
 

Manifesto 
9 de março, Dia do Voluntariado na Itaka-Escolápios 

“Façamos o bem que podemos fazer para glória do Senhor e não nos 
preocupemos se somos recompensados” (S. José de Calasanz, 1618) 

A rede Itaka-Escolápios celebra pela primeira vez este 9 de março, um dia muito especial: o dia 
de nosso voluntariado. A data escolhida é o aniversário da criação da Fundação Itaka-Escolápios 
em 2001, um momento que simboliza essa vontade de partilhar o caminho e missão dentro das 
Escolas Pias, que é a base de nossa rede. 

Queremos enquadrar esse primeiro Dia do Voluntariado na Itaka-Escolápios dentro do Ano Jubilar 
Calasancio em que estamos e no convite especial que todas as pessoas que participam nas 
Escolas Pias receberam para o viver com alegria e intensidade. 

Nesse quadro, aspiramos a que essa jornada seja uma humilde contribuição nesse ano tão 
especial, algo que para a Itaka-Escolápios constitui uma chave fundamental, como é o impulso da 
missão escolápia de educar, anunciar e transformar, partindo do voluntariado e com a contribuição 
de tantas pessoas voluntárias. 

Portanto, queremos que nossa mensagem nesse dia, a todos aqueles que fazem parte da Itaka-
Escolápios, seja de lembrança, reconhecimento e chamada. 

Em primeiro lugar, queremos LEMBRAR o valor e a centralidade do voluntariado em todas as 
obras, programas e projetos que compõem nossa missão. E queremos que esse ato de lembrar 
tenha seu sentido mais profundo de “passar novamente pelo coração”, algo que para nós é muito 
importante. 

Desde a sua criação com S. José de Calasanz, as Escolas Pias surgiram e se desenvolveram 
graças à contribuição voluntária e gratuita de muitos indivíduos comprometidos com a educação 
integral de crianças e jovens, especialmente dos mais pobres. Atualizando hoje os passos de 
nosso fundador Calasanz e à luz das chamadas que recebemos do mundo e da sociedade atual, 
na Itaka-Escolápios consideramos o voluntariado como um valor fundamental em tudo que 
fazemos e isso está referido em nosso Plano Estratégico: A Itaka-Escolápios fundamenta sua ação 
no voluntariado, abre espaços para o mesmo e o prioriza e promove em todos os seus projetos, 
por seu valor educativo e como uma expressão de compromisso generoso em favor de outras 
pessoas.  

Em segundo lugar, hoje desejamos especialmente RECONHECER com gratidão o trabalho e o 
compromisso de todas as pessoas voluntárias que participam na Itaka-Escolápios: religiosos e 
laicos, mulheres e homens; no Movimento Calasanz, nas escolas, em programas socioeducativos 
de educação não formal, na formação de professores, em campanhas e ações de sensibilização, 
em projetos de solidariedade internacional, no apoio a tarefas de gestão, de comunicação... 
(felizmente, aqui a enumeração poderia ser muito longa). A todos dizemos OBRIGADO e 
queremos transmitir uma certeza: a rede Itaka-Escolápios, seu passado, presente e futuro, seria 



 

impensável se não fosse pelas pessoas que, como é seu caso e cada um, de acordo com suas 
possibilidades, deram o passo de se envolver nessa missão a partir do voluntariado. 

E finalmente, estas palavras também servem para CONVOCAR e assim conseguir avançar em 
nosso voluntariado. Quer as pessoas que já participam como voluntárias na Itaka-Escolápios, para 
atualizar seu compromisso e considerar que passos novos podem dar, quer aquelas pessoas que 
estão próximas e que podemos convidar a participar. 

Com os desafios que temos pela frente na Itaka-Escolápios e nas Escolas Pias em geral, não 
podemos ser autocomplacentes nem nos contentarmos com o que já foi feito. Nossos projetos e, 
sobretudo, as necessidades educacionais, sociais e pastorais que batem na nossa porta tornam 
necessário ter mais mãos ao serviço da missão. E pensemos não só a nível local, mas mais além: 
como nos dizia o Papa Francisco em sua mensagem de início do Ano Jubilar Calasancio, ter 
sempre espírito missionário e disponibilidade para partir. 

Convidamo-lo, portanto, a celebrar esse dia em comunhão com toda a rede Itaka-Escolápios e 
todas as Escolas Pias, partindo da gratidão ao nosso voluntariado e com olhar esperançoso e 
comprometido com o futuro. 

Para a maior glória de Deus e utilidade ao próximo. 

 

Equipe geral de Voluntariado 

Comissão Executiva  

 

 

 


