
  

NOSSA MENSAGEM AO INSTITUTO E À FAMÍLIA LASSALISTA 
 

                                                   A esperança é como a irmã caçula da fé e da caridade... 
                                  parece que as irmãs de mais idade guiam a pequena, 

mas não é assim;  melhor dito, é a pequeninha, 
aquela que guia as de mais idade. 

Charles Péguy 
 

 Queridos e queridas Lassalistas, 
 

 O Movimento de Jovens Lassalistas tem como objetivo despertar a consci-
ência do itinerário vocacional, pessoal e comunitário, dos adolescentes e jovens 
adultos que se empenham na Missão Educativa Lassalista. Este movimento nos 
compromete em nível pessoal, profissional e espiritual a transpor nossas fron-
teiras, tanto para conseguir que nós mesmos como aqueles que acompanhamos 
tenham vida, e a tenham em abundância (Jo 10, 10). 
 

1. Nossa visão e nossa paixão 
Como jovens Lassalistas, somos apaixonados por: 

1.1. Usar melhor e mais as possibilidades, muitas vezes latentes da Rede Lassalista global. 
1.2. Insistir na necessidade de proporcionar aos jovens as ferramentas e o apoio necessá-

rio para que integrem holisticamente suas experiências de vida, mediante um acom-
panhamento eficaz, que lhes ajude a crescer tanto em nível profissional como pesso-
al.  

1.3. Ser ativos na Missão Educativa Lassalista, especialmente mediante o serviço com os 
pobres. 

 
    Tudo isto nos anima a sermos agentes de mudança em nosso mundo, e nos desafia a 

sermos guardas da vitalidade e da sustentabilidade da Família Lassalista e da Missão 
Educativa Lassalista. 

 
2. Nossos compromissos 

Consequentemente, comprometemo-nos a: 
2.1. Explorar e entender as realidades locais com o objetivo de responder a necessidades 

específicas. 
2.2. Interligar os jovens lassalistas entre si, em diferentes níveis: local, setorial, provincial, 

regional e internacional. 
2.3. Convidar os diferentes grupos de jovens lassalistas a iniciar uma reflexão sobre o a-

companhamento. 
2.4. Estabelecer redes dentre escolas e obras lassalistas em temas como atividades de 

serviço, projetos e programas de promoção da justiça social. 



2.5. Promover os valores da Fé, Serviço e Comunidade mediante experiências de com-
promisso e contato com a Missão Educativa Lassalista mundial. 

 
3. Nossa voz 

               Ainda que a Família Lassalista – e especialmente nós – esteja consciente da função 
privilegiada que os jovens desempenham na evangelização de outros jovens, existe 
uma falta de reconhecimento e representação dos Jovens Lassalistas nas estruturas 
da Missão e do Instituto. Desejamos a garantia de que nossa participação na Missão 
Educativa seja efetiva, e que a voz dos jovens lassalistas seja ouvida e atendida. 

 
  Portanto, em vez de existirem tão somente estruturas paralelas para os 

jovens lassalistas nos diferentes níveis do Instituto, apelamos para que se crie 
uma representação nas estruturas existentes, de modo que nossas esperanças e 
sonhos encontrem plena expressão na Família Lassalista.  

               
                       Por conseguinte, também solicitamos: 

      3.1. Que se designem jovens lassalistas em cada uma das escolas e obras, para conec-
tar com os animadores de Pastoral e Diretores Vocacionais. 

      3.2. Que os grupos de jovens lassalistas e os recursos que já existem ou que serão cri-
ados, sejam interconectados com os grupos, estruturas e recursos já existentes, 
para nos fortalecermos e apoiarmos uns aos outros. 

      3.3. Que se dê continuidade ou se criem Conselhos de Jovens Lassalistas, seja ali onde 
ainda não existam, seja em nível de Local, de Setor, de Região ou de Instituto. 

 
    Conclusão 

  Aceitamos o desafio proposto pelo Irmão Álvaro a ser a Geração “E” - a Geração 
da Esperança 1. Comprometemo-nos a construir juntos, um mundo que seja mais habi-
tável, mais humano, e mais fraterno. Fazemos isto com consciência de que somos o fu-
turo e que o futuro é agora2. Com a ajuda daquele que caminhou durante a noite3 antes 
de nós, podemos responder com autenticidade ao chamado de Deus, a nossas vidas. 
Que o Espírito Santo continue abrindo nossos olhos de maneira mais ampla, para que 
possamos mover os corações de maneira mais profunda, e para que nosso trabalho seja 
realizado com intenso zelo. 
 
 Finalmente, esperamos que o Espírito Santo, tal como expressou o Fundador, 
nos ajude a “não estar preocupados pelo presente, ou inquietos pelo futuro, mas a 
prestarmos atenção ao momento que estamos vivendo”. Que possamos prosseguir a-
vançando, sabendo que Deus, “que guia todas as coisas com sabedoria e suavidade, e 
não costuma forçar a vontade das pessoas” 4, deseja que “agora” nos comprometamos a 
realizar este trabalho. 
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ção no 3º Simpósio Internacional de Jovens Lassalistas, 10de fevereiro de 2014. 
2
 Irmão Thomas Johnson, Vigário Geral do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, durante sua intervenção no 3º Sim-

pósio Internacional de Jovens Lassalistas, 11 de fevereiro de 2014.  
3
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