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Niterói-RJ, 21 de setembro de 2014.  
 
Estimados Irmãos da Província La Salle Brasil-Chile: 
Saudações em Cristo e La Salle. 
 

 Com muita satisfação, dirijo-me a todos vocês para, em primeiro lugar, agradecer pela 

confiança e pelo apoio que me foram brindados nos últimos três anos como Provincial da 

Província La Salle Brasil-Chile. De minha parte, posso garantir-lhes que ofereci o máximo de 

minha dedicação, procurando sempre o melhor para auxiliar aos Irmãos, Formandos e 

Colaboradores Lassalistas para que se sentissem bem e juntos levássemos adiante a missão que 

nos compete como parte do Instituto. 

 Ao nos encaminharmos para o final do mandato, neste momento tenho a satisfação de 

informá-los que o Irmão Superior Geral, Robert Schieler, nomeou o IRMÃO EDGAR GENUÍNO 

NICODEM para a função de Provincial da Província La Salle Brasil-Chile, a partir de 1º de 

janeiro de 2015. 

 Esta informação acaba de me ser enviada pelo Irmão Patrick Duffy, Secretário do Irmão 

Superior Geral, nesta manhã do dia de hoje, 21 de setembro. 

 Estimados Irmãos, sabemos que a missão de ser Provincial é muito desafiadora, mas é 

uma missão nobre e necessária para que possamos avançar como Irmãos e como parte de um 

Instituto que tem uma grande missão a cumprir.  

Ao Irmão Edgar Nicodem expresso meus cumprimentos pela nomeação, em nome de 

todos os Irmãos e Formandos da Província, e digo que pode, desde já, contar com nossas orações 

e apoio para a nova missão que lhe está sendo pedida.  

Todos juntos, Irmãos e Formandos, peçamos a Deus que, por intercessão de São João 

Batista de La Salle, nos continue guiando por caminhos que nos façam viver a fidelidade ao que 

Ele nos pede, e assumamos com coragem as mudanças necessárias para o crescimento da nossa 

missão e de cada um de nós. 

Fraternalmente, 

       Ir. Jardelino Menegat 
                          Provincial  


