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Postulantes protagonizam 
Encontro com Juventude 
no Maranhão 

Com o tema “O Rosto de Cristo é Jovem também!”, o 
Projeto de Férias “Rosto Jovem” movimentou a comuni-
dade de Estandarte, no Maranhão, entre os dias 8 e 10 
de janeiro. O evento foi organizado pelos Postulantes da 
Província La Salle Brasil-Chile em parceria com a Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição, situada no município de 
Candido Mendes/MA. Protagonizaram a iniciativa os Pos-
tulantes Adriano Bezerra, Alberlan Martins, Hiago Saraiva, 
Fábio Mesquita, Gerson Caxias, Taylon Amorim, Rafael Al-
meida e o ex-formando Marcos Flávio. 

O encontro contou com a animação dos Irmãos João 
Batista Alves e Heider dos Santos Lopes Costa, do Pe. Cos-
mo Almeida (Pároco) e de mais de 150 jovens oriundos de 
comunidades vizinhas.

Percebendo que na região existe uma juventude ex-
pressiva, a qual se encontra em di� culdades de ascensão 
cognitiva e social, foram desenvolvidas diversas ativida-
des, como o� cinas, palestras, dinâmicas, integração, par-
tilhas de vida, noite cultural e celebrações eucarísticas, 
despertando a vocação através do “Sim” a Deus. 

Celebração do Dia 
da Província 2014

O Dia da Província, realizado em 19 de janeiro, foi um 
momento especial de ação de graças que reuniu Irmãos, 
familiares, colaboradores lassalistas e amigos no Unilasalle, 
em Canoas/RS. Com dimensão de caráter eucarístico, a festa 
fortaleceu o sentimento de pertença dos Irmãos, mantendo 
viva a memória do Fundador, São João Batista de La Salle. 

Entre os presentes, estiveram Provinciais da América 
Latina, Irmãos Delegados do 45º Capítulo Geral da Região 
Latino-Americana Lassalista (RELAL), da Região Lassalista da 
América do Norte (RELAN) e Irmãos que realizaram o Retiro 
em preparação à emissão dos Votos Perpétuos. A Missa foi 
presidida pelo Arcebispo da Catedral Metropolitana de Por-
to Alegre, D. Jaime Spengler.

Ao lado de parentes ou de representantes, os Noviços 
Antônio de Sousa Brandão Silva, Dedson Tavares Guimarães, 
José Roberto de Oliveira e Renan da Costa Ferreira emitiram 
os Primeiros Votos diante do acolhimento do Irmão Pro-
vincial, Jardelino Menegat. Na mesma ocasião, 32 Jovens 
Irmãos realizaram a Renovação dos Votos. Já a Renovação 
da Pro� ssão Religiosa de 27 Irmãos Jubilares representou 
outro relevante indício da vitalidade do Instituto. O evento 
foi encerrado com um almoço festivo. 

Irmãos De La Salle
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Encontro de Jovens Irmãos

Em espírito de alegria e de entusiasmo, o Encontro 
dos Jovens Irmãos da Província Brasil-Chile foi realizado 
no CECREI, em São Leopoldo/RS, de 19 a 21 de janeiro. 
Este Encontro uniu ainda mais, na fé, na fraternidade e no 
serviço, mais de 30 jovens Irmãos, e lhes ajudou a mer-
gulhar na profundidade da mística da Associação para 
o Serviço Educativo. O tema orientador foi “Identidade, 
Vocação e Fé”, forças que sustentam a caminhada dos Ir-
mãos de La Salle. O objetivo foi proporcionar momentos 
de integração e de partilha entre jovens Irmãos, aprofun-
dando estudos acerca de temas sobre identidade e voca-
ção, com espaços para re� exão sobre sonhos, alegrias e 
desa� os que envolvem a consagração.

Acompanharam as atividades o Ir. Marcelo Cesar Sala-
mi, Diretor de Formação e Acompanhamento, e o Ir. Jarde-
lino Menegat, Provincial, que referiu palavras de incentivo 
aos jovens Irmãos. No encerramento, esteve presente o 
Frei Vanildo Zugno, que realizou uma palestra.

