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Queridos Irmãos, colaboradores e amigos, nossas saudações!
 

Neste ano de 2020, a nossa família religiosa, Instituto 
dos Irmãos do Sagrado Coração, celebra setenta e cinco 

anos de missão no Brasil. Nosso querido Fundador, Padre 
André Coindre, iluminado pela presença de Deus, ousou 
em congregar alguns homens em comunidade para viverem 
como Irmãos Consagrados a serviço da educação das 
crianças, dos adolescentes e dos jovens na cidade de Lyon, 
na França. A fundação se insere no contexto missionário da 
época, como resposta urgente dos tempos e lugares. Anos 
mais tarde, o Irmão Policarpo assumiu a coordenação geral 
e deu amplitude à missionariedade, levando o Instituto a 
outros países. Em 2021, celebraremos nossos duzentos anos 
de caminhada.

No dia 14 de outubro de 1945, os Irmãos Simeão, Sylvain, 
Alfredo e Gerald, vindos do Canadá, chegaram à cidade de 
Campanha/MG, para iniciar a obra dos Irmãos do Sagrado 
Coração em terras brasileiras a pedido do então Bispo 
Diocesano, Dom Inocêncio Engelke. Desde o princípio, num 
esforço de inserção, os Irmãos se preocuparam em fundar, 
no Brasil, não apenas uma missão estrangeira, mas buscaram 
fazer dessa nova terra a sua pátria definitiva. Como religiosos, 
nossa vida é dedicada a amar o Coração de Jesus e realizar, 
junto às crianças, aos adolescentes e aos jovens, o advento 
de sua mensagem de ternura e de construção do Reino da 
fraternidade, preparando-os, não somente para vencer os 
desafios do dia a dia, mas, sobretudo, para que sejam felizes 
e contribuam, assim, na felicidade de seus semelhantes. 
Nossa missão é, antes de tudo, a evangelização. Através 
de nosso testemunho do bem, da caridade e do serviço 
educacional prestado aos destinatários do nosso carisma, 
valorizamos, nos nossos ambientes de trabalho e pastoral, a 
vida em todas as suas dimensões.

75 anos de presença no Brasil
EDITORIAL

Hoje, após setenta e cinco anos de fundação brasileira, o 
Instituto está presente nos Estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Paraná. Nesse contexto, desenvolvemos um trabalho 
de acolhida, de atendimento e de formação a todos aqueles 
que querem vivenciar a sua missão na Igreja e na sociedade. 
Desse modo, os Irmãos da Província do Brasil respondem ao 
chamado de Deus.

No coração de Cristo, expressão de doação total, elevemos 
as nossas preces numa atitude de agradecimento pela força 
e pela presença, sempre marcantes, nesses setenta e cinco 
anos. Aos Irmãos Canadenses, colaboradores(as), leigos(as), 
religiosos, religiosas, Irmãos e ex-Irmãos, sacerdotes, 
famílias, alunos e, especialmente, aos delegados e provinciais 
que se doaram ao serviço da autoridade, colaborando para 
o fortalecimento e expansão do Instituto no nosso país, o 
nosso reconhecimento e a nossa gratidão.

Por fim, queremos com a proteção de nossa mãe Maria 
Santíssima, exemplo de amor, fé e fidelidade, caminharmos 
por muitos e muitos anos em terras brasileiras. Desejamos 
que o maior mandamento de Jesus: “Amai-vos uns aos 
outros, assim como eu vos amei” (Jo 15,12) transborde o 
nosso coração para vivermos propagando o Ametur Cor 
Jesu - Amado seja o Coração de Jesus - nosso lema e comum 
esperança.

Provincial: Ir. Juvânio Gonçalves Costa, SC.

Conselho Provincial:  
Ir. Elton Lopes da Silva SC, Ir. Luís Eduardo Oliveira SC, Ir. José 
Roberto de Carvalho SC e Ir. Adir João Berton SC. 
 
