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São Paulo – SP, 09 de setembro de 2013.  
 

Estimados integrantes da Comunidade Educativa  
do Colégio La Salle São Paulo: 
Saudações em Cristo e La Salle! 
 

Ao saudá-los, desejo excelente continuidade das atividades que envolvem esta 
Comunidade Educativa em vista da nossa missão lassalista. 

Agradeço a dedicação e o empenho de todos na continuidade da missão de educar as 
crianças, os jovens e adultos por meio de tantas ações de excelência como as que têm sido 
desenvolvidas ao longo da existência desta Obra Educativa.  

Hoje, o motivo desta comunicação é informar à Comunidade Educativa do Colégio La Salle 
São Paulo que, a partir do dia 10 de setembro de 2013, a Direção será assumida pelo Professor 
FERNANDO DA SILVA MADUREIRA, em substituição ao Irmão Arno Francisco Lunkes, que 
assumirá a Direção do Colégio La Salle Abel, de Niterói-RJ. 

Esta substituição ocorre porque o Irmão Paulo Petry, Diretor do Colégio La Salle Abel, foi 
eleito presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) e lhe é exigida dedicação 
exclusiva nesta função, motivo pelo qual deverá residir em Brasília-DF. O Irmão Arno aceitou o 
convite, embora já com muitas atividades na Província, para substituir o Irmão Paulo Petry, e 
isso é um motivo de louvar e agradecer por sua disponibilidade.  

Temos certeza de que o Sr. Fernando Madureira possui todas as condições para continuar 
levando adiante a missão que é realizada neste Colégio  e que a Comunidade Educativa saberá 
auxiliá-lo nesta missão. 

Agradeço de maneira especial ao Irmão Arno Lunkes pelo tempo que esteve à frente deste 
Colégio, dedicando-se integralmente em vista da missão lassalista de educar. Reconheço todo o 
empenho, dedicação e esforço do Irmão Arno  e aproveito também para desejar-lhe sucesso e 
eficácia apostólica na nova missão que lhe foi confiada. 

À nova Direção do Colégio La Salle São Paulo, na pessoa do Professor FERNANDO DA 
SILVA MADUREIRA, Diretor,  e que ainda contará com o IRMÃO ARNO FRANCISCO LUNKES na 
função de Vice-diretor, desejo muito sucesso e eficácia nesta missão, esperando contar com o 
apoio de todos para que a missão seja desempenhada com muito êxito, e agradeço a ambos a 
disponibilidade para as funções que lhes estão sendo confiadas.  

Sabemos que para o bom funcionamento de qualquer instituição faz-se necessário união, 
foco nos mesmos objetivos, compreensão e esforço de todos. Muitas vezes nos será solicitado 
deixar de lado os desejos e objetivos pessoais para que a Comunidade Educativa cresça e se 
fortaleça, e é esta atitude que espero da parte de todos os que formam esta Comunidade 
Educativa. 

Na unidade que formamos, unamo-nos em preces pedindo a Deus para que nos abençoe e 
nos mostre os melhores caminhos para darmos seguimento à missão que nos é confiada.  

Muito obrigado por tudo o que realizam em nossa Província, especialmente no Colégio La 
Salle São Paulo, e desejo que nunca lhes faltem o profissionalismo e o amor do ato de ensinar, 
aprender e gerenciar.  A todos e todas, desejo que Deus siga mostrando os melhores caminhos 
para desempenhar a nossa missão com eficácia. 

Atenciosamente,  
Ir. Jardelino Menegat 

              Provincial 


