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Pedagogia Lassalista
Prioridad 1: Implementar itinerários formativos para a comunidade
educativa, que favoreçam o compromisso com a missão e o
fortalecimento da identidade lassalista que responda aos
desafios educativos dos mais necessitados e das situações
de fronteira no mundo atual.

Comunidade educativa
Prioridad 4: Aprofundar a compreensão e vivencia da associação, entre
Irmãos e Leigos, para o serviço educativo dos pobres à luz da
Circular 461 com a fim de favorecer a vitalidade da missão.
Assegurando:

Prioridad 2: Criar redes com apoio das instituições lassalistas de Educação
Superior para acompanhar processos de formação,
investigação e sistematização das boas práticas educativas.

Evangelização e Pastoral para o Serviço Educativo dos Pobres

a. A implementação de um plano regional de formação de formadores,
Irmãos e Leigos, que desenvolva a liderança segundo o carisma
lassalista.
b. A promoção e o fortalecimento de experiências de associação nas
Províncias.

Prioridad 3: Revitalizar as obras lassalistas como comunidades de fé para
assegurar que o Evangelho seja o critério de discernimento e
ação:
a. Repensando os processos de evangelização em contextos multiculturais
considerando os novos paradigmas e o diálogo entre a fé, a ciência e a
cultura..
b. Criando uma rede de reflexão e acompanhamento às equipes de
evangelização e pastoral de cada Província, dinamizada por uma equipe
regional.
c. Promovendo a pastoral como eixo transversal dos processos educativos
da região.
d. Impulsionando a cultura vocacional na região.

“Como resultado de mis días con ustedes, tengo la plena confianza en que
la misión lasaliana en la RELAL seguirá adelante con audacia,
respondiendo con creatividad a las necesidades urgentes de los pobres y
de los jóvenes en su región. Gracias a todos ustedes por hacer el sueño
lasaliano una realidad en esta parte del mundo.”
Hno. Robert Schieler, Superior General

