corações, em oração, na Igreja, na Palavra, nos 
irmãos da Fraternidade e, sobretudo, em ações 
de solidariedade. encontre os menores, os mais 
pobres, os meninos e as meninas, os jovens ... 

 
362. Fraternidad escolapia es… estar conectado em 

comunidade ao Espírito Santo para renovar sem-
pre a força de construir um mundo melhor e a 
Igreja melhor com a contribuição dos escolápios: 
uma educação integral, cristã e transformadora 
que enche de alegria e futuro aqueles que estão 
próximos a ela. 

 
363. Fraternidad escolapia es… uma comunidade 

que descobre herança e semente: herança de 
uma história iniciada por Calasanz e seguida por 
milhares de escolápios nesses mais de 400 anos 
e, ao mesmo tempo, semente de umas novas 
Escolas Pias que precisamos renovar todos os 
dias para que sejam mais fieis ao Senhor e para 
as necessidades de cada momento da história. 
Gratidão e comprometimento, reconhecimento e 
novidade, aceitação e proposta, presente e es-
forço de cada dia na comunidade. 
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364. Fraternidad escolapia es… tentar ser uma luz 
que apresenta o sonho de Calasanz de uma so-
ciedade melhor e uma Igreja mais fiel, através do 
compromisso da comunidade em viver de uma 
nova maneira, colocando Jesus no centro, com-
partilhando mais todos os dias, educando para 
criar felicidade e um mundo melhor para toda a 
humanidade. 

 
365. Fraternidad escolapia es… sentir-se olhado por 

Jesus com um imenso amor e deixá-lo transfor-
mar nosso olhar para contemplar a vida, os ou-
tros, o futuro, o próprio Deus, com olhos de amor. 

 
366. Fraternidad escolapia es… o grupo de pessoas 

apaixonadas por Jesus, pelo Evangelho, pelo ca-
risma de Calasanz, pelas muitas pessoas que 
precisam da missão dos escolápios, de compar-
tilhar a vida e a fé na Fraternidade, com a desco-
berta diária da presença do Espírito em sua vida. 
coração e no mundo. 

 
367. Fraternidad escolapia es… viver uma vida cine-

matográfica, deixando o Senhor Jesus como di-
retor, para que Ele escolha os irmãos e irmãs da 
comunidade, o roteiro que achar melhor, confi-
ando que isso trará um final feliz porque sabe-
mos que Ele é um diretor divino. 

 
E terminamos aqui com 365 pequenas definições e 
imagens da Fraternidade, uma para cada dia do 
ano... porque poderíamos continuar muito mais e 
sempre haveria mais a dizer, fazer e viver: porque a 
Fraternidade das Escolas Pias deve se abrir ao hori-
zonte de Deus para conosco em uma vida escolápia 
cheia de felicidade, uma missão emocionante, uma 
comunidade de irmãos, de nos descobrirmos salvos 
porque Jesus nos guia pela mão. AMÉM. 
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