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Conclusões do Conselho Assessor 
 

1. Itaka-Escolápios, como plataforma de missão escolápia compartilhada é um agente no processo de 
revitalização que a Ordem está vivendo atualmente. 

Neste processo, Itaka-Escolápios fortalece o novo sujeito escolápio, impulsiona a missão e mobiliza recursos 
humanos e econômicos com uma gestão cada vez mais compartilhada. 

2. Itaka-Escolápios, como realidade de integração carismática e jurídica institucional, é uma rede na qual 
participam e estão comprometidas distintas demarcações e fraternidades. 

Esta identidade faz de Itaka-Escolápios uma organização enriquecida com as características próprias de cada 
Demarcação e Fraternidade, ao mesmo tempo em que vive e expressa seu caráter integrador e global. Aprofundar 
neste aspecto é uma tarefa de cada demarcação e fraternidade, assim como de todas as equipes de Itaka-
Escolápios. 

3. Os processos pastorais, âmbito fundamental da missão escolápia e de fortalecimento do sujeito escolápio, 
representam uma prioridade para Itaka-Escolápios. 

No contexto do crescente Movimento Calasanz, Itaka-Escolápios se coloca a serviço desta proposta da Ordem, tanto 
para trabalhar em rede desde as demarcações onde já está impulsionando os processos de pastoral, como para 
apoiar àquilo que se julgue necessário em outros lugares. 

4. Dentro da missão escolápia, Itaka-Escolápios impulsiona o trabalho com os mais pobres desde uma aposta 
pela transformação social. 

O apoio às obras escolápias voltadas aos mais pobres, o apoio à transversalização da opção pelos pobres no 
voluntariado e a sensibilização social são aspectos para seguir fortalecendo. Dessa forma, destacamos o potencial 
de Itaka-Escolápios para aproximar a missão escolápia a novas presencias e realidades de pobreza, ajudando no 
crescimento e sustentabilidade. 

5. Itaka-Escolápios é um valioso instrumento para impulsionar e articular em rede a missão escolápia. 

O Superior, como responsável pela Demarcação, conta com Itaka-Escolápios para dar coesão a diferentes aspectos 
e obras da missão escolápia, incluindo-a no próprio organograma de sua Demarcação. Itaka-Escolápios se 
apresenta também como espaço idôneo para compartilhar com a fraternidade âmbitos de espiritualidade, vida e 
missão. 

6. O atual momento da Ordem de revitalização, criação de novas demarcações e novas presenças escolápias, 
configura um cenário de sonho e esperança para Itaka-Escolápios. 

Neste cenário, Itaka-Escolápios oferece disponibilidade e capacidade de coordenação, em uma atitude de valorizar e 
somar ao que em cada lugar se foi construindo e gerando, reconhecendo-se e complementando-se o que cada qual 
pode proporcionar às Escolas Pias. 

7. Itaka-Escolápios oferece possibilidades para complementar a ação educativa dos colégios escolápios e para 
impulsionar obras de educação não formal. 

O labor educativo e pastoral dos colégios pode se enriquecer com as possibilidades que oferece Itaka-Escolápios 
em suas ações de voluntariado, sensibilização, ação pastoral e social. Da mesma forma, Itaka-Escolápios torna 
possível obras escolápias de educação não formal que complementam a missão escolápia realizada nos colégios. 

8. Itaka-Escolápios aposta na formação das pessoas que compõem seu núcleo fundamental. 

A formação inicial e a permanente dos religiosos e dos membros das Fraternidades, assim como a consolidação de 
processos educativos é também um compromisso inovador que assumimos e no qual nos propomos avançar mais.  

9. Após sua primeira reunião, o Conselho Assessor de Itaka-Escolápios é valorizado como um proveitoso 
espaço de reflexão sobre as linhas de futuro. 

Este Conselho, espaço complementar a outros da Ordem ou de Itaka-Escolápios, haverá de seguir existindo. Será 
necessário efetivar a participação das fraternidades neste Conselho, bem como a periodicidade de seus encontros. 
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