
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO JOVENS IRMÃOS EM MISSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, julho de 2014 



 

 
 

2 

 

 

1. Apresentação  

 

O Projeto Jovens Irmãos em Missão, nasce do desejo de um grupo dos Jovens Irmãos, motivados 

pelos desafios lançados pelo Documento de Aparecida e pela Jornada Mundial da Juventude, que 

reavivaram o espírito missionário na Igreja. O atual Projeto Nacional de Evangelização (CNBB doc. 88), 

tem como título “O Brasil na Missão Continental” e o lema “A alegria de ser Discípulo Missionário”. 

Como Irmãos Lassalistas, nos sentimos comprometidos com os desafios da Evangelização da Igreja e como 

jovens Religiosos, temos a consciência que devemos seguir cada vez mais de perto os passos de Jesus, 

assumindo a sua missão. Queremos fazer parte da Igreja peregrina e itinerante, que não se conforma apenas 

com o templo, mas que se coloca a caminho. 

 

Desde 2010 o tema missões dos Jovens Irmãos é pauta dos encontros, em nível de Província, porém 

devido às circunstâncias, as propostas não se concretizaram. No encontro Provincial dos Jovens Irmãos 

ocorrido, de 19 a 21 de janeiro de 2014, retomou-se o tema, propondo-se o projeto: Missão Vocacional 

(Chile).   

 

Na reunião da Direção Provincial, do dia 12 de março de 2014, tratou-se do assunto a partir do 

seguinte tópico: Projeto de Pastoral dos Jovens Irmãos em período de férias (Cf. anexo). Nessa reunião 

encarregou-se o Diretor de Formação e Acompanhamento para levar adiante a discussão e fazer os 

encaminhamentos, a partir das diretrizes definidas pela Direção Provincial.  

 

Para dar continuidade ao processo, foi constituída uma equipe de elaboração e coordenação do 

projeto. Essa equipe é coordenada pelo Diretor de Formação e Acompanhamento, e conta com a 

participação de três Jovens Irmãos e o Irmão responsável pela Pastoral no Setor Chile.  
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O projeto que segue é resultado de uma construção coletiva em reuniões da equipe organizadora e 

contou com a colaboração dos Irmãos da Direção Provincial.  

 

2. Equipe Organizadora 

 

 Ir. Abnailson Moreira 

 Ir. Junior Schnorrenberger 

 Ir. Marcelo Salami 

 Ir. Renan da Costa Ferreira 

 Ir. Ulises Vera Araya 
 

 

3. Justificativa:  
 

A espiritualidade lassalista encontra sentido quando fé se relaciona com a vida concreta. Por isso, 

enquanto Irmãos, somos chamados a ser elo, vivenciando uma espiritualidade de serviço, especialmente 

aos mais pobres, conforme exemplo do próprio Cristo que, sem desconsiderar as demais pessoas de seu 

tempo, fez uma opção clara pelos excluídos e marginalizados.  

 

Enquanto Lassalistas, vivenciamos a dimensão evangélica do serviço, através de atitudes de 

caridade e de acolhida daqueles que sofrem, especialmente dos mais pobres, mediante a promoção de ações 

de voluntariado, de assistência social e de solidariedade cristã (PROPOSTA EDUCATIVA 

LASSALISTA).  

 

Os princípios lassalistas nos recordam que devemos considerar a pessoa como centro de qualquer 

processo formativo, um sujeito constitutivamente relacional, aberto ao imanente e ao transcendente. Por 

isso, a educação lassalista caracteriza-se por ser integral e integradora, ou seja, preocupa-se em 

proporcionar às crianças e aos jovens um equilibrado desenvolvimento das dimensões intelectual, afetiva e 

volitiva.  
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Inspirado no Evangelho e no carisma fundacional do Instituto, o projeto Jovens Irmãos em Missão 

quer ser uma experiência significativa de aprofundamento da identidade de Religioso-Lassalista, de sentido 

de pertença ao Instituto e de serviço a jovens e crianças menos favorecidas. Além disso, visa a ser uma 

oportunidade de sensibilizar os Jovens Irmãos para o espírito missionário, reforçando uma atitude de 

disponibilidade evangélica. 

