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Introdução
Estimados Irmãos:
O 45º Capítulo Geral iniciou na terça-feira da Páscoa e se prolongou até o
domingo de Pentecostes. Nossas conversações, decisões e discernimentos
foram acompanhados por leituras da liturgia que nos levaram de Jerusalém a
Emaús, depois à Galileia, e de retorno a Jerusalém. Esse movimento litúrgico
apresenta um reflexo da internacionalidade do nosso Instituto e manifesta o
apelo urgente para avançarmos rumo à periferia e até o Cristo Ressuscitado.
O Capítulo foi uma experiência intensa e profunda de fraternidade.
Diariamente, nossas trocas de ideias e encontros nos desafiaram a superar a
diversidade de culturas e a buscar perspectivas para chegarmos à unidade. O
dom de nossa união fraterna nos facultou ouvir uns aos outros, “falar em nossas
próprias línguas sobre as maravilhas de Deus (At 2,11). Assim como em
Capítulos anteriores, as considerações foram numerosas e de grande alcance.
Com renovada energia, os Irmãos capitulares se defrontaram com o desafio de
encontrar o sopro imperceptível do Espírito Santo nas variadas vozes e palavras
que se fizeram ouvir durante o Capítulo. O fruto do seu compromisso é o texto
que vocês agora têm em mãos.
Cada Capítulo se baseia no trabalho organizado pela comissão preparatória.
Fundamenta-se, também, nas reflexões profundas do Irmão Superior, dos
Irmãos Conselheiros e em diversos Encontros de Irmãos e Leigos lassalistas.
Neste sentido, seria uma omissão deixar de agradecer a todos aqueles cujo
discernimento proporcionou um embasamento sólido para o Capítulo: o
Simpósio de Jovens Lassalistas, em Roma; a Reunião de Irmãos e de Jovens em
Manila, e a Assembleia Internacional da Missão, em Roma. Todos eles
apresentaram informes que se tornaram indispensáveis para o
desenvolvimento posterior do
Capítulo. Esses mesmos informes
foram complementados com o
clarividente informe do Irmão
Superior e com as Circulares da
época inter capitular sobre a
autossuficiência
econômica
(460), a associação (461) e a
centralidade do Evangelho em
nossa missão (466).
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Essas experiências pré-capitulares nos recordam que as orações e as cerimônias
de Abertura e de Encerramento, por si mesmas, não marcam o início nem o
final. Se o Capítulo é a crista de uma grande onda, é porque antes iniciou com
ondas pequenas, como acontece no mar. Assim como o vento sopra sobre as
águas tranquilas para criar um movimento de avanço da energia, que
definimos como uma onda, o Capítulo foi um período culminante, que só se
tornou possível graças à energia criativa que o precedeu. Tínhamos a convicção
de que essas experiências pré-capitulares representavam muito mais que
simples informes, para serem considerados superficialmente. Com certeza,
foram expressões criativas e fiéis do movimento lassalista para a humanidade e
para Deus, postas em marcha pelo “sim” de nosso Fundador. Nossa tarefa
principal consistiu em integrar as convicções e os apelos de nossos Irmãos e
Colaboradores com nosso próprio discernimento da direção para a qual nosso
Deus amoroso nos estava premiando.
Como Irmão Superior e Irmãos Conselheiros, fomos eleitos para implementar a
visão e o alcance deste Capítulo Geral. É nossa tarefa prioritária.
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Aceitamos o mandato, sabendo que o fazemos no atual contexto histórico da
renovação adaptada exigida pelo 39º Capítulo Geral. Aceitamos este mandato
confiados no apoio de todos vocês. Ao ler, refletir e orar com as Atas do 45°
Capítulo Geral, os convidamos a uma ampliação de seu campo imaginativo.
Confiamos que vocês estejam inspirados, como nós estamos, pela ambição e o
zelo que nos impelem a sairmos para as fronteiras, tanto novas como antigas.
Convidamo-los, sinceramente, a partilhar em cheio essa orientação.
Fraternalmente em São João Batista de La Salle
Irmão Robert Schieler, Superior Geral,
e os membros do Conselho Geral:
Irmão Jorge Gallardo de Alba, Vigário Geral
Irmão Timothy Coldwell
Irmão Aidan Kilty
Irmão Ricky Laguda
Irmão Pierre Ouattara
Irmão Paulo Petry
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1. A vida do Irmão
no Século XXI
Acontecimento-chave
que nos inspira
1.1 Em 1714, João Batista de La Salle
tinha 62 anos de idade e sentia-se
cansado, devido à oposição incessante à tarefa de sua vida: fundar uma
sociedade de homens associados
para o serviço educativo gratuito dos
filhos de artesãos e de pobres. Do
lado de fora, as leis e o poder sócio-eclesial se opunham; inclusive, do
lado de dentro, por parte de alguns
Irmãos, havia oposição. João Batista
de La Salle suportava essa pesada
carga com dificuldade. Seu vigor
espiritual foi se esmorecendo, e seu
espírito desvanecendo, chegando a
uma condição de caos, confusão e
angústia. Uma sensação de alheamento e perda, enfim, de profundo
infortúnio, dele se apoderou. Em face
dessa realidade, foi tentado a abandonar por completo sua tarefa, e
isolar-se para uma vida de solidão.
O Irmão Michel Sauvage cogitou
que La Salle já não alimentava certeza de ser
realmente Fundador,
Pai e Irmão (cf. CL 57,
pp. 162-163).

1.2 Essa história nos lembra dos dois
discípulos, que após a crucificação, se
dirigiam para Emaús (cf. Lc 24). Eles se
encontravam aniquilados pela situação vivida e se retiraram de Jerusalém,
afastando-se, assim, de seu discipulado. Jerusalém só lhes recordava o
trauma da perda do Mestre, de seu
Irmão, de seu Senhor. Voltar para lá
significava lembrar-lhes seu vazio e
suas esperanças destruídas.
1.3 Hoje, na qualidade de Irmãos, nos
reconhecemos nas duas histórias.
Abalados por uma perda após outra,
alguns de nós, talvez, se sintam tentados a perguntar se ainda poderá
haver um futuro viável, se ainda há
algo por quê esperar. O Informe do
Irmão Superior Geral apontou alguns
sinais dessas perdas. Ainda que
pareça que existe um maior interesse
em aprofundar sua espiritualidade,
muitos Irmãos vivem absorvidos por
uma atividade e uma burocracia que
lhes deixa pouco tempo para a meditação ou a vida interior, “o primeiro e
principal de seus exercícios”.
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1.4 Em alguns lugares, os Irmãos não
estão abertos a partilhar com os
Leigos a responsabilidade pela
missão. Isso leva a que os Irmãos
assumam demasiada responsabilidade, muitas vezes sem uma preparação
adequada.
1.5 Ainda que pareça que tenhamos
empenhado um maior esforço na
pastoral vocacional, globalmente, o
número de Noviços decresceu nessas
últimas décadas.
1.6 Nosso atual estilo de vida comunitária e de oração em comum talvez
não seja atraente para os jovens de
hoje.
1.7 Temos visto obras dedicadas aos
pobres sendo fechadas por motivos
exclusivamente econômicos, enquanto instalações escolares para o serviço

a estudantes das classes média e rica,
estão se expandindo. Nos fóruns de
reflexão pedagógica, tanto em nível
nacional como internacional, nada se
ouve que proceda dos educadores
lassalistas. Mesmo que tenha havido
uma crise financeira global, nossa vida
pessoal e comunitária mal e mal experimentou alguma inadequação, o que
causou uma desconexão entre nossas
vidas e a realidade econômica do
povo a que servimos (cf. Informe do
Irmão Superior Geral, pp. 6-7).
1.8 Essas realidades evocam desencanto em muitos de nós. Muito bem
poderíamos fazer nossa a reflexão de
Henri Nouwen sobre os discípulos no
caminho de Emaús. “Ideias durante
longo tempo apreciadas, disciplinas
durante longo tempo postas em prática, e modos de celebrar a vida mantidas durante longos anos, já não
acalentam nossos corações, e não
compreendemos o porquê e o como
estávamos tão motivados’ (Con el
corazón en ascuas. Meditación sobre
la vida eucarística, Sal Terrae, Madrid,
1997, p. 36 do original em inglês).
1.9 Naquele Domingo da Páscoa de 1º
de abril de 1714, os principais Irmãos
das comunidades do Norte da França
escreveram uma carta a La Salle para
que ele regressasse a Paris e reassumisse a liderança da Sociedade. A
força das palavras “ordenamos-lhe, em nome e por parte do
Corpo da Sociedade a que
prometeu obediência” tocou
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o Fundador no fundo do coração e de
sua alma, e confirmou uma opção
interior que Sóror Luísa, em Parmênia,
lhe ajudou a fazer. Os mesmos
homens com quem comprometera
sua vida lhe estavam recordando o
voto de associação. A memória dessa
associação rompeu a escuridão que
parecia supliciá-lo e projetou uma
nova luz sobre seu relacionamento
com Deus e a Sociedade.
1.10 Os discípulos a caminho para
Emaús tiveram um encontro com o
próprio Senhor, que os havia chamado primeiro. Quando o Senhor lhes
perguntou o que havia acontecido,
responderam: “Será que Tu és a única
pessoa que desconhece o que
ocorreu?” Sentiam-se tão frágeis que

nem lhes passava pela cabeça a ideia
de voltar. Mas o encontro com Jesus
Ressuscitado lhes abriu os corações e
mudou suas mentes. Naquele mesmo
instante, se puseram novamente a
caminho para a comunidade dos que
acreditavam.
1.11 Esses encontros representam um
chamado e uma opção. Para o Fundador, se tratava de permanecer em
Parmênia ou regressar a Paris. Para os
discípulos, era continuar dirigindo-se
a Emaús ou voltar a Jerusalém. Isso
supunha mais que uma mudança de
sentido no caminho: era uma mudança de coração, algo assim como um
chamado a optar pela vida mais do
que pela morte, preferir a esperança
ao pessimismo.
9

1.13 Parece claro que nos encontramos ante uma opção. Começar de
novo ou permanecer imóveis, indiferentes. Viver uma vida de gratidão ou
uma vida de ressentimentos. Entrar no
mistério, segundo o qual, fragilidade e
força são graça. A única opção autêntica é a do discipulado, a única direção é
a pascal e a única vida, está em Cristo.

1.12 Esse encontro pascoal em Emaús
lança uma nova luz sobre a Carta da
Páscoa de 1714, e recorda nossa
radical identidade como discípulos e
Irmãos. Estamos destroçados, somos
frágeis. Temos optado por viver
dependendo de Deus e abertos a um
futuro desconhecido. Apesar de vivermos em uma época muito diferente, a
séculos de distância dessas experiências, compartilhamos a mesma história. Dentre os muitos chamados atuais
do Instituto e da Família Lassalista,
recebemos a Carta dos Jovens Irmãos.
Essa é uma carta transbordante de
força, qualidade e energia. Incita-nos a
abraçar prazerosamente nossa missão
educativa e evangelizadora, que se
encontra no próprio coração do nosso
voto de associação.
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1.14 Essas opções proporcionam o
arranque inicial para a nossa vida de
Irmãos no século XXI. Reconhecemos
que os recentes Capítulos gerais nos
têm incitado a dar continuidade ao
compromisso da associação, para
darmos uma resposta aos desafios do
século XXI (cf. Circular 447, Documentos do 43º Capítulo Geral), para sermos
homens de vida interior, que vivam a
singeleza do Evangelho (cf. Circular
455, Documentos do 44º Capítulo
Geral) tendo presente a riqueza da
Circular 466, “Eles se chamarão Irmãos.
1.15 Estamos vivendo um tempo de
graça, um tempo de transição, um
tempo de voltar ao coração de nossa
história carismática e evangélica. É um
tempo que nos inspira a retornar à
liberdade, à audácia e à criatividade da
primeira experiência. Enfrentamos
este momento como um chamado
para uma conversão pessoal e institucional, em direção ao mundo dos
vulneráveis e dos empobrecidos.

A Palavra que nos congrega
1.16 Como Corpo da Sociedade,
convidamos a todos para:
• reavivar uma espiritualidade centrada em Jesus Cristo, como um de seus
discípulos, tendo como base a alegria
do Evangelho;
• situar-nos no âmago da nossa identidade carismática, voltando ao primeiro amor;
• viver nossa vocação universal: juntos
e por associação como membros do
Instituto, na Igreja e na vida religiosa;
• ajudar-nos a sair para as periferias,
fronteiras e desertos, partindo de
nossa finalidade carismática;
• viver a radicalidade e a profecia da
comunhão; e
• partilhar as razões de nossa fraternidade.