Responável pela Equipe de Animação Vocacional:  
Ir. Auristênio Batista Bandeira, SC. 
e-mail: auribandeira@hotmail.com 
 
Casa Provincial 
Rua: São Vicente de Paulo, 364  
Bairro: Santa Cecília – São Paulo/SP 
CEP: 01229-010 - Fones: (11) 3825-9210 
e-mail: juvacosta2011@gmail.com.br 
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anos no Brasil75
A jornada do Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração 

até a chegada em solo verde-amarelo

Desde que foi fundado pelo Padre André Coindre, na França em 1821, o Instituto dos 
Irmãos do Sagrado Coração tem como missão o amor e o serviço, seguindo na busca 
constante de ser sinal de esperança. A vocação de acolher os menos favorecidos e 

de proporcionar novas perspectivas a crianças, a adolescentes e a jovens, rompe fronteiras 
e mobiliza homens consagrados a lançarem-se, de corpo e de alma, aos desafios desse 
chamado. Desafios que não têm hora e não têm lugar. 
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Após 25 anos de uma missão intensa na Europa, o 
Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração começa a se 
expandir territorialmente para outro continente. Essa 
sempre foi uma vontade do Ir. Policarpo que se tornou 
realidade quando, em 1846, o bispo Dom Portier de 
Mobile, nos Estados Unidos, entrou em contato com os 
Irmãos solicitando ajuda para administrar um orfanato. 
Devido à febre amarela, havia muitos órfãos na região 
precisando de auxílio.

Entre muitos candidatos, cinco Irmãos foram escolhidos 
para a longa viagem à América. Foram mais de 100 
dias entre locomotiva, diligência, navio e barco até que 
chegaram ao seu destino. 

Depois de aprenderem o Inglês, os Irmãos iniciaram as 
atividades. Logo, compraram uma casa para receberem as 
crianças e abriram uma escola.
 

INSTITUTO ATRAVESSA O ATLÂNTICO 
E COMEÇA ATUAÇÃO NA AMÉRICA
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A CHEGADA DOS PRIMEIROS 
IRMÃOS NO BRASIL

Em 1943, em viagem à Argentina o então Superior 
Geral do Instituto, Ir. Albertinus, ficou sabendo da 
necessidade de religiosos para tomarem conta do 
Ginásio Diocesano de Campanha/MG, a pedido de 
Dom Inocêncio Engelke. Os Irmãos conselheiros 
entenderam que seria uma boa oportunidade de 
expandir o trabalho do Instituto e aceitaram o 
desafio. 

Para isso, foram escolhidos os Irmãos Simeão, 
Sylvain, Luís- Gérald e Alfredo pertencentes à 
Província de Granby, no Canadá. Eles partiram de 
Nova York a bordo do navio José Menendéz. Foram 
21 dias de viagem até que desembarcaram na Baía 
de Guanabara, no dia 5 de outubro de 1945. Depois 
de visitas aos pontos turísticos do Rio de Janeiro, 
os Irmãos seguiram de trem (Maria Fumaça) até 
o sul de Minas Gerais onde foram recebidos com 
honras pelo povo e pelas autoridades locais. 

Com o passar dos anos, o trabalho dos Irmãos ganhava 
repercussão entre o povo e os membros da Igreja. Por 
isso e devido às necessidades, o vigário da cidade de 
Arthabaska, em Quebec, no Canadá, solicitou aos Irmãos 
do Sagrado Coração que fossem tomar conta da escola 
local. O Provincial dos Estados Unidos, que na época era 
o Ir. Atanásio, designou quatro Irmãos para formarem a 
delegação canadense. Eram eles Ir. Cyrinus, Ir. Théophle, 
Ir. Théodule e Ir. Edmond. 

A fundação do noviciado no Canadá ocorreu em 1878 e 
os primeiros Irmãos que professaram seus votos no país 
foram Irmãos Henri, Joseph e Bernard no ano de 1880. 

A missão no Canadá, assim como a dos Estados Unidos, 
prosperou com sucesso. Em 1900, a Província contava 
com 153 irmãos canadenses sob a direção do Ir. Théodule.