 

A realização de ações missionárias dos Jovens Irmãos é uma forma de fortalecer a convicção de que 

somos Irmãos do e para o Instituto.  Nessa perspectiva, é com alegria que os Jovens Irmãos se 

comprometem “juntos e por associação” a participar do processo de formação das crianças, jovens e 

adultos, nos locais contemplados nesse projeto.  

 

Todo o povo de Deus é responsável por despertar, discernir e acompanhar as vocações na Igreja. Os 

Irmãos trabalham nessa tarefa unidos com a comunidade cristã, sobretudo os pais, sacerdotes, religiosos e 

professores leigos. Convidam particularmente os integrantes mais engajados da comunidade educativa a 

participarem com eles na Pastoral Vocacional (R. 83). 

 

Uma Animação Vocacional, considerando o seguimento de Jesus Cristo, deve formar para a 

disponibilidade evangélica, para abertura do amor aos demais. Nessa perspectiva a formação da fé é 

essencial, não como uma parte da vida, mas como uma experiência que dinamize toda a vida. A felicidade, 

a liberdade e a solidariedade são temas fundamentais do processo de educação na fé e, consequentemente, 

do amadurecimento vocacional.  

 

Os Jovens Irmãos, participantes do projeto, são convidados a testemunhar o jeito de ser do Irmão de 

La Salle, sendo presença ativa entre os jovens, auxiliando-os a refletir sobre suas opções, principalmente 

sobre aquelas decisões que orientam e definem seus projetos de vida.  
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4. Objetivo Geral 

 

Estimular a participação voluntária dos Jovens Irmãos na realização de missões, no período de 

férias, em diferentes Regiões da Província La Salle Brasil-Chile, fomentando o sentido de pertença ao 

Instituto, bem como o espírito de missionariedade. 

 

5. Objetivos específicos 

 

 Oportunizar uma vivência missionária de afirmação dos valores cristãos - fé, fraternidade e 

serviço -, fortalecendo a identidade de Irmão de La Salle; 

 Testemunhar o jeito de ser do Irmão de La Salle nas diferentes Regiões e culturas, despertando 

os jovens para refletir sobre sua própria opção de vida;  

 Responder às necessidades de formação humana e cristã, principalmente dos adolescentes e 

jovens, em situação de vulnerabilidade, atentos aos elementos do carisma fundacional do 

Instituto; 

 Favorecer o desenvolvimento cultural por meio de atividades de intercâmbio nas diferentes 

Regiões da Província; 

 

Linhas de ação:  

 

 Formação de lideranças 

 Animação Vocacional Lassalista 

 Animação Litúrgica 

 Ação solidária 

 Outras 
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6. Datas e locais: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Critérios Gerais de participação: 
 

A ação missionária é uma atitude de abertura, de gratuidade e de doação; nesse sentido os 

Jovens Irmãos que optarem pelo projeto deverão disponibilizar de seu tempo de férias para participar 

integralmente das atividades dele decorrentes.  

 

Por ser tratar de uma atividade em período de férias, o Jovem Irmão opta por não realizar suas 

férias pessoais e/ou comunitárias como é de praxe nesse período do ano. Trata-se de uma escolha livre 

e responsável.  

 

Seguem abaixo os critérios de participação no projeto:  

7.1 Para Moçambique-África: 

 

a) Ter, no mínimo, 3 anos de Votos Temporários; 

b) Ter envolvimento direto com a pastoral e/ou com a Animação Vocacional; 

c) Investir seu tempo de férias: pessoal e/ou comunitária para a participação integral no projeto; 

d) Ter manifestado interesse por escrito à Direção de Formação e Acompanhamento; 

e) Atender os requisitos do edital DMP Nº 01/2014 (Cf. anexo). 