Sinais para o caminho
1.17 Por isso nos comprometemos a
seguir:
• um caminho de conversão, que nos
ajude a passar de nosso individualismo a um discernimento em comunidade;
• um caminho que nos remova de
nosso triunfalismo e de nossa auto-referência, para focar nossa atenção
na humanidade sofredora;
• um caminho que nos leve a vivenciar
e partilhar a Palavra de Deus em
comunidade;

• um caminho que nos afaste da segurança depositada nos bens e em
nossas próprias forças, para confiar
Naquele que nos chama;
• um caminho que nos afaste da busca
de comodidades, para entender
nossas vidas como parábola de fraternidade e de humanidade;
• um caminho que nos faça sair da
estéril rotina, do status quo, para viver
o Evangelho com alegria e radicalidade;
• um caminho que nos afaste da busca
obsessiva da eficiência , para centralizar nosso olhar, nosso coração e todas
as nossas forças no serviço ativo que
Deus nos confia;
• um caminho que nos afaste de
nossas desesperanças e complexo por
sermos poucos, e nos leve a prestar
atenção aos pobres e sermos significativos na luta pela justiça;
• um caminho que nos retire de nossa
zona de conforto para nos pôr no
lugar onde os pobres estão;
• um caminho de fidelidade a nosso
carisma, para desenvolver o trabalho
que Deus nos confiou;
• um caminho que nos leve para
dentro do mundo dos jovens, através
do uso responsável dos meios de
comunicação social.
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Proposição 1
Que o Irmão Superior assine e envie a todos os Irmãos do Instituto a seguinte
“Carta ao Irmão”:
1.18
Irmão:
Nos dias entre a Páscoa até Pentecostes nos reunimos em Roma para
pensar os próximos anos da vida do
Instituto.
Seja qual for sua idade, sua atividade,
sua comunidade; que você esteja
doente ou gozando de boa saúde,
aposentado ou em plena atividade,
durante cinquenta dias, em primeiro
lugar, pensamos em você.
Respondendo ao chamado de Cristo,
você se comprometeu por toda a vida
com outros Irmãos, porque você
amava os jovens e queria servi-los
através da educação.
Mesmo que o decréscimo do número
de Irmãos e a falta de vocações o
inquietem, você segue convicto de
que nosso Instituto é de grandíssima
necessidade para a Igreja e o mundo.
O itinerário pascal do Fundador que ,
na sua velhice, recebe o apelo dos
“principais Irmãos”, solicitando-lhe
descer da Colina de Parmênia para
reassumir o governo da Sociedade,
nos anima a compartilhar nossa esperança com você.
Reunidos em Capítulo, em 2014,
queremos dizer a você:
12

• que nossa consagração ao Deus
Trindade nos faz viver;
• que o Evangelho é nossa primeira e
principal Regra;
• que nosso voto de associação é o
cimento de nossas comunidades;
• que nossa prioridade é o serviço
educativo aos pobres e com os
pobres;
• que o carisma de nosso Fundador é
um dom para a Igreja e o mundo.
Como João Batista de La Salle em
1714 ao retornar para junto dos seus
Irmãos, convidamos você a dizer:
“Aqui estou! O quê vocês desejam de
mim?
Temos necessidade de sua fé e de
suas dúvidas; temos necessidade de
sua força e de sua fraqueza; temos

necessidade de sua oração, de sua
alegria e de seu sofrimento.
O mundo de hoje, que busca humanidade, tem necessidade de sua energia, de sua esperança, de sua fraternidade, de seu testemunho.

Nós lhe agradecemos por estar
sempre pronto para servir. Deus precisa de você para cumprir Sua obra!
Em nome dos Irmãos Capitulares,
Irmão Superior Geral.

Proposição 2
Que o período intercapitular se constitua em um tempo de profunda
revitalização. Essa revitalização deve ser baseada numa leitura critica do (a)
Evangelho e (b) da memória viva das origens do Instituto, como resposta
crível na Igreja e no mundo do Século XXI.
1.19 Para isso, o Irmão Superior Geral
e seu Conselho farão uma chamada
pastoral, que nos convide a pôr em
marcha um processo dinâmico e
criativo nas Províncias e nas comunidades, tendo em vista uma revitalização pessoal e comunitária.
1.20 Para que esse apelo pastoral a
um projeto de renovação do Instituto
(2014-2021) seja eficaz, sugerimos
que as Regiões e as Províncias organizem, para os Irmãos, um processo
formativo integrado no Projeto
Comunitário Anual.
1.21Para assegurar que:
• cada Comunidade se integre na
missão da Província;
• cada Irmão elabore seu projeto
pessoal, centralizando-o na conversão a que todos somos chamados;
• cada Irmão e cada Comunidade
disponham de espaços para a oração
pessoal e comunitária, para a convivência e o discernimento, abertos aos
jovens, aos educadores com quem

partilhamos a missão, e aos pobres;
• cada Comunidade se esforce para
estar presente nos âmbitos inter-congregacionais e eclesiais;
• cada Comunidade estabeleça um
orçamento comunitário que lhe ajude
a viver um estilo de vida simples,
sóbrio e fraterno;
• cada Comunidade tome em consideração de que maneira viverá a gratuidade e a hospitalidade, como expressão de fraternidade;
• cada Irmão de idade, viva, como
missão própria, o testemunho de sua
vida consagrada.
1.22 Atendendo de maneira particular:
• aos elementos integrantes da vida
interior (cf. Circular 455);
• à espiritualidade integrada (cf. Circular 466);
• ao voto de associação e à associação
para a missão (cf. Circular 461).
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Garantir o Patrimônio
e a Missão Provinciais
1.23 Nas “Províncias em envelhecimento”, apesar dos grandes
esforços realizados, é inevitável
e irreversível uma ruptura
fundamental com o passado.
Está-se chegando a um ponto
em que algumas Províncias
não dispõem de Irmãos que
possam desempenhar o serviço como Provinciais. Tão pouco
contarão com quem possa
animar as Comunidades de Irmãos,
ou zelar pelas necessidades materiais.
Dentro de poucos anos, o Instituto
precisará contar com uma nova visão
acerca da administração e da animação dessas Províncias.
1.24 A proposição 48 deste Capítulo
Geral (Cf. página 53) estabelece a
estratégia para atender efetivamente
essa situação. Ao mesmo tempo, o
Capítulo deseja dirigir uma palavra de
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apoio fraterno e de grande reconhecimento aos Irmãos dessas áreas do
Instituto. Agradecemos por seu testemunho. O exemplo de suas vidas a
serviço da educação é um motivo de
orgulho para os lassalistas.

2. A Associação para o Serviço
Educativo aos Pobres
Uma dimensão essencial da vida
do Irmão das Escolas Cristãs
Marco eclesial em que
vivemos a comunhão
para a missão
2.1 O Instituto é convocado a inserir-se, hoje, com toda a Igreja, em uma
nova etapa evangelizadora, marcada
pela alegria do Evangelho (cf. Evangelii Gaudium 1). Nós nos deixamos
interpelar pelo desafio do Papa
Francisco, que nos abre ao impulso do
Espírito Santo. “Estamos nós decididos a percorrer novos caminhos que a
novidade de Deus nos apresenta, ou
vamos nos entrincheirar em estruturas caducas e obsoletas, que perderam a capacidade de resposta?”
(Homilia na festa de Pentecostes,
2013)
2.2 Renovamos a atenção para com
aqueles que motivaram nossa
associação, as crianças e
jovens pobres: “Hoje e
sempre, os pobres são os
destinatários privilegiados do Evangelho e a
evangelização dirigida
gratuitamente a eles é
sinal do Reino que
Jesus veio trazer” (EG

48). No chamado do Papa escutamos o
eco do convite de nosso Fundador, “a
sermos instrumentos de Deus para a
libertação e a promoção dos pobres,
de modo que possam integrar-se
plenamente na sociedade” (cf. EG
187).
2.3 Nessa nova etapa eclesial é ressaltada a importância dos Leigos como
protagonistas da evangelização: “A
consciência da identidade e da missão
do leigo na Igreja tem crescido” (EG
102). Mas essa constatação vem acompanhada de uma denúncia do Papa
que, talvez, atinja a nós: “Mas, a
tomada de consciência dessa responsabilidade dos leigos, que nasce do
batismo e da confirmação, não se
manifesta da mesma maneira em
todas as partes. Em alguns casos,
porque não foram formados
para assumir responsabilidades importantes;
em outros, por não
terem encontrado
espaço em suas
igrejas particulares,
para
poderem
expressar-se e atuar,
devido a um excessivo clericalismo que
15

testemunho de comunhão fraterna,
que se torne fascinante e resplandecente. Que todos possam admirar
como vos cuidais uns aos outros,
como mutuamente vos encorajais,
animais e ajudais: “Por isto é que todos
conhecerão que sois meus discípulos:
se vos amardes uns aos outros. (Jo
13,35; EG 99).
que os manteve à margem das
decisões” (EG 102).
2.4 Nossa consagração religiosa nos
leva a apoiar os leigos com os quais
colaboramos na missão, para que se
convertam em autênticos protagonistas da missão lassalista. Nessa comunhão de Irmãos e Leigos existe um
eixo inspirador: o carisma lassalista.
Esse é um dom do Espírito Santo à
Igreja. Os carismas não são um patrimônio fechado, entregue a um grupo
para que os guardem. Bem antes, são
dádivas do Espírito Santo, integradas
no corpo eclesial, atraídas para o
centro que é Cristo, a partir de onde
são canalizadas, num impulso evangelizador “ (EG 130).
2.5 Ao compartilhar o carisma, nós
Irmãos, temos uma responsabilidade
especial: a fraternidade, que nos
define. É um dom que recebemos
para todos. Fomos feitos sinais dele, e
por isso, nos sentimos como que mencionados de maneira especial no
chamado do Papa: “Aos cristãos de
todas as comunidades do mundo,
quero pedir, de modo especial, um
16

2.6 Somos insistentemente solicitados
a “abandonar o cômodo critério pastoral do ‘sempre se fez assim’... e convidados a sermos audazes e criativos na
tarefa de repensar os objetivos, as
estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respectivas comunidades” (EG, 33). É a palavra do profeta
que hoje nos chega rejuvenescida e
propõe ao Instituto dos Irmãos uma
aposta pela vida: “Amplia o espaço da
tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam, alonga
tuas cordas, consolida tuas estacas,
pois deverás estender-te à direita e à
esquerda; teus descendentes vão
invadir as nações, povoar as cidades
desertas (Is 54,2-4).
2.7 A tenda lassalista não cessou de se
alargar, sobretudo em prosseguimento do Concílio Vaticano II, com as
novas formas de vida consagrada
lassalista, com a Fraternidade Signum
Fidei e outras formas de associação de
leigos. Aos católicos e membros de
outras confissões cristãs, hoje se unem
crentes de outras religiões e das mais
variadas culturas, para participar de
diversas formas no carisma, na espiritualidade e na missão lassalista.

A força carismática da
Associação para o Serviço
Educativo com os pobres
2.8 A Carta de 1º de abril de 1714 que
os Irmãos escreveram a João Batista
de La Salle ,para nós, é uma memória
profética: ela nos recorda a força
geradora que a Associação para o
Serviço Educativo aos Pobres tem tido
em toda a nossa história, não só
naquele momento da vida do Fundador. É memória desafiante, porque
nos questiona na época em que hoje
vivemos, e nos convida a vivê-la como
tempo de graça e salvação, festa de
ressurreição.
2.9 Aquela carta representou , primeiro para aqueles que a escreveram e
,depois, para seu destinatário, uma
conscientização e a expressão de um
ato de fé que está implícito no voto de
associação: somos uma fraternidade
que vive a mesma história de salvação
e o mesmo espírito, para a mesma
missão.
2.10 Muito mais que uma simples
ordem dada pelo Corpo da Sociedade
a um de seus membros, a carta é uma
celebração da obra de Deus que se
realizou mediante a pessoa do Fundador, mas também mediante “essa
nova Companhia, que é de tanta
utilidade para a Igreja”.
2.11 A carta é a solidariedade dos
Irmãos posta em ação. E é, sobretudo,

a consciência de um mesmo espírito
que os associa para a missão, um
mesmo carisma que os faz viver “preocupados pela maior glória de Deus”.
2.12 Desafiados pela memória daquele acontecimento, nós Irmãos, queremos prosseguir hoje sendo “coração,
memória e garantia” do carisma lassaliano. Alegramo-nos porque, conosco,
um número crescente de outros lassalistas, homens e mulheres, estão participando dessa mesma experiência.
Com eles e elas somos chamados a
construir essa história de Associação
para o Serviço Educativo aos e com os
Pobres.
2.13 O 45º Capítulo Geral reconhece o
caminho percorrido pelo Instituto no
âmbito da associação, nestes últimos
anos. Reafirma a centralidade do voto
de Associação para o Serviço Educativo aos Pobres e para a compreensão
da identidade do Irmão. Para isso
propõe:
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Proposição 3
Que os Irmãos testemunhem e manifestem sua primeira pertença ao Instituto,
fazendo-se disponíveis para servir à missão, aonde quer que sejam enviados.
Que as comunidades assumam as consequências concretas do voto de
associação na vida comunitária e no serviço educativo com os pobres.
Que as Províncias e Regiões tenham em conta a centralidade do voto de
associação na formação dos Irmãos desde o noviciado.

Proposição 4
Que os Irmãos promovam ativamente
o espírito de associação no interior das
comunidades educativas.
Que os Irmãos, na Família Lassalista,
sejam sinais e promotores da fé,
fraternidade e dom gratuito de si ao
serviço educativo com os pobres.
Que os Irmãos acompanhem e se
deixem acompanhar pelos Leigos, em
seus respectivos itinerários de
educadores lassalistas.
Que os Irmãos estimulem e aceitem a
contribuição específica dos Leigos ao
carisma lassaliano.

Proposição 5
Que o Instituto reafirme seu compromisso global com a Associação para o
Serviço Educativo com os Pobres, seguindo o espírito da Circular 461 “Associados para a missão lassalista... um ato de esperança”.
Que avalie, apoie e incremente os esforços que nessa matéria se realizam nas
diversas áreas geográficas do Instituto.
Que preste particular atenção às áreas geográficas onde a aplicação do
compromisso global com a Associação está sendo lento.
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Proposição 6
Que o Instituto promova e fortaleça uma rede estratégica para a Associação em
todos os níveis do Instituto.
Para isso:
• Cada Província e Setor terá uma pessoa ou equipe encarregada dessa missão.
Essa pessoa ou equipe estará em rede coma a Região e o Centro do Instituto.
• Essa rede de comunicação será apoiada por um Secretariado e o Serviço de
Comunicação da Casa Generalícia, com vistas a partilhar informação e as
melhores práticas sobre Associação.