Ilustração da Chegada dos Irmãos em Campanha/MG

Irmãos Geraldo, Simeão, Alfredo, Silvano na chegada ao Rio de Janeiro
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AS PRIMEIRAS OBRAS EM NOSSO PAÍS

Logo que superaram problemas com o idioma e com a 
validação dos diplomas, iniciaram as aulas em 1946. Na 
época, o Colégio São João tinha 90 internos e 70 externos 
que, desde o início, demonstraram simpatia pelos Irmãos 
estrangeiros. 

Além do ensino, os Irmãos se dedicaram a recrutar jovens 
para fazer parte do Instituto, semeando o ideal religioso. 
A primeira profissão religiosa, no Brasil, ocorreu em 1947, 
sendo a Consagração do Ir. Gabriel Lanoue, realizada pelo 
próprio bispo. 

A segunda obra dos Irmãos em terras brasileiras foi 
o Ginásio São Luís, em Três Pontas, cidade vizinha à 
Campanha. Ali também atuaram como educadores e 
marcaram os alunos com suas boas influências. 

Em 1950, o Instituto dos Irmãos foi reconhecido como 
entidade de Assistência Social: Corporação dos Irmãos do 
Sagrado Coração do Brasil. 

Uma das primeiras fundações em terras brasileiras foi o 
Centro Educacional Sagrado Coração, mais conhecido 
como Juvenato, inaugurado em 1956 em Paraguaçu/MG. 
O local abrigou, durante muitos anos, grupos de juvenistas 
e alunos. 

Ginásio Diocesano São João de Campanha/MG

Prédio do Colégio Cristo Rei de Marília/SP em meados da década de 1950 

Em 1957, atendendo ao pedido de Dom Hugo Bressane 
de Araújo, os Irmãos Louis Philippe Cadoret e Hermann 
Prince chegam a Marilia/SP e assumiram a instalação 
de uma nova escola. Ainda no mesmo ano, iniciaram 
as atividades escolares, com uma classe de admissão 
formada por 17 alunos que estudavam em regime de 
externato. Em março de 1958, começou a funcionar, 
oficialmente, o Colégio Cristo Rei com 2 salas da 5ª série 
do ginásio. 

Também em Marília, no ano de 1961, o Instituto adquiriu 
um novo colégio que se tornou um seminário para jovens 
Irmãos. 

Em 1965, os Irmãos estabeleceram uma casa em São Paulo, 
pois, por ser uma grande cidade, oferecia oportunidades 
de estudo, além de outras facilidades. Com essa presença, 
na capital, logo se pensou na instalação de uma obra 
educacional. Então, foi inaugurado o Colégio Cor Jesu em 
1966. 

Em 1978, deu-se início à presença dos Irmãos em Ponta 
Grossa/PR, coordenando a capela e a escola São Jorge. 

Nesse movimento constante de atender aos chamados 
e reconhecer as demandas de cada lugar, os Irmãos do 
Sagrado Coração fizeram do Brasil um solo fértil. Plantaram 
sonhos, cultivaram projetos e colhem, há décadas, frutos 
dessa missão de amor, de educação e de doação.
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Dando os próprios passos
Após 43 anos de fundação no Brasil, país ganha título de Província

Desde que os primeiros Irmãos canadenses chegaram 
ao Brasil, todas as ações, documentações, gestão 
financeira, enfim, toda a direção do trabalho 

do Instituto no Brasil era conduzida pela Província de 
Granby, no Canadá. Os principais cargos de gestão eram 
ocupados por Irmãos estrangeiros, um processo natural 
nos primeiros anos de fundação em todos os países nos 
quais se faz presente.

Porém, no ano de 1986, em uma reunião do Conselho 
Geral, entendeu-se que os Irmãos do Brasil já tinham 
condições de caminhar com mais autonomia, visto que 
o trabalho estava mais maduro e os Irmãos brasileiros já 
tinham condições de gerir as ações no país. 

O processo de elevação à Província foi facilitado pela 
compreensão da Província-Mãe e pelo fato dos Irmãos 
canadenses já estarem bem enraizados no Brasil. A 
passagem foi acontecendo gradualmente com os cargos 
de direção sendo passados dos Irmãos canadenses para 
os Irmãos Brasileiros. 