Encontro de 
Comunidades Formativas

Reunião de Animadores 
Vocacionais da Província 
La Salle Brasil-Chile

A dedicação para com a Pastoral Vocacional não se li-
mita apenas ao “lançar das redes”. É preciso empenhar as 
melhores motivações e disposições para realizar este traba-
lho. Cientes desse compromisso evangélico e profético, 17 
Animadores Vocacionais da Província La Salle Brasil-Chile 
estiveram reunidos de 21 a 23 de janeiro, em São Leopoldo/
RS, na Casa Cardoner, para dar continuidade ao projeto do 
novo Plano de Pastoral Vocacional e suas diretrizes para o 
ano de 2014. Em clima de energia e de vitalidade, foram de-
� nidos os melhores rumos para a continuidade da missão 
de São João Batista de La Salle, em um mundo que exige 
presença e doação.

Em 09 de fevereiro, as Comunidades Formativas da 
Grande Porto Alegre estiveram reunidas no Morro do 
Coco, em Viamão/RS, para um dia de convivência, integra-
ção e partilha. Irmãos e Formandos puderam desfrutar de 
um momento maravilhoso em meio à natureza.
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1º Seminário 
Formativo Lassalista

No dia 12 de fevereiro, na Casa Sede de Porto Alegre, 
ocorreu o 1º Seminário Formativo Lassalista, cujo tema foi 

“A Missão dos Irmãos em Moçambique”. O encontro, desti-
nado aos Formandos Lassalistas, contou com a presença 
do Ir. Raimundo Aguiar, que desde 2010 vivencia missão 
em Moçambique. O Irmão expôs brevemente a história 
da presença lassalista naquele país, alguns elementos da 
cultura local e perspectivas. Para ele, a partida para a Áfri-
ca representou a coragem em aceitar um desa� o. Nascido 
no Piauí, Ir. Raimundo estabeleceu semelhanças entre as 
di� culdades encontradas em sua região de origem e em 
Moçambique. 

Seu testemunho signi� cou uma oportunidade para 
os Formandos terem uma visão missioneira mais ampla. 

“Esta vem como uma motivação e uma inspiração para 
fazer algo diferente, a � m de que nossa vocação seja re-
almente para ajudar aqueles que necessitam de nós”, a� r-
mou Gabriel Porto, Postulante do 2º ano.

Estar na África em Missão, porém, não é apenas ques-
tão de notoriedade, segundo o Ir. Raimundo. “Não me 
sinto um herói. Sinto-me um ser humano com capacida-
de de ajudar nossos irmãos que vivem em Moçambique. 
Tenho essa oportunidade de voltar às minhas origens 
afrodescendentes e poder colaborar na educação, que 
provoca muitas mudanças”, considerou.

Campanha da 
Fraternidade 2014

Marcando o início da Quaresma e a preparação à Pás-
coa, a Campanha da Fraternidade foi lançada em 5 de 
março e coloca em discussão um tema preocupante à 
sociedade: o trá� co humano. Iniciativa de evangelização 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a CF 
objetiva, como preparação especial neste período e ao 
longo do ano, chamar atenção para assuntos negligen-
ciados pela população. 

O projeto de 2104 tem como lema: “É para a liberdade 
que Cristo nos libertou” (Gl 5,1) e alerta para delitos gra-
ves que afetam milhões de pessoas ao redor do mundo. 
Em  junho de 2012, a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) estimou que as vítimas do trabalho forçado 
e da exploração sexual chegam a 21 milhões. Na imagem 
de divulgação o� cial da CF chamam atenção as correntes 
rompidas, apontando para a esperança de libertação e o 
� m de crimes desta ordem. 