Proposição 7
Que o Centro do Instituto apresente à
Família Lassalista orientações gerais
para o financiamento de iniciativas de
formação relativas à Associação.
Proposição 8
Que o Instituto apoie a prioridade 3.1.1 da
Assembleia Internacional para a Missão
Educativa Lassalista (AIMEL) 2013:
“Garantir e acompanhar experiências
significativas de Associação em todas as
Obras Lassalistas”.
Proposição 9
Que o Instituto mantenha o cargo de Coordenador de Jovens Lassalistas e seu
Conselho Internacional correspondente.

Proposição 10
Que o Instituto apoie a representação de Jovens Lassalistas em estruturas do
Setor, da Província e da Região.
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3. Uma família, uma missão
Irmãos apaixonados
pelo Serviço Educativo aos Pobres
A Assembleia Internacional
para a Missão Educativa
Lassalista (AIMEL 2013)
3.1 A obra de Deus que chegou ao
mundo através de Jesus e de sua
mensagem é também obra dos Lassalistas, que a levamos a bom termo
seguindo os passos de João Batista de
La Salle. Os Irmãos, juntos e por
associação, queremos ser sinais de
esperança no Serviço Educativo aos
Pobres.
Proposição 11
Como parte de uma mesma Família,
os Delegados ao 45º Capítulo Geral
concordamos com as propostas e o
espírito lançado pela Assembleia
Internacional para a Missão Educativa
Lassalista (AIMEL - 2013), “Uma família,
uma Missão: Lassalistas associados
para o serviço educativo aos pobres”.
Partilhamos seus desafios e suas
respostas, ao mesmo tempo que nos
comprometemos expressamente a
implementá-las e pô-las em prática.
3.2 Partindo desse ponto, queremos
renovar nosso compromisso evangelizador, e pomos em destaque alguns
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aspectos em que desejamos oferecer
nossa particular contribuição como
Irmãos.

O Conselho Internacional da
Missão Educativa Lassalista:
um organismo para responder
aos desaﬁos educativos do
nosso tempo.
Proposição 12
Para responder de maneira mais
efetiva às necessidades do serviço
educativo aos pobres, durante o
primeiro trimestre de 2015, será
criado o Conselho Internacional da
Missão Educativa Lassalista (CIMEL)
solicitado pelos dois Capítulos e
Assembleias anteriores, para dirigir
e animar a Missão Educativa
Lassalista.
3.3 Esse Conselho se estabelece para:
• Articular as estruturas provinciais e
regionais da Missão Educativa Lassalista que já existem, e promover a
formação dessas estruturas, onde
ainda não haja;
• Levar a bom termo e avaliar as linhas
de ação propostas pela AIMEL 2013;

• Acompanhar e desenvolver as características da identidade lassalista nas
obras educativas;
• Promover a formação integral dos
Lassalistas (diretores, reitores, coordenadores, etc.);
• Apoiar e consolidar a boa gestão das
obras existentes;
• Reforçar a Rede de Obras Educativas,
de acordo com os critérios de solidariedade e interdependência;

3.4 Como processo para estabelecer
o CIMEL, sugerimos que o Irmão
Superior Geral e seu Conselho designem uma Comissão ad hoc, constituída por Leigos e Irmãos para elaborar
os estatutos vinculantes que:
• Levem em conta as competências e
os limites da autoridade do CIMEL, em
relação com os Conselhos da Missão
das Províncias e com as Obras Educativas Lassalistas;

• Facilitar, no âmbito internacional,
projetos educativos em favor dos
mais vulneráveis;

• Proponham um modelo de CIMEL
que assegure a representatividade
efetiva dos Leigos e dos Irmãos de
cada Região do Instituto;

• Vincular as Universidades e Centros
de Educação Superior.

• Estabeleçam a duração da nomeação dos membros;
• Determinem a periodicidade de suas
reuniões, contando com a comunicação virtual;
• Considerem as implicações econômicas da gestão de suas responsabilidades;
• Confirmem a autoridade última do
Irmão Superior Geral e do seu Conselho.
3.5 O calendário proposto para esse
trabalho é o seguinte:
• A primeira minuta desses estatutos
será apresentada ao Irmão Superior
Geral e seu Conselho para aprovação, se possível, no primeiro
trimestre de 2015;
• O Irmão Superior e seu
Conselho, durante o primeiro semestre do ano 2015,
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nomearão as pessoas que vão constituir oficialmente o CIMEL;
• O CIMEL apresentará um primeiro
informe de atividades durante a
Reunião inter-capitular.

A partilha da missão como
garantia de sua vitalidade
3.6 Desejamos assegurar a vitalidade
do compromisso corporativo dos
Lassalistas para “que a escola vá
bem”. Alguns dos critérios da vitalidade da missão lassalista poderiam ser:
• A qualidade humana dos educadores e o profissionalismo do seu
ensino;
• A convicção de que a dedicação ao
ensino é mais uma vocação do que
uma profissão;
• A presença de educadores empenhados em criar uma autêntica comunidade educativa;
• A atenção muito próxima a cada
aluno, em especial aos pobres, aos
últimos e aos mais fracos;
• A participação ativa e comprometida dos alunos em sua própria formação;
• A oferta de formação religiosa explícita para todos os agentes: alunos,
pais de família, educadores, pessoal
administrativo, etc;
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• A promoção e constituição, em cada
obra educativa, de grupos e comuni-

dades intencionais de fé, e/ou de
serviço: Associados, Signum Fidei,
Jovens lassalistas, voluntários, etc;
• A promoção da inclusão e colaboração mútuas em todos os níveis;
• A qualidade dos relacionamentos
humanos em todas as áreas;
• A consciência da presença de Deus
na ação educativa.
Proposição 13
Que o Secretariado da Missão
Lassalista, em colaboração com
outros secretariados, e tomando em
conta as experiências que existem
no Instituto, antes do final do ano de
2016, formule uma série de critérios
que ajudem a incrementar o grau de
pertença de uma obra à Rede de
Obras Educativas lassalistas.

3.7 O Conselho Internacional da
Missão Educativa Lassalista (CIMEL)
designará um grupo de trabalho que,
durante o ano de 2017, elabore um
sistema de “Avaliação Institucional”,
para que, aplicando os critérios
adotados, possa avaliar o grau de
pertença de uma obra Educativas à
Rede La Salle, e sirva para oferecer
orientações para sua melhora. Essa
avaliação se contextualizará em cada
Província do Instituto, no decorrer de
2017-2018.

Chamados para salvaguardar os
direitos das crianças e dos jovens1
3.8 A Igreja convida todos à santidade, conforme o Evangelho de Jesus.
Nós que exercemos nosso ministério
dentro da Igreja, somos chamados a
viver de maneira exemplar; quer
dizer, de acordo com o Evangelho.
3.9 Como Lassalistas – Irmãos e
Leigos – encontramos inspiração em
uma tradição com mais de 300 anos
de serviço na proteção e no cuidado
da juventude. Assim como o exige
nosso ministério, deixamos claro, em
todo o tempo e sob qualquer circunstância, nosso compromisso de respeito ético e moral por aqueles que servimos.

Proposição 14
O Instituto, através de seu 45º
Capítulo Geral, se compromete a
reforçar o compromisso dos
Lassalistas a continuar assumindo os
desafios com que as crianças e os
jovens se defrontam e a prosseguir
na defesa de seus direitos, em
coordenação com as propostas e
reflexão do Bureau Internacional
Católico da Infância (BICE).
3.11 O Instituto, como membro e
co-fundador do BICE, colaborará com
esse organismo apoiando:
• O respeito do direito à vida;
• A luta contra a pobreza infantil;

3.10 Inspirados no chamado de nosso
Fundador a ser “bons pastores” e
“ministros de Jesus Cristo”, estamos
comprometidos na defesa e promoção dos direitos das crianças e dos
Jovens.

• A luta contra todas as formas de
violência, seja física, emocional ou
sexual, com as crianças;

1A Rede de Obras Educativas La Salle, é

• A garantia de uma educação de
qualidade para cada criança;

uma unidade de discernimento, coordenação, animação, acompanhamento, participação e gestão, a serviço da missão educativa lassalista. É integrada pelas Redes de
Obras Educativas dos variados setores do
Instituto: Região, Província, Delegação,
Setor. Esta estrutura tem como finalidade
incentivar a missão educativa. Para isto
anima especialmente as áreas: educação,
pastoral, missão partilhada e associação,
formação e gestão, a partir do cultivo dos
relacionamentos pessoais, e de um modo
participativo e solidário.

• As famílias das crianças e dos jovens;
• A atenção à situação das crianças
trabalhadoras;

• O direito das crianças de receber
uma atenção sanitária adequada;
• A atenção devida às crianças com
necessidades especiais;
• A humanização dos sistemas
judiciais para as crianças e os jovens;
• O estímulo das novas tecnologias a
serviço das crianças e jovens.
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Evangelização e Catequese

• A palavra de liderança no campo da
catequese, para além do mundo
lassalista, incluindo nossas contribuições ao diálogo multicultural e inter-religioso;
• A ajuda a nossos colaboradores –
especialmente aos jovens educadores
lassalistas – para que progridam e
aprofundem a mensagem cristã;

3.12 Para o anúncio da Boa Nova,
reconhecemos como chamados
urgentes:
• A unicidade de nossa missão: o serviço educativo aos Pobres unido ao
anúncio do Evangelho;
• A importância de dar incentivo a
uma vida de fé entre os jovens;
• A vocação de embaixadores eficientes de Jesus Cristo, testemunhas e
ministros da Palavra;
• A oferta de uma palavra de ânimo,
de liberdade e de confiança na diversidade de situações de evangelização
em que o Instituto está presente;
• A apresentação crível do Evangelho
em um mundo marcado pela violência, intolerância, e uma Igreja atribulada;
• Comunicar Jesus como nosso libertador e o libertador do mundo;
• A preparação catequética dos
Irmãos;
• A renovada compreensão da função
principal do Irmão como catequista;
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• A busca dos jovens ali onde se
encontram, tratá-los com respeito e
achegar-se a eles mediante o diálogo.
3.13 Desejamos manter a unidade
entre o serviço educativo aos pobres
e o anúncio do Evangelho. “O discípulo missionário é um descentrado: o
centro é Jesus Cristo, que convoca e
envia. O discípulo é enviado às periferias existenciais” (Papa Francisco ao
Comitê de Coordenação do Conselho
Episcopal Latino-americano CELAM,
Brasil, 28 de julho de 2013).
3.14 “Na boca do catequista sempre
ecoa o primeiro anúncio: Jesus Cristo
te ama, deu sua vida para te salvar, e
agora vive contigo todos os dias, para
te iluminar, fortalecer, libertar” (EG
164).

Anunciar a Boa Nova
3.15 Reconhecendo a enorme diversidade de situações sociais e religiosas
dentro do Instituto, conscientes de que
sua missão é anunciar o Evangelho de
Jesus Cristo aos pobres, mediante o
ministério da educação e reconhecendo
o chamado da Exotação Apostólica

Evangelii Gaudium, fizemos a seguinte
proposição:
Proposição 15
Que o CIMEL, durante os próximos
três anos, estabeleça uma
Comissão ad hoc para levar a bom
termo um estudo da atividade do
ministério pastoral na Rede de
Obras Educativas lassalistas.
Essa Comissão desenvolverá
metodologias para o anúncio do
Evangelho com sensibilidade,
abertura e diálogo. Será integrada
por Lassalistas de diversas partes
o Instituto, especialmente de
áreas pluri-religiosas.
Nela se partilharão experiências,
desafios, e boas práticas no
campo do ministério pastoral.
3.16 Dentro de suas atribuições, no
que concerne à área da Catequese,
essa Comissão deverá:
• Avaliar como foram postas em prática as proposições dos anteriores Capítulos Gerais do Instituto.
• Analisar e divulgar diversas metodologias e perspectivas (Cursos, trabalhos ou pesquisas sobre a linguagem,
experiências de jovens...) aplicáveis à
catequese, para que seja particularmente atrativa, eficiente e inovadora.
• Fazer uma declação pública, referente à contribuição dos Lassalistas em
distintos ambientes sócio-religiosos,
na ação e na pesquisa catequética.

3.17 O CIMEL designará um coordenador que trabalhará em íntima
colaboração com o Centro do Instituto, para incrementar um processo
eficaz e o menos oneroso possível.

O Irmão como catequista
Proposição 16
Que a formação inicial dos Irmãos
no Instituto tenha como prioridade
sua preparação como catequistas.
Além disso, em sua formação
permanente, se enfatizará o Irmão
como catequista.

Pedagogia Lassalista
3.18 Desejamos que seja posta em
prática a proposição da AIMEL acerca
de uma Declaração da Pedagogia
Lassalista, para responder às necessidades educativas mais urgentes hoje.
Para isso propomos:
Proposição 17
Que o Irmão Superior Geral e seu
Conselho trabalhem com o
Secretariado da MEL na redação
de uma “Declaração da Pedagogia
Lassalista“
que
examine
minuciosamente as características
particulares de nossas práticas
pedagógicas no século XXI.
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3.19 Para sua elaboração, propomos
as seguintes observações:
• A pedagogia lassalista busca oferecer uma educação de qualidade que
fomente um ensino excelente, uma
aprendizagem comprometida e a
direção eficaz das escolas.
• A pedagogia é a arte de ajudar os
alunos a aprender. Em termos lassalistas, “pedagogia” é o processo de
ajudar os alunos a conseguir sua
salvação, descobrindo suas potencialidades e sua missão no mundo.
• A pedagogia lassalista deve partir da
orientação teológica católica:
- Cada um é criado à imagem e
semelhança de Deus (“imago Dei”)
- Deus quer que cada um tenha
plenitude de vida (salvação);
- Cada ser humano tem um destino
eterno;
- Os seres humanos foram dotados
de livre arbítrio e compartilham a
responsabilidade sobre o mundo e
seus recursos;
- A educação oferece uma síntese
entre fé e razão, fé e cultura, fé e
vida;
- Integra a opção preferencial pelos
pobres.
• A pedagogia lassalista parte da
perspectiva dos pobres;
• A pedagogia lassalista oferece uma
compreensão particular da dignidade
do trabalho do professor;
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• A pedagogia lassalista crê que o
aluno é protagonista de sua própria
educação.