 

7.2 Para Chile:  

 

a) Ter, no mínimo, 2 anos de Votos Temporários; 

b) Ter envolvimento direto com pastoral e/ou com a Animação Vocacional; 

c) Investir seu tempo de férias pessoal e/ou comunitária para a participação integral no projeto; 

DATA LOCAL NÚMERO DE 
IRMÃOS 

COORDENAÇÃO 

26/12/2014 a 
10/01/2015 

Comunidade São Vicente 
Ferrér-MA e Região 

05 Ir. Deonízio Bruxel; 
Ir. Cláudio Henrique 

Moreno; 

26/12/2014 a 
10/01/2015 

Setor Chile 05 Hnos. Ulises Vera Araya; 
Hno. André Foralosso; 
Hno. Edenilson Tatsch 

12/01/2015 a 
08/02/2015 

Moçambique-África 02 Ir. Lino Jung 
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d) Ter manifestado interesse por escrito à Direção de Formação e Acompanhamento; 

e) Saber se comunicar em Língua espanhola. 

 

7.3 Para o Brasil (Maranhão): 
 

a) Ter, no mínimo, 1 ano de Votos Temporários; 

b) Ter envolvimento direto com a pastoral e/ou com a Animação Vocacional; 

c) Investir seu tempo de férias: pessoal e/ou comunitária para a participação integral no projeto; 

d) Ter manifestado interesse por escrito à Direção de Formação e Acompanhamento. 

 

 

Candidatos para 

Moçambique-África 
Candidatos para o Setor Chile 

 

Candidatos para Comunidade La Salle 

São Vicente Ferrér – Maranhão 

 

Abnailson Moreira dos 

Santos 

André Carlos dos Santos 

Oliveira 

Antônio Augusto Coelho 

Cláudio Pereira da Silva 

Dionísio Oberger 

Edenilson Tatsch 

Hériton de Souza Vilanova 

Joneílton José Araujo 

Junior Schnorrenberger 

Rafael Alexandre Zydeck 

Sebastião Lopes Pereira 

 

Abnailson Moreira dos Santos 

André Carlos dos Santos Oliveira 

André Luiz Foralosso 

Antônio Augusto Coelho 

Cláudio Pereira da Silva 

Dionísio Oberger 

Edenilson Tatsch 

Elton Strelh 

Fabrício Heinzmann 

Heider dos Santos Lopes Costa 

Hériton de Souza Vilanova 

Joneílton José Araujo 

Junior Schnorrenberger 

Nicolás Antonio Herrera Herrera 

Rafael Alexandre Zydeck 

Sebastião Lopes Pereira 

Tiago Augusto Knapp 

 

Acássio de Souza Ribeiro 

André Carlos dos Santos Oliveira 

André Luiz Foralosso 

Antônio Augusto Coelho 

Antônio de Souza Brandão 

Cláudio Pereira da Silva 

Dedson Tavares Guimarães 

Abnailson Moreira dos Santos Dionísio 

Oberger 

Edenilson Tatsch 

Elton Strelh 

Fabrício Heinzmann 

Heider dos Santos Lopes Costa 

Hériton de Souza Vilanova 

Joneílton José Araujo 

José Roberto dos Santos Oliveira 

Junior Schnorrenberger 

Nicolás Antonio Herrera Herrera 

Rafael Alexandre Zydeck 

Renan da Costa Ferreira 

Sebastião Lopes Pereira 

Tiago Augusto Knapp 
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Irmãos que não estão contemplados nesse projeto:  

Jovens Irmãos em preparação aos Votos Perpétuos; Irmãos que emitiram os Primeiros Votos 

em junho de 2014, os Irmãos participantes do Curso de Formadores da Província La Salle 

Brasil-Chile e os Irmãos Escolasticos Mocambicanos que integram os projetos de missão 

programados pelo Escolasticado (Costa do Marfim). 