Veja a Oração da Campanha da Fraternidade 2014:
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo 
e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. 
Fazei que experimentem a libertação da cruz 
e a ressurreição de Jesus. 
Nós vos pedimos pelos que sofrem 
o � agelo do trá� co humano. 
Convertei-vos pela força do vosso espírito, 
e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos irmãos. 
Comprometidos na superação deste mal, 
vivamos como vossos � lhos e � lhas, 
na liberdade e na paz. Por Cristo nosso Senhor.

AMÉM!



4
www.irmaosdelasalle.org/

Animadores Vocacionais da Província La Salle Brasil-Chile 2014

Norte/Nordeste Mato Grosso

Distrito Federal

Moçambique/África 

Ir. Claudio Henrique Rocha Moreno
Diocese de Viana – Maranhão/MA
claudio.moreno@lasalle.org.br

Ir. Hériton de Souza Vilanova
Lucas do Rio Verde/MT e Região
heriton.vilanova@lasalle.org.br

Ir. Tiago Augusto Knapp 
Distrito Federal/DF e Goiás/GO
tiago.knapp@lasalle.org.br

Ir. Nelson Rabuske 
Beira e Região
nrabuske@me.com

Ir. Cláudio Pereira da Silva
Arquidiocese de Belém e Diocese de 
Castanhal/PA
claudio.silva@lasalle.org.br

Ir. Joneílton José Araújo
Prelazia do Xingu e Diocese de 
Marabá/PA
joneilton.araujo@lasalle.org.br

Ir. Miguel Teixeira de Freitas
Dioceses de Zé Doca e Viana
Maranhão/MA
miguel.freitas@lasalle.org.br

Ir. Raimundo Nonato de Almeida Araújo
Arquidiocese de Manaus/AM
raimundo.araujo@lasalle.org.br
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Região Sul

Ir. Abnailson Moreira dos Santos
Porto Alegre/RS
abnailson.santos@lasalle.org.br

Ir. Cláudio André Dierings 
Caxias do Sul/RS
claudio.dierings@lasalle.org.br

Ir. José Heber de Souza Aguiar
Centro Universitário La Salle Canoas/RS
jose.heber@lasalle.org.br

Ir. José Roberto de Oliveira
Comunidade La Salle Pelotas/RS
jose.oliveira@lasalle.org.br

Ir. Renan da Costa Ferreira
Sapucaia do Sul/RS
renan.ferreira@lasalle.org.br

Ir. Roberto Carlos Ramos
 Porto Alegre/RS
roberto.ramos@lasalle.org.br

Ir. Marcelo Misturini
Carazinho /RS
marcelo.misturini@lasalle.org.br

Ir. Elisandro Paulo Kaiser
Região das Missões/RS
elisandro.kaiser@lasalle.org.br

Ir. Acássio Ribeiro
Oeste de Santa Catarina/SC
acassio.ribeiro@lassalle.org.br

Ir. André Luís Müller
Diocese de Toledo/PR e Região
andre.muller@lasalle.org.br

Ir. Sebastião Lopes Pereira
Diocese de Toledo/PR e Região
sebastiao.lopes@lasalle.org.br

Irmãs Guadalupanas de La Salle
Cristiane Cordeiro
Curitiba/PR
cordeirocris@hotmail.com
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Chile/CL

Hno. Ulises Vera Araya 
Santiago/CL
hermanoulises@gmail.com

Hno. Aldo Arturo Aedo Aliaga 
Santiago/CL
hermanoaldofsc@gmail.com

Hno. André Luis Dellabeta Foralosso 
Talca/CL
andre.foralosso@lasalle.org.br

Hno. Edenilson Tatsch 
Temuco/CL
edenilson.tatsch@lasalle.org.br

Região Sudeste

Ir. Éder Polido
São Paulo/SP
eder.polido@lasalle.org.br

Ir. Heider dos Santos Lopes Pereira
São Carlos/SP
heider.costa@lasalle.org.br

Ir. Vicente de Paula Fialho
Botucatu/SP
vicente.� alho@lasalle.org.br

Ir. Walysson S. Guimarães Silva
Rio de Janeiro/RJ
walysson.silva@lasalle.org.br