A educação superior e a
Missão Educativa Lassalista
3.20 O Capítulo Geral considera o
trabalho que se realiza na educação
superior como uma contribuição
importante à missão. Alegra-se com o
que nela se realiza, e alenta a todos
que nela contribuem a prosseguir
com esforço renovado.
3.21 Naturalmente, a educação superior tem uma função importante a
desempenhar no Instituto, na sociedade e na Igreja.
• Em primeiro lugar, as universidades
são espaços que permitem a pesquisa, que contribui no desenvolvimento
do pensamento científico e no das
ferramentas para melhorar as condições da vida dos homens e das
mulheres de hoje. Assim, a Associação
Internacional das Universidades
Lassalistas (AIUL), em seu plano de
trabalho para 2013-2018, estabelece
que se leve a bom termo a pesquisa
nas áreas de nutrição e saúde, do
meio-ambiente, das inovações no
ensino e da aprendizagem tencionada para o Serviço aos Pobres.
• Em segundo lugar, as universidades
são espaços onde se pode incrementar o diálogo entre a fé e a cultura.
Esse é um aspecto importante da
evangelização, como foi assinalado

repetidas vezes pelo Papa Bento XVI.
• Em terceiro lugar, as universidades
oferecem oportunidades para pesquisas na área da pedagogia, para que
possam promover a missão lassalista
e a promoção da educação em geral.
Nossos Centros de Formação de
Professores já existentes, também
podem realizar essas tarefas de
pesquisa na área da pedagogia onde
quer que se encontrem.
• Em quarto lugar, as universidades
oferecem espaços onde Irmãos e
Leigos podem adquirir a formação
profissional, que garante a sustentabilidade e o desenvolvimento do
Instituto, da sociedade e da Igreja.
3.22 Em algumas partes do Instituto
há questões às quais é preciso
responder em diálogo fraterno com
as estruturas educacionais locais e
internacionais. Nós nos perguntamos:

• Como harmonizar a necessária autonomia das Universidades e Centros
Universitários com a responsabilidade das Províncias nos campos da
inspiração, das finanças e da aplicação de políticas missionárias?
• Que tipo de relações institucionais
devem existir entre a AIUL e o Centro
do Instituto?
• Como promover e fortalecer a
eficiência da AIUL?
• Como colaborar e reforçar os vínculos existentes entre as Universidades
Lassalistas dos países desenvolvidos e
os centros acadêmicos nos países
emergentes nos quais atualmente se
leva a bom termo a missão Lassalista?
• Como elaborar ou desenvolver
outras ações em relação com as
Províncias que podem estar envolvidas?

Mapa de las Universidades Lasalianas
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Para responder a essas perguntas,
devemos promover um diálogo com
as instituições de educação superior
que seja liderado pelo Centro do
Instituto. Para isso:
Proposição 18
Que o Irmão Superior Geral nomeie
um membro do Conselho Geral
para acompanhar a área da
Educação
Superior
Lassalista.
Solicita-se à AIUL aceitar que este
Irmão, procedente do Centro do
Instituto, seja membro de direito em
seu Conselho de Administração.
3.23 O Capítulo Geral encoraja a
formação lassalista do professorado
dos centros universitários lassalistas.
3.24 O Capítulo Geral sugere que a
AIUL, em conexão com as Províncias,
continue promovendo projetos
relevantes que possam ser comuns a
várias Universidades, para incrementar uma Educação Superior Lassalista,
de modo que contribuam na formação de profissionais que colaborem
no desenvolvimento dos países emergentes.
3.25 O Capítulo Geral sugere à AIUL a
criação de um grupo de trabalho que,
em conexão com o Centro do Instituto, estimule a participação das Universidades Lassalistas na evangelização
de seus estudantes. Esse grupo de
trabalho identificará as práticas mais
inovadoras, as analisará e difundirá.
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Para além da fronteira
3.26 Desejamos responder de forma
criativa e audaz às urgentes necessidades
dos
mais
vulneráveis
(imigrantes/emigrantes, refugiados,
sem teto, jovens desempregados...)
que se encontram na “fronteira”. De
modo que possamos:
• Ir além da fronteira geográfica, onde
La Salle ainda não está presente;
• Ir além da fronteira pessoal, para
lugares que desafiem nossa comodidade e, ocasionalmente, as nossas
fraquezas pessoais;
• Ir além da fronteira congregacional,
para participar de projetos compartilhados
• Ir além da fronteira cultural ou
religiosa, para uma obra onde pessoas de diferentes credos partilham a
mesma missão;
• Ir além da fronteira da idade oficial
de aposentadoria, e assumir um
trabalho de voluntariado com os mais
vulneráveis;
• Ir além da fronteira do prestígio
acadêmico e social, para integrar um
projeto educativo onde valorizemos
o privilégio de trabalhar com e para os
pobres;
• Ir além da fronteira do individualismo, para assumir compromissos
comunitários de serviço;
• Ir além da fronteira do desânimo,
para um horizonte de esperança,
segundo o projeto salvífico de Deus;

• Ir além da fronteira das estruturas
pré-estabelecidas, para gerar um
espaço de liberdade e criatividade
apostólica;

• Da mesma maneira, cada Comunidade, em seu Projeto Comunitário
Anual, tomará em consideração o que
fazer para “transpor a fronteira”.

• Ir além da fronteira do consumismo
depredador, para criar um mundo
mais habitável, justo e solidário.

• Cada Província, em seu Capítulo
(entre maio de 2014 e maio de 2015)
posterior ao Capítulo Geral, estudará
a possibilidade de abrir uma nova
obra, em que Irmãos e/ou Leigos
respondam a alguma das “fronteiras”
acima mencionadas para propor à
Região.

Para isso propomos:
Proposição 19
Que cada Região do Instituto, antes
da Reunião inter-capitular, ponha
em execução uma nova iniciativa
que atenda efetivamente a alguma
das necessidades expressadas na
metáfora da fronteira, e determine o
processo para estabelecê-la e
depois pô-la em prática.
3.27 Como processo a seguir, sugerimos que:
• Durante os próximos sete anos, cada
Irmão inclua em seu Projeto Pessoal
Anual algum compromisso concreto,
em discernimento com a comunidade, relacionado com a metáfora da
“fronteira”.

• Cada Região apresentará o Informe
durante a Reunião Inter-capitular de
como pôs em prática essas iniciativas.
• O Irmão Superior Geral nomeará um
coordenador para acompanhar essas
iniciativas.

A comunicação: uma
exigência para a missão
lassalista no século XXI
3.28 Comunicar-(se) é uma ferramenta necessária para alcançar os objetivos estratégicos de qualquer instituição. Mas, para nós, lassalistas, além
disso, é uma maneira de evangelizar e
um modo concreto de “realizar a
missão lassalista”. É evidente que a
comunicação é necessária. Mas é
sobretudo, um modo de comunicar-se, de entrar em relação com as
pessoas, com nosso mundo.
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3.29 Para isso desejamos:
• Fomentar um entorno comunicativo
que seja sinal de comunhão entre
todos.
• Integrar os esforços de comunicação
no marco do projeto da missão lassalista.
• Proteger, fortalecer e favorecer a
visibilidade da imagem pública de La
Salle, tanto em sua dimensão interna
como externa, atendendo aos públicos locais de cada Região, Província
ou Setor e à sociedade em geral.
• Criar mecanismos de comunicação
que sirvam para promover a interação
contínua dos membros da comunidade educativa e dos diferentes departamentos e serviços do Instituto.
• Desenvolver e promover uma cultura lassalista global, tanto nos relacionamentos internos como externos.
Proposição 20
Que o Instituto, as Regiões e as
Províncias elaborem um Plano
Estratégico de Comunicação a
partir do Documento “Guia para
elaborar o Plano de Comunicação”
adaptando-o às necessidades
locais. Esse Plano de Comunicação
complementará e ampliará os
planos de missão e de
evangelização, estando a seu
serviço.
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3.30 Como processo a seguir, sugerimos que:

• A Equipe de Animação (do Instituto,
da Região, da Província) coordene a
avaliação desse plano estratégico, no
mínimo uma vez por ano, para ver em
que medida cumpre os objetivos
definidos. Que exerça uma liderança
para fazer os reajustes oportunos nas
seguintes áreas:
Comunicação
(corporativa);

institucional

- Marketing e promoção;
- Comunicação interna;
- Comunicação em situações de
crise;
- Relações públicas;
- Responsabilidade social
corporativa.
• De acordo com as possibilidades
reais, nos três âmbitos (Instituto,
Regiões, Províncias) se constituam
equipes que respondam às linhas de
ação definidas no Plano de Comunicação elaborado. Cuidar-se-á especialmente da figura do porta-voz
oficial, seja Irmão ou Leigo, e do escritório de imprensa;
• Cada Secretariado defina as
mensagens-chaves que quer priorizar
em cada conjuntura. As equipes de
comunicação estabelecem os canais e
os modos mais adequados para que
cheguem aos destinatários;
• As equipes de comunicação assegurem de forma adequada os comunicados de imprensa do mundo lassalista
em temas educacinais;

• O Serviço de Comunicação do
Instituto estabeleça canais para
disponibilizar o pensamento lassalista
na área educacional;
• O Serviço de Comunicação apoie o
CIMEL na proposta referente à
reflexão sobre o uso das Redes Sociais
e de sua importância em nossa
dimensão evangelizadora;

• O Serviço de Comunicação, em coordenação com o Secretário Geral,
avalie as publicações do Instituto e
proponha maneiras concretas que
causem maior impacto.
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4. Nossa vocação lassalista
Um sinal de esperança para a Igreja e para os pobres
4.1 “Deus é tão bom que, tendo
criado os homens ,quer que todos
cheguem ao conhecimento da verdade” (MR 193,1,1). É assim que o santo
Fundador nos estimula a contemplar
nossa existência, como um dom
recebido de Deus Pai para um determinado serviço.
4.2 Partindo desse projeto de salvação, os Irmãos, juntamente com todos
os lassalistas, nos sentimos a caminho. Cada um, desde sua vocação
especifica, é convidado a propor-se
com seriedade o sentido de sua
existência, não desde um “para quê”,
mas desde um “para quem”, isto é,
desde as crianças, jovens e adultos
sem esperança, cujo clamor sentimos
no fundo do coração.
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4.3 Recordamos que os discípulos de
Emaús sentiam como se abrasavam
seus corações, quando Jesus lhes
explicava as Escrituras. João Batista de
La Salle, também soube descobrir na
carta dos Irmãos de 1714, o pedido de
reassumir suas funções junto a seus
Irmãos. Hoje, Irmãos e Leigos, refletindo a partir do ícone de Emaús
(cf. Lc 24,13-35) e da experiência
fundacional do Instituto - somos
chamados a reavivar nossa experiência fundante, e a pôr-nos a caminho.
4.2 Trata-se de continuar dando
razões de nossa esperança, começando por nossa vida cotidiana, como
“cooperadores de Jesus Cristo” (cf. MR
196,2,1) em uma missão cheia de
sentido. Com nosso testemunho,
tornamos
possível
que outros também
se interroguem pelas
razões ou o sentido
de sua existência.
Assim, trabalhamos
para estimular o
desenvolvimento de
uma “cultura vocacional” (cf. Circular
466,3,27) na confiança de que “Deus
continua atuando”
no mundo.

O Irmão: coração, memória
e garantia
4.5 Nosso mundo, especialmente os
jovens e os pobres, necessitam de
testemunhos autênticos de fidelidade
a Cristo, de relacionamentos fraternos
e de uma vida evangélica com e para
os demais.
Proposição 21
Que, durante o Ano da Vida
Consagrada,
cada
Região
estabeleça uma Rede de Irmãos e
de Leigos responsáveis pela
pastoral vocacional, com ênfase
na vida de Irmão.
4.6 O Irmão Conselheiro Geral para a
Região, em coordenação com os
Irmãos Provinciais da Região, designará os membros dessa rede regional
antes de junho de 2015. Esta equipe
criará um plano de ação e o entregará
à Conferência Regional de Provinciais
para aprovação, antes de janeiro de
2016.
Proposição 22
Que cada Região, em espírito de
interdependência, garanta a
existência de, ao menos, uma
pessoa responsável pela pastoral
vocacional para cada Província.

Proposição 23
Que as Províncias garantam a
inclusão, no Projeto Comunitário
Anual de cada Comunidade, de
um plano de ação específico para
promover as vocações, em que se
sintam envolvidos todos os
Irmãos, tendo como base a
Circular 466: Eles se chamarão
Irmãos.
4.7 Cada comunidade seja encorajada a refletir sobre os seguintes
pontos:
• O que fez com que você se fascinasse pela vocação de Irmão?
• O que nutre sua vocação e como
você partilha esse tesouro com
outros?
• Que passos audazes pode a comunidade dar, coerentes com a importância da catequese e da evangelização?
Depois dessa experiência de reflexão,
antes do ano de 2016, cada comunidade elaborará e entregará ao diretor
vocacional e/ou ao Irmão Provincial
seu projeto comunitário da promoção
de vocações.

