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Prot. Nº 57/2020
“La educación es un medio privilegiado
para favorecer el crecimiento de los alumnos
y potenciar todas sus capacidades”
(Nuestro Estilo Educativo)

A TODOS OS EDUCADORES E EDUCADORAS
DOS CENTROS DE ESCOLÁPIAS DO MUNDO
Queridos educadores e educadoras:

“Vivemos tempos de alegrias e esperança e ao mesmo tempo de grandes desafios”1.

Esta frase, de um documento de trabalho referido aos educadores na preparação
prévia aos capítulos que celebramos durante o ano de 2019, exige nova atualidade
lida no contexto da pandemia que estamos vivendo. O confinamento, a enfermidade
e a dureza de muitas situações vividas desafiaram e seguem desafiando nosso
trabalho docente. Esta dificuldade nos põe a prova, porém a vivemos com
esperança, com profunda satisfação de educar nossos alunos e ajudar suas famílias
ainda que em meio a um tempo de crise.
Nós, da Congregação Geral, queremos reconhecer e agradecer o imenso trabalho
desenvolvido por todos os educadores e educadoras, pessoal de administração e
serviços, religiosas e leigos, de todo o mundo que fazem parte das comunidades
educativas dos Colégios e Centros de Escolápias. ¡Obrigada! Somos conscientes do
imenso esforço que estão realizando.
Durante o mês de maio nos comunicamos através de videoconferências, com as
Congregações Provinciais e de Delegação dos 21 países nos quais as Escolápias
estamos presentes. E recebemos um testemunho comum: Que durante este tempo de
confinamento todos os Educadores Escolápios estão dando o melhor de si e estão
levando a cabo una magnífica tarefa educativa.
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As Equipes Diretivas e os educadores estão dando exemplo de uma grande entrega,
dedicação e generosidade, sem limite de horas e desenvolvendo ao máximo a
criatividade e a inovação pedagógica. As novas tecnologias permitiram o
acompanhamento dos alunos e famílias e a possibilidade das aulas. E nos lugares
onde não alcançou a tecnologia, não faltou dedicação, entrega e desdobramento de
muitas e variadas iniciativas.
Nos países onde os Colégios não recebem nenhuma ajuda económica dos Governos
e famílias ficaram sem trabalho, os Centros não só se ressentiram economicamente,
como também tiveram que reduzir salários e postos de trabalho. Nem por isso os
professores afetados deixaram de atender aos alunos e suas famílias. Gestos de
generosidade que medem a grandeza humana e profissional de nossos educadores.
¡Obrigada. Muito obrigada!
É motivo de satisfação comprovar que o carisma de Santa Paula Montal está vivo em
tantos lugares do mundo e, sobretudo no coração dos professores, mestres e mestras
que vivem com paixão sua vocação de educar.
Durante este tempo de pandemia que estamos vivendo, vocês colocaram em relevo,
os valores significativos que caracterizam nossa Identidade Escolápia. Valores que são
a fonte de energia que nos alimenta e reflexo do mais positivo que temos2:
 Amor às crianças. Respeito, acompanhamento e especial atenção aos mais
desfavorecidos.
 Sentido de transcendência e livre adesão à pessoa de Jesus.
 Alegria e entusiasmo.
 Simplicidade e humildade.
 Proximidade e cordialidade no trato, com uma cuidadosa atenção
personalizada aos alunos e suas famílias.
 Paciência, para acompanhar cada processo.
 Busca da Verdade.
 Responsabilidade e dedicação ao trabalho bem feito.
 Adequada preparação profissional e inovação.
 Trabalho em equipe. Corresponsabilidade e confiança nas pessoas.
 Justiça, solidariedade e compromisso.
Viver e transmitir a identidade Escolápia é um desafio que vivemos com otimismo e
esperança em nosso dia a dia. Leigos e religiosas nos unimos para dar vida ao carisma
e para servir à missão educadora da Igreja. Fazemo-lo com fidelidade criativa ao
legado de Santa Paula Montal.
Compartilhar carisma e missão é um dinamismo que nos ajuda a crescer e viver a
vocação educadora escolápia. Dá-nos alegria e fortaleza saber que participamos do
mesmo carisma ao qual “todos somos chamados, e todos somos necessários".
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Queridos educadores, nos espera um futuro incerto na educação, porém enfrentamos
os novos desafios cheios de esperança e possibilidades. Muito ânimo!
Nossa recordação e oração por todos os que perderam familiares e amigos por causa
da Covid-19.
Que Santa Paula Montal e São José de Calasanz sigam velando por nossas Escolas em
todo o mundo.
Um abraço

Roma, 7 de junho de 2020.
Solenidade da Santíssima Trindade
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