Segundo o Ir. Olinto Manoel de Oliveira, de fato, em 
meados da década de 1980 a fundação no Brasil estava 
madura para se separar do Canadá e ter uma administração 
própria. “Ser Província foi como se tornar maior de idade. 
A partir de então, teríamos que nos responsabilizar pelo 
crescimento de novas vocações e pela administração das 
obras”. 

No dia 1º de janeiro de 1987, o Brasil foi nomeado, 
oficialmente, como Província. O primeiro Provincial eleito 
foi o Ir. Olinto Manoel de Oliveira e o conselho provincial 
foi constituído por Ir. Domingos Goulart, Ir. Luis Antônio, 
Ir. Luc Favreau e Ir. Joaquim Romão.  A partir desse dia, 
a Província do Brasil passou a responder diretamente à 
Casa Geral em Roma. 

No dia 10 de maio de 1987, uma cerimônia, realizada na 
cidade de Paraguaçu, celebrou a passagem à Província. 
Com a presença de Irmãos canadenses, incluindo 
fundadores, Irmãos brasileiros, autoridades religiosas, 
entre outros convidados. 

Festividade pela passagem do Brasil à Província em 1987
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Novena do Sagrado Coração de Jesus
Herança deixada pelos fundadores, trabalho apostólico contribui com 

espiritualidade e divulga carisma do Instituto

A Novena do Sagrado Coração de Jesus nasceu em 
1947 na cidade de Campanha/MG, idealizada 
pelos Irmãos canadenses que fundaram o Instituto 

no Brasil. No Inicio, ela era apenas um pequeno panfleto 
dobrado que trazia a oração do Irmão Policarpo e algumas 
orações para serem rezadas a cada dia da novena. 

Com o passar dos anos, foi ganhando forma, com figuras e 
textos, até se tornar o livrinho com 16 páginas que existe 
atualmente.

Antes, era voltada somente para a Causa de Beatificação 
do Irmão Policarpo, mas, a partir de 2020, a Causa de 
Beatificação do Irmão Norbert também está sendo 
motivação de parte das orações. 

A organização da novena é feita na comunidade dos 
Irmãos em São Paulo, de onde são encaminhadas, via 
correio, cerca de 38 mil livrinhos para todo Brasil. Também 
é em São Paulo que recebemos os pedidos de orações e 
doações que são feitos durante a novena.
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A novena ao Sagrado Coração de Jesus parte de três 
princípios. O primeiro é um ato de obediência à ordem 
deixada por Jesus ressuscitado antes de subir aos Céus: 
“Ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda 
criatura. (Mc 6,15). O segundo princípio está baseado 
na 11ª promessa deixada pelo Sagrado Coração de Jesus 
à Santa Margarida Maria Alacoque: “As pessoas que 
propagarem esta devoção terão seus nomes escritos para 
sempre no meu coração e jamais serão apagados”. O 
terceiro princípio vincula-se no artigo 114 de nossa Regra 
de Vida que diz: “Nossos fundadores nos deixaram, como 
herança, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Cristo, 
no seu mistério de amor, ocupa assim um lugar primordial 
na nossa vida de Irmãos do Sagrado Coração. Ele é o 
centro de nossas motivações e de nossas referências, 
como é o princípio de nossa doação total e de nossa ação 
apostólica.”

Partindo destes princípios, os Irmãos responsáveis pelas 
causas de Beatificação dos Veneráveis Irmão Policarpo 
e Irmão Norbert no Brasil preparam todo ano a novena 
preparatória para a Solenidade do Sagrado Coração, 
celebrada pela Igreja Católica, na sexta-feira seguinte ao 
Corpus Christi.

Além de proclamar o evangelho, propagar a devoção e 
viver a herança deixada por nossos fundadores, através 
dela, divulgamos a nossa espiritualidade, o nosso carisma 
e a nossa missão a todos os cantos do Brasil e agora, pelas 
redes sociais, além Brasil também. 

Muitos Irmãos e colaboradores já deixaram sua marca 
na novena, seja com algum texto, imagem ou sugestão. 
É uma novena feita com muito amor e dedicação, 
desde a redação dos textos, que exige muito estudo, a 
diagramação na gráfica do Colégio Cristo Rei, a montagem 
dos envelopes em São Paulo, conforme os pedidos dos 
devotos e a realização das mesmas nas comunidades.