Cultura das vocações
4.8 Trata-se de promover uma cultura
da vida, entendida como vocação,
isto é, como chamado a viver uma
missão em comunidade, que dá sentido à existência.
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Proposição 24
Que o Instituto se comprometa a
formar estruturas e processos de
animação da pastoral vocacional,
em conexão com a pastoral
juvenil, para dar continuidade à
reflexão dos 43º e 44º Capítulos
Gerais.
4.9 Para concretizar essa proposta, o
Capítulo Geral pede:
• Incrementar desde o Centro do
Instituto e com a participação ativa
das Regiões, um “Observatório Vocacional Lassalista” referente à realidade
vocacional do Instituto, que tome em
consideração as pessoas, os processos, os conteúdos e os resultados.
• Produzir materiais que ajudem a
incrementar uma “cultura vocacional”
nos diversos âmbitos de pastoral do
Instituto.
• Acompanhar as iniciativas de animação vocacional postas em prática nas
Províncias e Regiões, especialmente
naqueles lugares com maior dificuldade para promover as vocações
lassalistas.
• Participar ativamente nos organismos eclesiais comprometidos na
pastoral das vocações, com a finalidade de promover a diversidade de
vocações laicais na Igreja.
• Designar um Irmão para coordenar
os esforços e iniciativas vocacionais
no Instituto, antes de julho de 2015.
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Proposição 25
Que o Irmão Superior Geral e seu
Conselho proponham o ano 2019
como o Ano da Vocação Lassalista,
dentro do marco de celebração dos
300 anos de morte de João Batista
de La Salle.
Proposição 26
Que o Irmão Superior Geral e seu
Conselho designem um Irmão para
coordenar as tarefas de promoção
da vocação do Irmão desde do
Centro do Instituto.

Itinerários Vocacionais:
“Vem e Segue-me”
4.10 Trata-se de possibilitar a consolidação de itinerários vocacionais a
partir de um dinamismo pastoral que
favoreça o enriquecimento das
diferentes formas de vida comunitária
lassalista. Para conseguir isso, propomos:
Proposição 27
Que o Centro do Instituto assegure
a existência de uma comunidade
internacional
constituída
por
Irmãos e Voluntários em cada
Região, com a finalidade de
oferecer
uma
plataforma
vocacional de discernimento, no
contexto de uma vida comunitária
significativa, comprometida com o
serviço dos mais pobres.

4.11 Sugerimos o seguinte procedimento:
• Nos lugares onde existe esse tipo de
experiências, a Conferência Regional
dos Provinciais avaliará a maneira
como essas estão se desenvolvendo e
como se orientam para a promoção
da cultura vocacional.
• A Conferência Regional dos Provinciais determinará o funcionamento, a
missão e o lugar de uma comunidade
regional que promova o voluntariado
juvenil..
• Esse projeto estará diretamente
relacionado com o movimento de
Jovens Lassalistas da Província onde
se situar a comunidade.
• Antes de finalizar o ano de 2016 o
Conselheiro Geral para a Região e a
Conferência Regional dos Provinciais
deverão ter decidido o projeto e a
forma de financiamento.
• Antes de finalizar o ano de 2017, se
executará o projeto base e se abrirá a
possíveis voluntários.
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5. Formação e acompanhamento
para ser discípulos e apóstolos
5.1 O Irmão compreende o carisma e
a missão próprios do Instituto à luz do
mistério pascal. Esse mistério é essencialmente manancial de vida para
todos. Assim como os discípulos de
Emaús, também nós fomos chamados, formados e enviados a anunciar a
Boa Nova com renovada esperança. A
experiência de Parmênia nos recorda
que a nossa capacidade de responder
aos desafios da missão, como comunidade de discípulos, consiste em
considerá-la como Obra de Deus e
nossa também.
5.2 A exemplo de João Batista de La
Salle e dos primeiros Irmãos, nós nos
comprometemos a garantir a vida e a
vitalidade do carisma, como um dom
do Espírito Santo. Lassalistas, temos
consciência de que a vitalidade e a
pertinência de nosso carisma é fruto

do compromisso de todos, Irmãos e
Leigos. Um compromisso que é
“fortalecido pela formação e o acompanhamento” (cf. AIMEL 2013, Desafio
1.2. p. 27).
5.3 As necessidades do mundo e da
Igreja exigem de nós respostas novas
e audazes neste tempo particular de
nossa vida. Nesse empenho não
podemos ignorar os chamados dos
últimos Capítulos e assembleias.
Apoiamos,
particularmente,
as
propostas da última Assembleia Internacional para a Missão Lassalista
(AIMEL 2013) relativas à formação e
acompanhamento.
5.4 Este Capítulo, ciente da importância da formação, deseja prestar atenção especial:
• À necessidade de formadores e de
sua formação;
• Ao fortalecimento de
uma cultura do acompanhamento para todos;
• À atualização do Guia de
Formação para os Irmãos;
• À otimização dos recursos
para a formação de todos
os Lassalistas.
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A necessidade de formadores
e acompanhantes para a
missão lassalista
5.5 O Instituto e todo o conjunto da
Família Lassalista têm necessidade de
formadores, Irmãos e Leigos, para
viver e transmitir melhor a espiritualidade, o carisma e a missão lassalista,
tanto às gerações atuais como
futuras. As diferentes assembleias
realizadas recentemente solicitaram
com insistência a formação de formadores (II AIMEL / Roma 2013, Assembleia Internacional de Jovens Irmãos /
Manila 2013, Simpósio de Jovens Lassalistas / Roma 2014).
5.6 Formação e acompanhamento
estão no coração de cada comunidade educativa e precisam ser efetivas,
sustentáveis e relevantes para as
necessidades locais.
Proposição 28
Que cada Província reforce ou crie
programas de formadores, Irmãos
e Leigos, para a missão lassalista
com o objetivo de constituir
equipes de facilitadores em nível
local, que possam formar e
acompanhar eficazmente a todos
os agentes da missão.

2. Estabelecer equipes de Irmãos e
Leigos em nível da Região/
Província/Setor que se responsabilizem pela formação de formadores
em nível local.
a) Estabelecer, onde não haja, uma
equipe de formação de formadores
para a missão lassalista, em nível da
Região/Província ou Setor.
b) Essa equipe deverá, em primeiro
lugar, identificar os formadores e,
em continuação, desenvolver um
plano de formação para eles.
3. Desenvolver e incrementar itinerários formativos para os diferentes
grupos (diretores, educadores, jovens
lassalistas, pessoal administrativo),
com módulos comuns e específicos,
partilhando os recursos formativos já
existentes.
5.8 Indicadores:
1. Dar a conhecer, o mais rapidamente possível, o Caderno MEL 51
“Formação para a Missão Lassalista:
Um Marco comum de Referência”, e
tê-lo em conta em todas as instâncias
de formação da Família Lassalista.

5.7 Etapas e ações:

2. No final de 2015, todas as Províncias e Setores contarão com uma
equipe de formação de formadores
de acordo com um plano de formação.

1. Dar a conhecer e adaptar o marco
comum de referência da formação
para a missão lassalista (cf. MEL,
Boletin 51).

3. No final de 2017, cada Província
terá elaborado itinerários formativos
para os diferentes grupos de lassalistas.
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4. No final de 2018, cada Província
terá um banco de dados para a formação, que estará em Rede com a
Região e com o Instituto.

Formadores e acompanhantes
para a vida de Irmão
5.9 O Instituto necessita formar
formadores e acompanhantes, tanto
Irmãos como Leigos, para:

2. Realizar um diagnóstico regional
das necessidades de recursos humanos para a formação na Região e
prever de que maneira as Províncias
devem contribuir com Irmãos, a fim
de responder às necessidades;

• Conseguir que os esforços e os
recursos humanos para a formação
dos Irmãos sejam eficazes, tanto em
nível da Província como da Região;

3. Identificar os formadores atuais e
futuros e suas necessidades de formação. As Províncias devem animar os
Irmãos a estar disponíveis para o
trabalho da formação e do acompanhamento por um período definido
de tempo.

• Promover a interdependência entre
as Províncias e as Regiões, bem como
o intercâmbio de Irmãos formadores;

4. Identificar programas inter-congregacionais de qualidade para a
formação de formadores.

• Promover a cultura do acompanhamento comunitário e pessoal.

5. Estabelecer um programa de
formação de formadores em nível da
Região, com o fim de otimizar os
recursos humanos.

• Melhorar a qualidade da formação
dos Irmãos nas Regiões;

Proposição 29
Que cada Região, em contato com
o Centro do Instituto, se
responsabilize pela formação dos
Irmãos e dos Leigos que estão
colaborando agora, e no futuro,
nos processos formativos para a
vida do Irmão.
5.10 O Capítulo recomenda que se
dêem os seguintes passos:
1. Reunir os responsáveis pela formação de formadores e de acompanhan38

tes em cada Região, com o objetivo
de partilhar os programas formativos
e ampliar a visão da formação no
Instituto;

5.11 Indicadores:
1. Os formadores de diferentes etapas
de formação se reúnem e/ou se
comunicam periodicamente para sua
formação
e
acompanhamento
mútuo.
2. Os Conselheiros Gerais juntamente
com os Provinciais asseguram o
acompanhamento dos formadores e
zelam por sua reciclagem.

O fortalecimento de
uma cultura do
acompanhamento
para todos
5.12 Em todas as assembleias e
em todas as reuniões preparatórias para o Capítulo, foi
tomado em consideração o
acompanhamento como algo
intimamente
vinculado
à
formação. Vemos isso como um
sinal da grande necessidade de
oferecer acompanhamento. Os
Irmãos Jovens, em sua assembleia, também deram um alerta
especial para que se fortaleça a
cultura do acompanhamento
(Informe da Assembleia dos
Jovens Irmãos, 2013, p. 10, 2.10)
Proposição 30
Que todos os níveis do Instituto –
Regiões, Províncias, Setores, e
particularmente as comunidades
– contribuam para criar uma
“cultura do acompanhamento”
para todos os Lassalistas durante
toda sua vida.
5.13 O Capítulo recomenda os
seguintes passos:
1. Favorecer o acompanhamento
mútuo entre os Irmãos;
2. Formar os Irmãos Diretores e
Formadores para o acompanhamento dos Irmãos na comunidade;

3. Estimular o acompanhamento
humano e espiritual dos Irmãos nas
diferentes etapas da vida mediante
retiros de revitalização, encontros por
grupos etários, experiências e cursos
de renovação pessoal;
4. Oferecer diretrizes gerais para o
acompanhamento e prever recursos
lassalistas para o acompanhamento,
que sejam acessíveis e flexíveis para
Irmãos e Leigos;
5. Integrar a formação para Irmãos e
Leigos nos planos de formação das
Províncias e das Regiões, nos projetos
educativos institucionais, nos projetos comunitários e no projeto pessoal
de cada Irmão.
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A atualização do Guia de
Formação para os Irmãos
5.14 Nós, Irmãos, temos de viver
nossa consagração de acordo com a
realidade do século XXI. Por isso
propomos a atualização do Guia de
Formação.
5.15 O Primeiro Guia de Formação foi
bem recebido e iluminou os processos formativos durante um período
considerável. Mas, na atualidade, a
missão Lassalista se desenvolve em
um novo contexto (Associação);
igualmente a vida do Irmão experimentou importantes mudanças (cf.
Informe do Superior Geral 3.1.3. p. 10);
os Jovens Irmãos incluíram entre seus
sonhos e preocupações a necessida40

de de uma formação renovada e um
acompanhamento apropriado (cf.
Assembleia Internacional de Irmãos
Jovens, 2, p. 5ss; VII, 2, p. 10); a vitalidade da vida comunitária e da missão se
verá afetada negativamente pela
carência de um grupo amplo e bem
preparado de formadores e acompanhantes (cf. Informe do Irmão Superior
Geral 3.3.1. p. 10); a pluralidade do
mundo e o caráter multicultural de
um Instituto como o nosso requerem
um marco de referência que nos
permita manter a unidade e a identidade; os Irmãos devemos viver nossa
consagração de forma adaptada no
século XXI. Para isso, se faz necessária
a atualização do Guia de Formação.

Proposição 31
Que o Conselho Geral constitua uma
Comissão ad hoc para atualizar o Guia
de Formação dos Irmãos, tendo em
conta a Regra revisada, o documento
marco para a Missão Lassalista e a
realidade e diversidade atuais da
Igreja e do Instituto (cf. Informe do
Irmão Superior Geral 3.2.4, p. 10).
5.16 Uma vez estabelecida a Comissão ad hoc, o Capítulo recomenda os
seguintes passos:
1. Estudar e considerar os documentos de referência:
• Os documentos do 45º Capítulo
Geral;
• Orientações da revisão da Regra;
• Formação para a Missão Lassalista,
um Marco Comum de Referência
(Caderno MEL 51);
• AIMEL 2013;

- Eclesial e Inter-congregacional.
c. Uma formação pensada desde e
para o deserto, a periferia e a fronteira;
d. Uma formação que integre teoria e
prática, com experiências significativas e desafiadoras, em particular no
mundo dos pobres;
e. Uma formação que considere a
aprendizagem de idiomas, a educação na comunicação e nas novas
tecnologias;
f. Uma formação universitária que
responda às necessidades educativas,
pastorais e de evangelização;
g. Uma ênfase na Associação (Irmãos
e Leigos) para o serviço educativo aos
pobres.
4. Dar a conhecer o documento de
trabalho em todos os níveis do
Instituto e receber as reações surgidas.