 
 Alexandre de Souza – Preparação aos Votos Perpétuos 

 André Luís Mülller – Curso de Formadores 

 Ângelo Leubet – Preparação aos Votos Perpétuos 

 Carlos Basílio Socovinho – Moçambique (1ºs Votos) 

 Cláudio Dierings – Curso de Formadores 

 Cristiano José Mário – Escolasticado (Costa do Marfim) 

 Éder Polido – Preparação aos Votos Perpétuos 

 Eucledes Casagrande – Preparação aos Votos Perpétuos 

 Francisco Luciano – Escolasticado (Costa do Marfim) 

 Gerso Lopes Paz – Preparação aos Votos Perpétuos 

 Giomar Baggio – Preparação aos Votos Perpétuos 

 José Heber de Souza Aguiar – Preparação aos votos Perpétuos 

 Marcos Antonio Muchiua – Moçambique( 1ºs Votos) 

 Raimundo Nonato – Curso de Formadores 

 Vicente de Paula  Fialho – Preparação aos Votos Perpétuos 

 Walysson Shayne Guimarães – Curso de Formadores 

 

 

 

8. Processo de inscrição: 

 

Período de inscrições: 10 a 18 de julho de 2014 

Como? Enviar e-mail de interesse e motivação à Direção de Formação e Acompanhamento 

Avaliação: 18 a 30 de julho de 2014. Além dos critérios supracitados, serão observadas a ordem de 

recebimento das inscrições e a consonância entre as motivações pessoais e objetivos do projeto; 

Retorno: 01 de agosto de 2014 
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9. Comissão Avaliadora das inscrições: 

 

 Ir. Marcelo Cesar Salami 

 Ir. Arno Lunkes 

 Ir. Daniel Steinmetz 

 Ir. Paulo Dullius 

 Ir. Juan Isidoro Baez Leiva 

 

10. Etapas do processo:  

 

10.1 Pré-Missão:  

 

a) Estudo sobre a Região onde ocorrerão as atividades, considerando aspectos geográficos, 

históricos, culturais e religiosos;  

b) Leitura de subsídios, síntese e envio à Equipe Organizadora, conforme cronograma; 

c) Elaboração de materiais e subsídio formativos;  

d) Participação nas reuniões de reflexão e planejamento. 

 

10.2 Missão:  

 

a) Integrar as equipes locais; 

b) Realizar as atividades a partir das definições das equipes e coordenações; 

c) Participar da vida das comunidades;  

 

10.3 Pós-Missão:  

 

a) Partilhar a experiência no Encontro Provincial de Jovens Irmãos; 

b) Partilhar a experiência vivenciada através de elaboração de artigos para publicação em revistas 

da Província La Salle Brasil-Chile.  
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11. Avaliação:  
 

A avaliação do projeto dar-se-á por meio de dois instrumentos que serão enviados posteriormente aos 

participantes do projeto: 

a) Relato da Experiência: Elaboração de um artigo, partilhando a experiência com os demais 

Irmãos da Província.  

b) Formulário Avaliativo: Preenchimento do formulário avaliativo.  

 

 

12. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA RESPONSÁVEIS 

Abertura do Projeto 10 de julho Equipe Organizadora 

Período de Inscrições 10 a 18 de Julho Jovens Irmãos 

Avaliação e seleção dos 

inscritos 

18 a 30 de julho Comissão Avaliadora 

Divulgação dos 

selecionados 

01 de Agosto Comissão Avaliadora 

Envio Instrumento 01 aos 

participantes da Missão 

01 de outubro Equipe de Organizadora 

Envio da síntese do 

Instrumento 01 para a 

Equipe Organizadora 

30 de outubro Jovens Irmãos 

Envio do Instrumento 02 

aos participantes da 

Missão 

03 de novembro Equipe Organizadora 

Envio da síntese do 

Instrumento 02 para a 

Equipe Organizadora 

30 de novembro Jovens Irmãos 

Envio do Formulário 

Avaliativo aos 

participantes da Missão 

16 de fevereiro de 2015 Equipe Organizadora 

Envio do Formulário 

Avaliativo para a Equipe 

Organizadora 

02 de março de 2015 Jovens Irmãos 

Envio do Artigo, síntese 

das vivências da Missão, 

para a Equipe 

Organizadora. Deverão 

acompanhar o artigo fotos 

legendadas. 

 

31 de março de 2015 

 

Jovens Irmãos 
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