
 

ITAKA-ESCOLÁPIOS INDONÉSIA 
 
 
Os Escolápios chegaram à Indonésia em 2013, estabelecendo-se na cidade de Atambúa, com o 
objetivo de conhecer a realidade do país, e gradualmente descobrir as necessidades e ações 
concretas que poderiam ser realizadas. 
 
Durante este período, colaboramos com as escolas da região, estabelecemos contato com a rede 
educacional de Atambúa e firmamos um relacionamento com outras entidades e internatos, 
onde os adolescentes, alguns da cidade e a grande maioria de cidades próximas que vêm estudar 
em Atambúa, são bem-vindos. 
 
Todo esse conhecimento prévio da realidade levou à decisão de construir um internato 
(Asrama), em 2016-2017, como uma das principais tarefas a serem realizadas pela Escola Pia na 
área, pois era uma necessidade urgente. 
 
No ciclo 19-20, 77 jovens participaram do projeto e, como um desafio para o futuro, 
procurávamos expandir a oferta e a qualidade da nossa ação. Ao mesmo tempo, 35 meninos e 
meninas participaram do projeto de Educação Não Formal "Learning with Calasanz” (em 
português: “Aprendendo com Calasanz"), que detalharemos a seguir.  
 
O plano para o início do ano letivo 2020-2021 era expandir o internato para 100 vagas e 
melhorar a qualidade do ensino no Learning With Calasanz, a fim de atrair gradualmente mais 
crianças. Na verdade, para o internato havia uma lista de mais de cem crianças para entrar e um 
currículo melhor foi preparado para o LWC com a ajuda de Elena Lopez Cuchillo (Fraternidad 
Betânia).  
 
No entanto, a pandemia parou quase completamente os projetos. No internato, tivemos um 
número variável de crianças a cada mês. Houve meses em que havia quase 80 crianças, mas 
depois houve meses em que havia apenas cerca de 40 crianças. O Learning With Calasanz 
começou em setembro de 2020 com cerca de 35 crianças e o número estava aumentando, mas 
quando a pandemia chegou, todas as atividades tiveram que parar. 

A Itaka-Escolápios na Indonésia tem presença na cidade de Atambúa, na ilha de Timor. Os líderes 
e equipes que irão dirigir a Itaka-Escolápios durante este ano 2020-2021 são:  

- Equipe Provincial da Itaka-Escolápios Betânia: Iván Ruiz, Pilar Ruiz, Mónica Candel, 
Constanza de las Marinas, Marta Moratona e Paco García.  

- Coordenação de Educação não Formal (LWC): Marcelino Leo Lando 
- Coordenação Asrama: Didimus Supardi 

 

 

 



 
OBRAS: 

Atambúa: 

Asrama Calasanz 

O objetivo do Asrama Calasanz é garantir o acesso ao ensino secundário para muitos 
jovens, oriundos das áreas rurais, evitando assim o abandono de seus estudos. No 
internato, realiza-se uma formação integral, que busca cultivar harmoniosamente a 
formação cultural com a dimensão ética e religiosa. À tarde, fora do horário de aula, são 
oferecidas atividades para a prática de esportes e é reforçada a capacitação dos internos 
em disciplinas como inglês, informática, música, entre outras. 

 

Pessoal 
Contratado 

Voluntários Garotos Garotas Total 

3 8 77  77 

 

Learning with Calasanz 

O projeto ENF "Learning with Calasanz" é realizado desde 2014 e atende cerca de 137 
crianças e jovens (neste curso houve um declínio muito significativo na participação. 
Apenas 35 crianças e jovens vieram.), proporcionando-lhes reforço escolar, formação 
em valores, inglês, artes e atividades lúdicas. As atividades são de segunda a sexta-feira, 
2 horas diárias. Tal proposta pedagógica desde o princípio teve uma excelente aceitação 
e grande apoio entre os estudantes, pais e instituições de ensino. 
 

Pessoal 
Contratado 

Voluntários Garotos Garotas 
Total de 
crianças 

 14 17 18 35 

 

Aspirância (Etapa inicial da formação escolápia) 

Deve-se notar também que, desde a chegada dos Escolápios ao país, um dos objetivos 
da Itaka-Escolápios tem sido ajudar na busca de recursos para a manutenção e formação 
das futuras vocações religiosas.  
 
Em 2016 foi iniciada uma nova comunidade em Yogyakarta, acompanhando a demanda 
emergente de jovens em formação que serão religiosos. Constituindo a casa de 
formação "Beato Faustino Míguez".  
 
No período 2019-2020 havia 32 jovens (juniores, postulantes e pré-noviços) sendo 
formados como futuros religiosos escolápios em Yogyakarta, na cidade de Atambúa 
outros 16 jovens (12 aspirantes e 4 juniores) começaram sua formação, e no Timor Leste 
eles iniciaram uma nova missão, onde o P. Daniel Hallado e dois juniores aguardam a 
aprovação e a permissão do Bispo de Dili para abrir uma casa, enquanto recebem 
pequenos grupos de jovens que estão interessados em conhecer o carisma da Ordem.  
 
Devido à pandemia, a Província teve que transferir o noviciado para Atambúa. Portanto, 
neste ciclo 2020-2021, não é possível abrir o aspirantado em Atambúa. Mesmo assim, a 



 
Comunidade continua a convidar candidatos para o aspirantado a vir e passar uma 
semana na comunidade mensalmente. Há 9 noviços indonésios e 5 candidatos ao 
aspirantado. Além dos noviços há também três postulantes de Papua e um pré-noviço. 
 
Eles também participam de algumas atividades do internato e do LWC. 

 
 
 
 

RECURSOS FORNECIDOS PELA REDE ITAKA-ESCOLÁPIOS ÀS ESCOLAS PIAS DA 
INDONÉSIA 

Contribuições financeiras (até 13/01/2020) 

A rede de solidariedade contribuiu com um total de 388.429,30 euros (6.672.430.000 rupias) 
desde 2014 para as Escolas Pias da Indonésia. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAIS 

SUBVENÇÕES 
PÚBLICAS 

        2.308,70 EUR  

SUBVENÇÕES 
PRIVADAS 

34.100,00 EUR  1.308,25 EUR       35.408,25 EUR  

CAMPANHA DE 
SOLIDARIEDADE 

  39.226,11 EUR  200.835,31 EUR      
240.061,42 

EUR  

DÍZIMOS   16.880,00 EUR   2.133,78 EUR  11.336,60 EUR  26.224,73 EUR   56.575,11 EUR  

SÓCIOS     400,00 EUR    15.394,38 EUR 15794,38 EUR  

ENTIDADES     31.908,44 EUR     31.908,44 EUR  

DOAÇÕES     6.043,00 EUR    330,00 EUR 6.373,00 EUR  

  34.100,00 EUR  59.723,06 EUR  200.835,31 EUR  40.485,22 EUR  11.336,60 EUR  26.224,73 EUR   
388.429,30 

EUR  

Recursos humanos 

 2020-2021 Custo anual em 
euros 

PESSOAL REMUNERADO 3  
RELIGIOSOS ESCOLÁPIOS REMUNERADOS 

 
 

VOLUNTÁRIOS 22  

A Itaka-Escolápios também participou da missão com o envio de duas pessoas (2017-2018), 
membros da Fraternidade de Betânia. 