2. Propor uma consulta ampla para a
redação do Guia de Formação;

5. Ter em conta as sugestões recebidas e apresentar o documento revisado ao Conselho Geral para aprovação.

3. Elaborar um documento de trabalho que tome em conta os seguintes
aspectos:

6. Planejar uma pedagogia de aplicação do Guia de Formação.

a. Um itinerário formativo para toda a
vida do Irmão;

5.17 Cronograma:

b. Uma formação que integre as
seguintes dimensões:
- Humana, cristã e lassalista;
- Intelectual, afetiva e social;
- Internacional e intercultural;

1. Em 2016, aprovação do Guia.
2. Em 2017, pôr em prática o Guia em
nível das Províncias.
3. Na Assembleia inter-capitular,
apresentação de um Informe do
realizado até esse momento.
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Otimização de recursos para a
formação e o acompanhamento
de todos os Lassalistas
5.18 Deveria estar garantido para
todos o acesso adequado e igualitário
a uma formação e acompanhamento
de qualidade, em espírito de interdependência e solidariedade.
5.19 A duplicação do pessoal, dos
programas e dos edifícios é ineficiente e custosa, sobretudo nestes
momentos em que contamos com
um limitado número de pessoal qualificado disponível, e quando os recursos econômicos são cada vez mais
limitados.
5.20 Ao mesmo tempo, reconhecemos que devem ser atendidas as
questões de cultura, idioma e tamanho da comunidade. Por exemplo:
uma comunidade formativa não
deveria ser muito grande, de modo
que a pessoa se possa preparar
melhor para a vida posterior à formação inicial.
Proposição 32
Que as Regiões e as Províncias
intensifiquem a otimização dos
recursos, para assegurar a formação e
o acompanhamento de qualidade
para os Irmãos e os Leigos.
5.21 Passos
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1. Os Provinciais, com o apoio do
Conselheiro Geral, asseguram a

adequada aplicação das políticas de
autossuficiência e de boas práticas
orçamentárias, especialmente em
relação à formação.
2. Os Provinciais, os Secretários Gerais
e o Secretariado para a Formação do
Instituto avaliarão a duplicação
desnecessária de pessoal, de programas e de edifícios dentro dos programas de formação e acompanhamento
nas Províncias e Regiões.
3. As Províncias identificarão programas locais de qualidade para a aprendizagem dos idiomas oficiais do
Instituto nas diferentes Regiões.
4. O Instituto e suas Províncias animarão os Irmãos para que aprendam ao
menos dois idiomas oficiais do Instituto.
5. Solicitar-se-á às Universidades
Lassalistas, por meio da AIUL, que
incrementem e subsidiem parcialmente programas para a formação ao

acompanhamento e para a aprendizagem de algum dos idiomas oficiais
do Instituto. Nesses programas se
assegurará uma vida adequada de
comunidade para os Irmãos participantes.
6. Requerer-se-á ao Secretariado para
a Formação do Instituto a organização de programas de formação, seja
em Roma ou nas Regiões, assegurando a otimização de recursos econômicos e humanos.
7. Instruir-se-á o Secretariado para a
Formação do Instituto e ao Serviço de
Pesquisas e Recursos Lassalistas, em
coordenação com as Províncias e
Regiões, para que produzam materiais relacionados com a formação e o
acompanhamento de Irmãos e outros
Lassalistas. Com a ajuda do Serviço
de Comunicação, utilizarão a página
web do Instituto e outras existentes.
5.22 Cronograma:
1. No início de 2015, durante uma
reunião da Conferência Regional de
Provinciais, se fará uma avaliação do
progresso da implementação dessa
proposta.

Recursos para a formação
e o acompanhamento
Proposição 33
Com a finalidade de assegurar
recursos para as propostas de
formação e acompanhamento, o
Conselho Econômico Internacional
assessore o Irmão Superior Geral e
seu Conselho, no prazo de um ano,
sobre a conveniência de:
a. Destinar dinheiro adicional do
Fundo do Patrimônio Estável do
Centro do Instituto para aumentar
o Fundo de Formação Lassalista, e
usar os juros para apoiar a
Formação inicial de Irmãos em
setores
do
Instituto
em
desenvolvimento; e
b. Destinar uma quantia de
dinheiro do Fundo do Patrimônio
Estável do Centro do Instituto para
criar um Fundo de Formação da
Missão Partilhada, para oferecer
apoio econômico à Formação
Lassalista de Leigos em Setores do
Instituto em desenvolvimento.

2. Na reunião Inter-capitular, o Centro
do Instituto e os Provinciais apresentarão um Informe do realizado.
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6. O governo a serviço
da vitalidade do Instituto
6.3 Esse modelo está
vinculado à necessidade
de respostas e iniciativas
que apareceram. Por um
lado:
• as rápidas mudanças de
nossas sociedades:

6.1 “Os Irmãos consideram o exercício da autoridade como serviço
comunitário” (R 102). Essa convicção,
já presente na carta de 1714, em que
os Irmãos solicitaram a João Batista
de La Salle que voltasse e reassumisse
o encargo “do cuidado e do governo
geral da santa obra de Deus que
também era a sua”, orientou a
reflexão sobre o governo do Instituto.
6.2 Com esse mesmo espírito, propomos um novo modelo de governo,
que permita, sempre nesse espírito
de serviço, dar uma resposta melhor
às mudanças e desafios já conhecidos, e aos que irão apresentar-se nos
próximos anos. A preocupação pela
viabilidade, a vitalidade, a solidariedade e a liderança orientaram nosso
enfoque de reestruturação.
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• as realidades atuais e as
dificuldades sem precedentes de nosso Instituto, que se defronta com
um decréscimo significativo de Irmãos;
• as delicadas questões apresentadas
pela organização de certas regiões:
• a redução de 56 a 34 do número de
Províncias desde o último Capítulo;
• a reestruturação de algumas delas
• a necessidade de avaliar agora essa
reestruturação e a de reorganizar os
Secretariados
6.4 Por outro lado:
• as expectativas e necessidades da
missão que continua a desenvolver-se , que envolve cada vez mais nossos
Colaboradores Leigos e que deve
organizar-se em diferentes níveis no
Instituto.

6.5 Abordamos esse contexto com
confiança, como uma oportunidade
que incentiva nossa criatividade para
pensar em um governo ainda mais
eficaz. Naquilo que se refere às
responsabilidades dos Irmãos Conselheiros Gerais, nos guiamos pelas Atas
do 44º Capítulo Geral, com especial
referência ao capítulo 8.8 sobre
“Governo e Animação” nos pontos
3.1.1 e 3.2.
6.6 O princípio-chave que orientou a
reflexão e a elaboração das proposições sobre o governo, foi a introdução de flexibilidade e agilidade maiores, convidando-nos a tirar o maior
proveito daquilo que a Regra já oferece. Acerca dessa flexibilidade,
também queremos ressaltar a necessidade de uma forma renovada de
relacionamentos, que sejam mais
regulares e interpessoais e que se
facilite a interação colaboradora entre
os diversos responsáveis pela liderança no Instituto, isto é, a relação do
Irmão Superior Geral com seu Vigário;
a do Irmão Superior e do Vigário Geral
com os Irmãos Conselheiros, e
também a do Irmão Superior Geral
com os Irmãos Provinciais.
6.7 Além do mais, acreditamos que as
tecnologias modernas devem ser
usadas para facilitar uma comunicação mais espontânea e eficaz.
6.8 Os dois pilares em que se baseiam
as proposições sobre o governo do
Instituto são, por um lado, a flexibilidade e a adaptação das práticas de

funcionamento e, por outro, uma
comunicação mais direta e regular.
6.9 Deseja-se uma liderança mais
ativa desde o Centro do Instituto. Não
há dúvida de que a liderança pastoral
é importante, mas, neste momento
significativo na vida de um Instituto
que está envelhecendo e que é frágil,
mas que continua animado por uma
missão ainda possível e vital, necessitamos de uma liderança que possua
capacidades administrativas, e que
possa intervir na vida de uma Região
e de uma Província, quando for
necessário. Em relação a isso, é importante que a comunicação seja transparente, fluida e eficaz, e que nos
ajude a idealizar uma estrutura administrativa mais ágil e flexível, que tire
proveito dos avanços tecnológicos e
da comunicação. Essa estrutura deve
abordar a realidade do decréscimo no
número de Províncias de 56, durante
o 44º Capítulo Geral, a 34, ao finalizar
esse Capítulo. Também deve
defrontar-se com a realidade de um
Instituto que, nas diversas áreas de
sua vida, funciona com velocidades
diferentes.
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O mandato do Irmão
Superior Geral
6.10 Depois de refletir sobre o mandato do Irmão Superior Geral, ao
tratar da revisão da Regra, o Capítulo
Geral decidiu manter as disposições
atuais que prevêem a possibilidade
de renovação do mandato do Irmão
Superior Geral.

A função do Irmão
Superior Geral
6.11 Devido à redução do número de
Províncias, o Irmão Superior Geral
poderá relacionar-se de forma mais
direta com os Irmãos Provinciais,
encontrando-se com eles ao menos
uma vez por ano na Conferência
Regional de Provinciais e, talvez, em
outras oportunidades, por videoconferência ou outro sistema semelhante. O objetivo dessas “visitas” seria
apoiar e animar os Irmãos Provinciais,
e ao mesmo tempo acompanhar a
colocação em prática das orientações
do Capítulo Geral. Essas visitas serão
diferentes das visitas pastorais que o
Irmão Superior Geral realiza às Províncias e das que se programarem ao
longo do período inter-capitular.
6.12 Quanto às visitas pastorais do
Irmão Superior Geral às Províncias,
são oferecidas algumas sugestões:
• As visitas seguirão um plano organizado com antecedência, em que
ambas as partes podem identificar as
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áreas que necessitam de uma atenção
especial.
• Visto que se trata de visitas canônicas, o Irmão Superior Geral tem poder
para exercer sua autoridade. Sugere-se que durante essas visitas ele exerça
uma função mais ativa a respeito do
Conselho Provincial.
• Ao mesmo tempo se reconhece que
“a presença” e a “palavra” do Irmão
Superior Geral são fontes muito
importantes para a animação tanto
dos Irmãos como dos outros Lassalistas. Esse contato direto será progressivamente mais importante no futuro.
• Ainda que essas visitas pastorais
impliquem uma dimensão “protocolar” inevitável, seu objetivo essencial é
a animação.

A eleição do Irmão
Vigário Geral
6.13 Em vista da necessidade de uma
colaboração próxima entre o Irmão
Superior e o Irmão Vigário, e a necessidade de competências complementárias, propõe-se que o Capítulo
eleja o Vigário Geral dentro de uma
lista de três nomes apresentados pelo
novo Superior Geral, depois de sua
eleição e do processo de discernimento que a precede. Para isso,
apresenta-se a seguinte proposição:
Proposição 34
Que o Irmão Vigário Geral seja
eleito a partir de uma lista de três
nomes propostos ao Capítulo
pelo Irmão Superior Geral.

A função do Irmão Vigário Geral
6.14 O Irmão Vigário Geral é o primeiro Conselheiro Geral (cf. R 119) e o
primeiro colaborador (cf. R 112) do
Irmão Superior. Como seu título
indica, além de substituir o Irmão
Superior quando isso for preciso,
deverá colaborar intimamente com
ele em todas as áreas da vida do
Instituto (essa colaboração, ordinariamente, é vista mais no plano relacional, que funcional). O Vigário Geral
atua como um companheiro próximo
do Superior à semelhança dos relacionamentos que os Irmãos Provinciais
têm com seus Irmãos Provinciais

Auxiliares. Esse é o modelo que se
teve em mente.
6.15 No que se refere às funções do
Vigário Geral, propõe-se que entre
elas se inclua a coordenação dos
Secretariados e Serviços da Casa
Generalícia,
que
compreenda
também a responsabilidade da coordenação do proposto Conselho da
Missão Educativa Lassalista. Nessa
função de coordenação, se considera
o Vigário Geral como quem cuida da
unidade de objetivos dentro dos
serviços centrais. Para isso se apresenta a seguinte proposição:
Proposição 35
Que o Irmão Vigário Geral eleito
seja responsável, entre outras
tarefas, da coordenação dos
Secretariados da Administração
Central do Instituto.

A composição da Administração
Central do Instituto
6.16 A Regra outorga ao Irmão Superior a liberdade para designar dois
Irmãos Conselheiros adicionais, se o
considerar necessário. Portanto, a
decisão a tomar deve basear-se na
necessidade. O Irmão Superior decidirá, após a avaliação das necessidades
pós-capitulares. Esse é o contexto da
proposta que pede a supressão da
função dos Conselheiros Gerais
Residentes e que demanda que a
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Administração Central do Instituto
seja formada pelo Irmão Superior, o
Vigário Geral e os cinco Conselheiros
Gerais para as Regiões. Igualmente, o
Irmão Superior e seu Conselho deverão sentir-se livres para reestruturar
os Secretariados, em função das
necessidades do presente e do futuro.
Dessa reflexão, o Capítulo apresenta
as duas proposições seguintes:
Proposição 36
Que o Governo Central do Instituto
seja composto pelo Irmão Superior
Geral, o Irmão Vigário Geral e cinco
Irmãos Conselheiros Gerais para as
Regiões do Instituto.

Proposição 37
Que o Irmão Superior e seu
Conselho determinem o número e a
função dos Secretariados, segundo
as necessidades e as circunstâncias
da missão.

