CARTA DO IV CONSELHO ASSESSOR À REDE ITAKA-ESCOLÁPIOS E ÀS ESCOLAS PIAS

Caros religiosos escolápio, queridas pessoas que fazem parte da Fraternidade das Escolas Pias
e aquelas que participam de diversas formas da Rede Itaka-Escolápios e das Escolas Pias.

Estamos nos dirigindo a vocês nos momentos finais do IV Conselho Assessor da Rede ItakaEscolápios. Este Conselho se reúne a cada três anos para avaliar o progresso de nossa Rede e
para planejar os passos que queremos dar. Este ano, além disso, o Conselho Consultivo
coincidiu com o 20º aniversário do reconhecimento legal da Fundação Itaka-Escolápios, o que
tem sido um motivo maior de alegria. O fato de realizar este Conselho na modalidade on-line
significou uma grande perda, especialmente na qualidade da reunião pessoal e no tempo
disponível, mas isto foi compensado em certo sentido pelo maior número de participantes que
ele permitiu.
A primeira coisa que queremos lhes dizer é o sentimento de alegria e comunhão que sentimos.
Em algum momento durante esses quatro dias, reunimos mais de 70 pessoas de 22 países de
quatro continentes. Em 9 de março, na primeira reunião internacional de voluntários por
ocasião de nosso 20º aniversário, conectamos mais de 120 voluntários para compartilhar
nossas experiências e sonhos. Foi uma ocasião emocionante para visualizar que nossa Rede é
hoje um reflexo da diversidade e da interculturalidade que as Escolas Pias acolhem. Seguindo
nossa vocação de servir ao fortalecimento e crescimento da missão escolápia, Itaka-Escolápios
está hoje presente em muitas das mais jovens presenças da Ordem, como pudemos verificar
neste IV Conselho Assessor e é motivo de nossa alegria.
Das equipes de Voluntariado, Formação, Comunicação, Sensibilização e Gestão e Captação,
fomos informados sobre a importância de promover estas áreas em cada Demarcação e em
cada lugar, a fim de compartilhar mais intensamente a riqueza que temos como uma Rede.
Além de rever o trabalho e as ricas experiências compartilhadas, e seguindo o mandato que
nos chamou a "procurar novos caminhos", durante estes dias fomos capazes de refletir e
sonhar sobre onde queremos ir nos próximos seis anos.
O Padre Geral nos indicou a direção de assumirmos nosso papel na Ordem como uma
plataforma na área de participação, sem abandonar a imagem de ser uma ferramenta
vinculada exclusivamente ao apoio econômico, mas indo além dela. Neste sentido, nosso novo
plano estratégico inclui como primeiro objetivo o fortalecimento do tema comum das Escolas
Pias, a partir de nossa contribuição na identidade das Escolas Pias, na formação para a
liderança e a missão, na consciência global, na interculturalidade, tanto na Ordem como na
Fraternidade.
O Pe. Javier Aguirregabiria, em nome do Comissão Executiva, convidou toda a Rede a tornar
mais visível a contribuição de Itaka-Escolápios em todos os lugares onde ela está presente e a
promover o protagonismo de todos. Sem isso, é impossível reunir apoio, convocar mais

pessoas para a missão ou ampliar o alcance da Rede. Os próximos seis anos serão
fundamentais neste esforço para tornar a Rede Itaka-Escolápios mais presente e mais
profundamente conhecida na Ordem e na Fraternidade.
Não podemos esquecer, entretanto, que toda nossa reflexão e organização está voltada para
um melhor desempenho da missão para a qual fomos chamados por Deus e pela Igreja.
Educar, evangelizar e transformar a sociedade, especialmente entre as crianças e jovens mais
pobres, é a razão de ser das Escolas Pias e, portanto, da Rede Itaka-Escolápios. Todos os
nossos esforços seriam inúteis se não empurrarmos um pouco a história a cada vez para o
mundo de irmãs e irmãos que Deus quer.
É verdade que vivemos tempos difíceis, em que aqueles que mais sofrem veem que quando a
ameaça é global e afeta todas as pessoas, ainda são os últimos a serem atendidos, curados,
vacinados ou simplesmente levados em conta nos planos de recuperação econômica.
Aqueles de nós que nos reunimos neste Conselho Assessor, e toda a Rede Itaka-Escolápios,
vivemos com este compromisso de promover juntos a missão escolápia entre aqueles que
mais precisam dela, neste momento com maior dedicação, se possível. Temos o desafio de
redobrar o esforço para manter e ampliar o alcance de nossas escolas, nossas casas lar, nossos
centros culturais, nossos projetos sócio-educativos e o Movimento Calasanz, para que eles
possam responder a uma realidade cada vez mais dura.
Só podemos pedir a colaboração daqueles que partilham este sonho para que possamos unir
forças, sabendo que nos colocamos nas mãos de Deus, a quem pedimos, por intercessão de
nossa Mãe Maria, que nos dê a sabedoria e a coragem necessárias para permanecer fiéis ao
mandato de amor que José Calasanz recebeu e nos transmitiu. Que assim seja.
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