As Regiões e o Irmão
Conselheiro Geral para a Região

48

6.17 Após um tempo de reflexão, o
Capítulo decidiu não apoiar a sugestão que propõe que se conceda ao
Irmão Conselheiro Geral para a
Região uma autoridade ou poder
adicional. Opina que a autoridade
concedida pela Regra, em particular
no que se refere à autoridade delega-

da pelo Irmão Superior, é suficiente. A
função dos Irmãos Conselheiros
Gerais para as Regiões está regulada
pelos estatutos regionais, que deverão ser revisados regularmente, de
maneira que se assegure que o Irmão
Conselheiro para a Região conte com
a autoridade necessária para desempenhar
suas
responsabilidades.
Também sugere que o Irmão Superior
participe da Conferência anual de
Provinciais, junto com o Conselheiro
Geral para a Região. Dessa maneira, se
contaria com a oportunidade para
deliberar de maneira direta sobre
alguns assuntos de responsabilidade
do Irmão Provincial, mencionados no
Informe do Irmão Superior Geral ao
Capítulo.
Proposição 38
Que cada Região revise os Estatutos
Regionais, para assegurar que os
Conselheiros Gerais para as Regiões
tenham a autoridade necessária
para poder exercer sua função de
maneira eficaz, e assim poder
enfrentar as necessidades da
Região. Essa revisão deverá ser
encaminhada ao Irmão Superior
Geral e seu Conselho para
aprovação, no prazo de um ano, a
partir do Capítulo Geral.
6.18 Durante as discussões na Assembleia capitular, se tornou manifesto
que nas Regiões existe uma grande
diversidade naquilo que se refere às

estruturas e programas de financiamento e captação de recursos. Com o
objetivo de fazer frente a essa diversidade e apoiar as Regiões com escassez de meios financeiros, se propôs a
revisão do financiamento das
Regiões, da seguinte maneira:

O uso futuro da Casa Generalícia

Proposição 39
Que,
dado
às
dificuldades
financeiras em que se encontram
algumas Regiões, o Conselho
Econômico
Internacional,
em
diálogo com as Conferências
Regionais de Provinciais, assessore o
Irmão Superior e seu Conselho,
quanto à forma mais adequada para
financiar as estruturas regionais.
Deverá fazê-lo no prazo de um ano,
a partir do Capítulo Geral.

Proposição 41
O Capítulo autoriza o Irmão Superior
e seu Conselho a concluir o estudo
acerca da Casa Generalícia, da
maneira mais eficiente e rápida
possível, e que tomem as decisões
que considerem necessárias à luz
desse estudo.

A função dos Setores no Instituto
6.19 No seu informe, o Irmão Superior Geral solicitou ao Capítulo que
revisasse a posição dos Setores no
Instituto. Para isso, tomando em
consideração a prática atual no
Instituto, se propõe:

6.20 No seu informe, o Irmão Superior Geral solicitou que se traçassem
algumas diretrizes referentes ao uso
da Casa Generalícia. Daí, as duas
proposições que seguem:

Proposição 42
Que, no caso de uma possível
venda da Casa Generalícia, essa
decisão seja da responsabilidade
do Superior Geral e de seu
Conselho, depois do processo de
consulta ao Instituto, que
estimem mais apropriada.

Proposição 40
Que a função dos Setores e a tarefa
do Irmão Coordenador do Setor
estejam claramente definidas nos
Estatutos da Província, aprovadas
pelo Irmão Superior e por seu
Conselho, no prazo de um ano, a
partir do Capítulo Geral.
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7. A gestão dos bens a serviço
da missão e da vida do Irmão
Recursos humanos e ﬁnanceiros
7.2 O Instituto se compromete a
sustentar a missão: a educação
humana e cristã dos jovens, especialmente dos pobres. Essa missão
exige continuidade na disponibilidade e desenvolvimento dos
recursos, tanto humanos como
financeiros. Essa continuidade se
garante mediante uma formação e
capacitação adequada e equilibrada, o desenvolvimento permanente,
as receitas suficientes e, quando
necessário, a intervenção do Instituto.

Solidariedade
Administração responsável
7.1 O chamado do Evangelho nos
convida a ser bons administradores
dos dons recebidos para o serviço ao
próximo (1Pd 4,10) e a zelar pela
integridade ou preservação da
criação. Essa administração não
somente se preocupa em desenvolver e incrementar os recursos, mas
igualmente exige que seja equânime
e justa na distribuição, de acordo com
a finalidade para a qual foram recebidos. Como Irmãos, devemos assegurar que o uso desses recursos promova a educação humana e cristã dos
jovens, especialmente dos pobres.
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7.3 O caloroso sentido de interdependência, de corresponsabilidade e de
solidariedade tem sido uma constante na sustentabilidade da missão do
Instituto. Hoje, essa atitude de
interesse é mais importante que
nunca, tendo em vista que o Instituto
tem de fazer frente a importantes
desafios em face de seu futuro. Todos
somos convidados a consolidar o
estabelecimento do Instituto nas
Províncias mais jovens, para fortalecer sua autonomia e a sustentabilidade da missão. Por dignidade e para
participar plenamente na vida do
Instituto, cada setor deve esforçar-se
para conseguir sua autossuficiência.

Fundo do Patrimônio Estável
em todos os níveis do Instituto
7.4 Seguindo a recomendação 40 do
43º Capítulo Geral, o 45º Capítulo
Geral confirma a importância de
estabelecer o Fundo do Patrimônio
Estável em todos os níveis do Instituto. É igualmente necessário que em
cada um desses níveis se definam as
finalidades e as condições para o uso
das receitas geradas por esse Fundo.

Avaliação do risco
7.5 Todo projeto novo traz consigo
um risco. A avaliação do risco é essencial para que os líderes possam tomar
decisões com suficiente informação,
que sejam transparentes e responsáveis para, dessa maneira, assegurar a
estabilidade do patrimônio.

Responsabilidade administrativa
e transparência
7.6 A responsabilidade administrativa
e a transparência são essenciais para
todos os níveis. Em nosso proceder
devemos assumir a responsabilidade
de nossas ações e ser transparentes.
Devemos prestar contas aos Superiores com honestidade, e receber
daqueles que estão a nosso cargo os
resultados e as decisões precisas e
logicamente plausíveis. Somente
assim, com essa vontade, haverá um
diálogo apropriado com quem
estamos comprometidos em nosso
ministério.

Fundo do Patrimônio Estável
do Centro do Instituto
Proposição 43
O 45º Capítulo Geral estabelece
formalmente o Fundo do
Patrimônio Estável do Centro do
Instituto.
a. O Fundo do Patrimônio Estável é
constituído pelo capital investido
neste momento.
b. Os juros anuais do Fundo Estável
servirão para financiar os gastos
ordinários do Centro do Instituto,
e, se for possível, para apoiar
programas de formação e
incrementar
o
Fundo
de
Desenvolvimento, conforme as
prioridades do Conselho Geral.
c. Cada Província considerará
como objetivo, até o próximo
Capítulo Geral, estabelecer seu
próprio Fundo Estável, para que
atinja os recursos necessários que
satisfaçam o orçamento ordinário
anual.
d. Os Capítulos das Províncias
definirão as finalidades e as
condições para o uso dos
benefícios produzidos pelo Fundo
Estável.
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Equipe de Gestão do Fundo
de Patrimônio Estável
Proposição 44
Que se estabeleça uma Equipe de
Gestão, que poderia ser o Conselho
Econômico
Internacional,
para
administrar o Fundo do Patrimônio
Estável do Instituto.
a. Essa Equipe de Gestão, depois de
consultas com peritos, assessorará o
Irmão Superior Geral e seu Conselho
sobre a porcentagem do valor de
mercado que anualmente pode
utilizar-se do Fundo do Patrimônio
Estável.
b. A quantia a retirar anualmente
poderia ser incrementada, se houver
uma emergência reconhecida pelo
Irmão Superior e seu Conselho.

Fundo de solidariedade
Proposição 45
Que a contribuição das Províncias
para o Fundo de Solidariedade
continue nos próximos sete anos.

Fundo de fraternidade
Proposição 46
Que o objetivo pelo qual se criou o
Fundo de fraternidade se amplie,
de modo que inclua objetivos
adicionais para a sustentação da
missão.
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De acordo com o mandado do 42º
Capítulo
Geral
para
a
administração conjunta desse
Fundo, levar-se-ão à prática os
seguintes passos:
• Se o objetivo da utilização do
Fundo não se referir à formação e
administração,
se
deverá
demonstrar que seu objetivo
contribui à sustentabilidade da
missão do Instituto, tal como, por
exemplo, um empréstimo ou a
garantia de um empréstimo para
iniciar um projeto.
• As duas partes comprometidas
em
uma
confraternidade
realizarão um estudo conjunto de
factibilidade que demonstre a
capacidade do projeto para
reembolsar a dívida em que se
incorra.
• Estes reembolsos estarão
incluídos no orçamento anual do
Setor ou da Província.

Estabelecimento de uma conta para
Províncias em desenvolvimento.
Contribuições para a solidariedade
Proposição 47
Que a contribuição das Províncias
ao Centro do Instituto, mercê da
qual a Casa Generalícia chegou à
sua autossuficiência, continue a
realizar-se. Nos próximos sete anos

se encaminhe 50% da contribuição
total do ano fiscal 2013-2914 para
criar uma conta. Essa se destinará a
financiar novas iniciativas que
possibilitem a autossuficiência dos
Setores em desenvolvimento.
O 45º Capítulo Geral estabelece
que uma Equipe de Gestão e
desenvolvimento, nomeada pelo
Superior Geral e seu Conselho, faça
a
gestão
do
fundo
de
desenvolvimento, considerando
os recursos financeiros e humanos,
em consulta com os beneficiários.

Províncias que envelhecem
e Províncias frágeis
Proposição 48
Que o Conselheiro Geral, com os
Irmãos Provinciais da Região,
considerem as Províncias
que
envelhecem e as Províncias frágeis
como um âmbito que afeta toda a
Região.
Eles planejarão a visão, a estrutura e o
plano administrativo que garantam o
patrimônio dos Irmãos, sua vitalidade
e seu acompanhamento pastoral;
assim como o necessário para a
organização e a continuidade da
missão lassalista.
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8. A revisão da Regra
8.2 Durante a primeira fase do Capítulo Geral, os membros da Comissão
para a Revisão da Regra apresentaram
à Assembleia capitular as orientações
que direcionaram seu trabalho. A
Regra de 1987 serviu de base. As
chaves de leitura, essenciais para seu
trabalho incluíram:
• A referência às origens de nossa
associação;

8.1 As mudanças no Instituto, na
Igreja e no mundo durante as últimas
décadas do século passado, motivaram os delegados aos Capítulos
solicitação para revisar a Regra de
1987. Assim como no tempo de nosso
Fundador e dos primeiros Irmãos,
comunidades e Irmãos de todo
Instituto foram convidados a enviar
tões acerca daquilo que consideravam necessário revisar na Regra. Esse
trabalho de colaboração trouxe como
resultado a Minuta que a Comissão
para a Revisão da Regra apresentou
ao Instituto, em setembro do ano
2012, em que já apareciam as revisões
propostas.
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• O desejo de reconhecer que nossa
missão é mais que o trabalho diário
em nossos apostolados; esta inclui
elementos de testemunho, serviço e
comunhão;
•
ários de nossa missão e, em seguida,
os jovens e os adultos;
• A conexão entre o voto de associação e o voto de estabilidade;
• A vida espiritual entendida como
algo mais que vida de oração;
• A formação como um processo
contínuo que se estende para além da
formação inicial;
• O governo entendido em termos de
autoridade como serviço;
• A identidade do Irmão assumida,
partindo do contexto do mundo atual
e da participação comum da missão e
do carisma.

8.3 O 45º Capítulo Geral aprovou,
como documento de trabalho, a
minuta de setembro de 2012, com as
revisões sugeridas. A partir de então,
se pôs a trabalhar na revisão final.

realizado pelos grupos temáticos. Por
isso, os delegados ao Capítulo Geral
aprovaram as seguintes propostas
relacionadas com a revisão da Regra:

8.4 Em suas deliberações, os delegados ao Capítulo trabalharam com a
atitude que João Batista de La Salle
nos recomenda em sua meditação
para a vigília da Ascensão de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Nessa meditação,
o Senhor de La Salle nos recorda que
a oração é uma conversação com
Deus através de nossos Irmãos. Com
essa atitude, se iniciou o trabalho de
revisão: uma conversação orante
acerca do essencial de nossa identidade e nossa vocação como Irmãos.

Proposição 49
Que o 45º Capítulo Geral confie ao
Irmão Superior Geral e a seu
Conselho a conclusão de seu
trabalho de Revisão da Regra com
a ajuda de pequenos grupos de
trabalho.

8.5 Desejando também a unidade de
coração e de alma que o Senhor de La
Salle solicitava aos primeiros Irmãos,
os delegados ao Capítulo pediram ao
Espírito Santo que os enchesse de um
mesmo sentimento, a mesma vontade, as mesmas afeições... (Med.
39,3.1). Escutando atentamente uns e
outros, discernindo juntos a vontade
de Deus, os grupos temáticos realizaram seu trabalho com a esperança de
concluir essa importante tarefa
durante as últimas duas semanas do
Capítulo.
8.6 O trabalho básico da revisão foi
terminado, quando se encerrou a fase
final do Capítulo Geral. Contudo, era
preciso continuar com a preparação
do texto oficial em francês e reorganizar em um texto coerente o trabalho

Proposição 50
O 45º Capítulo Geral concorda
que, para concluir a tarefa de
revisão da Regra dos Irmãos das
Escolas Cristãs (1987), o Irmão
Superior Geral pode criar um
grupo de Irmãos que atue sob seu
controle e orientação.
8.7 De acordo com essas propostas, o
Irmão Superior Geral nomeou quatro
Irmãos para que lhe apresentassem o
Documento Final, nas três línguas do
Instituto, para ser aprovado. O texto
oficial, em francês, uma vez preparado será formalmente apresentado às
autoridades concernentes da Santa
Sé.
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9. Os Irmãos Jovens
9.1 A contribuição dos Irmãos Jovens
de todo o Instituto à reflexão do Capítulo e à revisão da Regra viu-se amplificada pela presença de oito deles,
que efetivamente formaram os 10%
da assembleia capitular. A par de
infundir um espírito de otimismo e
esperança no futuro do Instituto, por
iniciativa própria, apresentaram à
assembleia capitular uma mensagem
e uma proposta dirigidas principalmente aos Irmãos Jovens do Instituto,
que eles representavam.
Proposição 51
Que a Assembleia Capitular, em nome
dos Irmãos Capitulares Jovens,
permita o envio e distribuição da
seguinte mensagem:

Mensagem dirigida aos
Irmãos Jovens
9.2 “Não se abrasava nosso coração
quando Ele nos falava pelo caminho?
(Lc 24,32)
Prezado Irmão Jovem:
Pensamos muito em você e queremos manifestar-lhe nossa estima e
apoio no trabalho que diariamente
você realiza com profunda paixão e
dedicação integral. Como participa56

mos do 45º Capítulo Geral na condição de representantes dos Irmãos
Jovens, queremos falar a você de
coração a coração. Apraz-nos partilhar com você aquilo que faz arder
nosso interior neste momento. A
diversidade e a riqueza de nosso
Instituto, espelhada nos noventa e
quatro capitulares, têm evidenciado a
intervenção de Deus em uma história
que
continuamos
construindo
“juntos e por associação”.
A experiência de Parmênia foi motivo
de inspiração para o Capítulo Geral.
Depois de 300 anos, a coragem do
Fundador e dos Primeiros Irmãos
continua despertando um espírito de
conversão que nos impele a tomar as
rédeas de nosso compromisso de
fidelidade e descobrir, com esperança
e alegria, que esta “ Obra de Deus é
também a nossa”.
Como companheiros de caminhada,
partilhamos com você três convites
que nos desafiam como Irmãos
Jovens:

Abramos nossa mente...
• É o momento de nos lançarmos no
vazio da incerteza, e abrir nossas
ideias a novas fronteiras, novos desafios e novas chamadas.

• O mundo necessita de pensamentos
novos. Convida-nos a adentrar em
terrenos inóspitos, e ali oferecer
nossas contribuições pedagógicas,
evangélicas, missionárias e humanas.
• É preciso ultrapassar nossas barreiras, passar por cima dos obstáculos
que a diversidade de nossas comunidades possa apresentar, e sair de nós
mesmos, a fim de partilhar nosso
tesouro que nos une e nos convoca: a
fraternidade.
• Hoje temos o desafio de ajudar
outros a abrir seus horizontes, ver
Deus naqueles que nos rodeiam e nos
são confiados e, assim, cumprir a
missão de transformar suas mentes e
tocar seus corações.

Abramos nosso coração...
• Os clamores do mundo não podem
passar despercebidos nem ficar
submergidos na indiferença e no
silêncio. Nossos corações, comovidos
pela realidade, palpitam com esperança e nos conduzem à aventura de
descobrir Deus no clamor dos pobres.
• Prossigamos sendo fonte de amor e

de acolhida para todos aqueles com
quem partilhamos nossa vida e nossa
missão. É tempo de abrir o coração à
realidade de um Instituto internacional e vivenciar a aventura do amor
universal.
• Chegou a hora de nos atrevermos a
sentir a Presença amorosa de Deus e,
assim, renovar cada dia a iniciativa de
um Pai que nos chamou e nos incita a
manifestar “o que vale uma vida
,quando o amor se põe a serviço de
todos”.

Abramos nossas mãos...
• Como jovens, transborda em nós o
zelo próprio do nosso Instituto. Entreguemos nossas vidas como doação
aos mais vulneráveis, sabendo que
somos enviados por Deus como seus
“anjos da guarda”.
• Somos educadores em um mundo
que necessita de respostas arriscadas
e corajosas. Abramos novos horizontes de criatividade para garantir que a
missão desdobre sua força na promoção de um mundo melhor, mais justo
e solidário.
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• A escola nos desafia a continuar
reconhecendo os rostos dos preferidos de Deus, deixando que o Senhor
se instale em nossos corações e interpele a vida de todos os Irmãos.
Com a mente aberta, o coração
disposto e as mãos prontas, nós
chamamos você, Irmão, a ser parte
ativa dessa transformação, em comunhão com todo o Instituto.
Aproxime-se com seus sonhos e suas
inquietudes dos documentos do
Capítulo Geral, e contribua na construção criativa dessa obra de Deus. A
autêntica renovação tem seu lugar no
contato diário com os jovens, no lar
dos Irmãos, na simplicidade do
compromisso apostólico.
Obrigado por você partilhar esse
projeto, cheio de imaginação e esperança, que permite dar uma resposta
alegre e generosa à ação do Espírito
Santo. Não podemos viver de
mínimos; nossa contribuição é um
caminho de inovação evangélica para
viver com qualidade humana e espiritual. Continuemos a orar uns pelos
outros para que o Senhor caminhe
junto conosco neste momento decisivo de nossas vidas. Saiamos ao
mundo com a intenção de anunciar a
Boa Nova, sendo testemunhas de
fraternidade e construtores audazes
da civilização do amor.
Fraternalmente, seus Irmãos
Os Jovens Irmãos capitulares.
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Assembleia internacional
de representantes dos
Irmãos jovens
Proposição 52
Que antes do próximo Capítulo
Geral haja uma Assembleia
Internacional de representantes
dos Irmãos jovens das diferentes
regiões, com o objetivo de
partilhar suas esperanças, sonhos
e
preocupações,
com
fraternidade, em dinâmica de
oração, e com uma experiência de
trabalho apostólico.
9.3 Nesse sentido, recomendamos
que:
• Se promovam as reuniões de Irmãos
jovens em nível provincial e regional.
• Os Irmãos jovens delegados ao 45º
Capítulo Geral escrevam uma breve
reportagem para o Irmão Superior
Geral e seu Conselho que tenha em
conta suas experiências na Assembleia de Dasmariñas e no Capítulo
Geral, com a finalidade de propor
sugestões para o planejamento da
futura Assembleia.

10. Mensagem
aos Irmãos
10.1 Prezados Irmãos:
Os relatos pascais de Emaús e Parmênia lançaram para os Irmãos capitulares
uma luz especial sobre os temas que, acreditamos, definirão e darão forma à
nossa consagração, missão e comunidade durante os próximos anos. Também
nós vamos permitir que, de maneira crítica, o mistério pascal interprete e dê
forma a nosso destino como Instituto. No ministério da liderança que vocês nos
têm confiado, estaremos atentos aos “sinais e aos tempos”. Sinais de fragilidade
e diminuição, sinais de estabilidade e crescimento. Tempos de dor e angústia,
momentos de alegria entusiasmo. Haverá sinais de morte e tempos para
permitir que o antigo se rejuvenesça. Existirão sinais da nova vida que cresce e
tempos para seguir o Espírito que Deus nos confiou.
10.2 Essa “intuição pascal” guiou o coração e a mente do Capítulo. Como vocês
leram nessa Circular, algumas das imagens apaixonantes que afloraram foram:
ir para as periferias, a solidariedade fraterna, vivenciar a alegria de nossa
vocação, a dignidade sagrada dos jovens, o trabalho por e com os pobres...
Essas imagens são convincentes precisamente porque tomaram a forma de
propostas concretas, específicas e claras. Os Irmãos capitulares querem
oferecer ao Instituto e à Família Lassalista algo mais que lugares comuns.
Querem que passemos do sentido estático do possível ao compromisso
dinâmico do provável.
10.3 Está evidente que nos encontramos na intersecção entre a imaginação e a
realidade. Sem ignorar a escassez de recursos humanos e financeiros, os Irmãos
capitulares desejam orientar nossa atenção para a fecundidade. Querem que
invistamos nossa energia evangélica naquilo que está brotando, em vez de
obstinar-nos com o que está diminuindo. Desejam que usemos nossa
imaginação para dar a intrépida resposta dos desanimados discípulos a
caminho para Emaús, e do desalentado Fundador no Sul da França.
Convocados como Corpo da Sociedade, nos impelem a responder com a
esperança radical dos primeiros discípulos, do Fundador e dos Primeiros
Irmãos.
10.4 A esperança radical é apostólica, além de ser uma característica de nossa
história lassalista. A esperança é perturbadora e não tolera a inércia. Chama à
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mobilidade e à flexibilidade para ir à periferia, e mais, para além da fronteira.
Sem espaço para dúvidas, essas imagens foram inspiradas pelas palavras e o
exemplo do Papa Francisco, que constantemente convoca a todos nós a
abandonar nossas espaços de comodidade, com o fim de encontrar os pobres e
vulneráveis. Os vulneráveis, como bem sabemos, estão “ali”: na fronteira. Essas
propostas nos convidam a responder com coragem e criatividade às
necessidades urgentes daqueles que amiúde vivem nas periferias de nossos
próprios interesses pessoais.
10.5 Muitas propostas se referem a novas iniciativas, relacionadas com essa
metáfora. Com frequência utilizam o prefixo “inter”: comunidades
inter-regionais, interprovinciais, intercongregacionais. Insistem em
comunidades mistas: Leigos e Irmãos, Voluntários e Irmãos, Irmãos Jovens e
Jovens Lassalistas... Trata-se de um apelo para ultrapassar a fronteira para ir a
lugares onde a necessidade seja grande e não exista presença lassalista.
10.6 Os Irmãos capitulares também imaginam outro tipo de mobilidade que
não é geopolítica, mas bem antes interna; uma mobilidade que convida para
um processo pessoal de exploração das “fronteiras” interiores. Esse tipo de
movimento interno está nas profundidades do coração; nele somos instados a
relegar feridas e lesões e deixar de lado nossas preocupações por seguranças e
comodidades. Nossos corações nos convidam às inseguranças de uma vida
totalmente comprometida com o serviço. Nossos corações nos convidam a
celebrar a graça do chamado, para entregar-nos totalmente ao plano salvífico
de Deus.
10.7 Continuamos em busca de estruturas que nos definam juntos como uma
comunidade global. Reconhecemos que os Setores, Províncias e Regiões são
estruturas organizativas necessárias. Mas a cada dia nos tornamos mais
conscientes da necessidade de ultrapassá-las para garantirmos mutuamente a
saúde e a integridade. Não somente queremos ir além de conceituações e
práticas locais para aprender uns dos outros; queremos também compartilhar
mutuamente nossas aspirações e bons desejos. Isso exige diálogo e maior
flexibilidade para chegar a entender os desafios e limitações de cada um.
10.8 Por certo, é impensável que nossas perspectivas cheguem a assumir uma
harmonia sem atritos. Nosso Instituto é heterogêneo. Ao expressar e planejar
posições, a tensão e a apreensão são frequentes. Em uma comunidade
complexa, plural como a nossa, há profundos desacordos sobre temas de
grande importância. Às vezes não há soluções satisfatórias. Temos de enfrentar
o constante dilema de encontrar o meio justo entre uniformidade e
diversidade. É revelador que os Irmãos capitulares optaram por viver em uma
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tensão criativa, um sinal para o Instituto de que nossa saúde e nossa santidade
devem fundamentar-se em um amor imaginativo, que seja expansivo e
inclusivo. A graça madura dos Irmãos capitulares nos conduz para a
estabilidade e a solidariedade fraterna.
10.9 Nossa vocação e nossa missão são manancial de alegria para nós. Essa
imagem da alegria espelha nossa profunda gratidão pelo privilégio de partilhar
esse trabalho com Deus. Os Irmãos capitulares nos oferecem uma imagem de
alegria e nos acenam à revitalização, para garantir que nosso zelo “seja fruto do
amor de Deus que vive em vocês” (Med. 171,2).
10.10 Em um mundo que amiúde despreza os jovens e introduz novas formas
de exploração, os Irmãos do Capítulo nos instam a assegurar que nossas
comunidades educativas sejam espaços de acolhida e acompanhamento.
Nossa crença na dignidade sagrada dos jovens nos leva a uma resposta sem
reservas para proporcionar condições ótimas para seu crescimento humano e
sua transformação. Queremos que nossos espaços educativos sejam terra santa
onde se consiga “honrar a todos, amar a comunidade, temer a Deus...” (1Pd
2,17).
10.11 E assim chegamos à conclusão por onde sempre iniciamos: nossa
associação para o serviço educativo aos pobres. Quando nos aproximamos e
oferecemos a mensagem da salvação, nós o fazemos gratuitamente.
Oferecemos nosso tempo, nossa presença, nossa aceitação incondicional. Mas,
nesse encontro, somos evangelizados. Contudo, tenhamos em conta que a
Assembleia Internacional de Jovens Lassalistas, na Casa Generalícia, em
fevereiro de 2014, ressaltou “o serviço com os pobres”. Eles nos assinalam uma
verdade essencial, que está no coração de nosso carisma. Os pobres são
“imagens vivas de Jesus Cristo” (Med. 80,3) e para nós são um Evangelho vivo.
10.12 Em nosso permanente esforço de renovação e revitalização, não
necessitamos fixar o olhar para além daqueles que estão sob nossos cuidados.
Eles são a fonte e a origem de nossa renovação pessoal, comunitária e do
Instituto.
Seus Irmãos em Cristo
Irmão Robert Schieler, Superior Geral
e os membros do Conselho Geral:
Irmão Jorge Gallardo de Alba, Vigário Geral
Irmão Timothy Coldwell
Irmão Aidan Kilty
Irmão Ricky Laguda
Irmão Pierre Quattara
Irmão Paulo Petry
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