Enfim, é um trabalho gratuito, Apostólico e Pastoral 
realizado pelos Irmãos do Sagrado Coração no Brasil, 
muito prestigiado pelos Irmãos de outras províncias e 
pelos devotos que rezam a novena. Muitos testemunhos 
de graças e curas são, por nós, recebidos. 

Esse trabalho apostólico, somado a muitas outras ações, 
permite afirmar que “Pertencer ao Instituto hoje é crer no 
amor de Deus, viver esse amor e propagá-lo; contribuindo 
na evangelização como religiosos educadores.” (Regra de 
Vida 13)

Ir. Rodrigo dos Santos Alves, SC. 
Postulador no Brasil da Causa de 

Beatificação do Ir. Policarpo e a do 
 Ir. Norbert
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École secondaire de Bromptonville, Canadá

Vidas dedicadas à Educação
Duas escolas da Província do Brasil integram rede mundial de ensino 

com cerca de 140 colégios, mantidos pelos Irmãos do Sagrado Coração

O Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração está 
presente em 31 países nos cinco continentes do 
planeta. Além das obras sociais e dos projetos de 

evangelização, os Irmãos administram em torno de 140 
centros educativos com cerca de 90 mil estudantes. Estes 
números representam que alunos, famílias, professores 
e colaboradores do Colégio Cristo Rei e da Escola Ir. 
Policarpo, escolas dos Irmãos em Marília/SP, integram 
uma rede mundial de educação com tradição de quase 
dois séculos na missão de formar crianças, adolescentes 
e jovens.

O Ir. Elton Lopes, diretor geral do Colégio Cristo Rei, destaca 
que fazer parte dessa rede significa estar comprometido 
com a formação integral de crianças, de adolescentes e 
de jovens. “Nessa perspectiva, oferecemos o que existe 
de melhor nos processos de ensino e de aprendizagem e 
na convivência em nossos centros e na sociedade como 
um todo. Buscamos também compartilhar com todas as 
pessoas que trabalham conosco esse carisma de educar 
e evangelizar as juventudes. Para isso, apostamos na 
formação continuada de nossos colaboradores com 
o objetivo de favorecer um maior conhecimento da 
história e da missão do Instituto dos Irmãos do Sagrado 
Coração. Enfim, estar vinculado a essa rede significa 
se comprometer com a promoção da vida através da 
educação”.

Colégio Corazonista, Bogotá, Colômbia Brother Martin High School, EUA

Colégio Cristo Rei, Marília, Brasil
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Pedagogia da Confiança
Após quase dois séculos, modelo de escola 
idealizado pelo fundador do Instituto se mantém 
atual 

Padre André Coindre, Fundador do Instituto dos Irmãos 
do Sagrado Coração, foi um educador visionário. Mesmo 
tendo vivido a realidade do século XIX, conseguiu enxergar 
além de seu tempo e lançou um olhar amplo para as 
necessidades formativas das crianças, dos adolescentes e 
dos jovens que até hoje são coerentes. Ele deixou diretrizes 
importantes para escolas que buscam a formação integral 
de seus educandos. Suas contribuições estão baseadas na 
Pedagogia da Confiança, na qual, o processo educativo é 
enredado a laços afetivos e os processos de ensino e de 
aprendizagem se constroem pautados na relação humana 
entre o aluno e seus educadores. 

Para Ir. José Roberto de Carvalho, diretor financeiro do 
Colégio Cristo Rei, o carisma que brotou no coração do 
Padre André está presente até os dias atuais porque é 
contagiante, permanente e desafiador para todos os 
tempos e lugares. “Viver a vocação de educador(a) é a 
missão de todos aqueles que comungam com a pedagogia 
da valorização do ser humano. É ter os olhos fixos no belo 
que cada pessoa traz consigo. É como diz o Pe. André 
‘esperar com toda esperança’.”

A identidade das escolas dos Irmãos do Sagrado Coração 
espalhadas pelo mundo todo tem entre seus elementos 
principais as características listadas a seguir: 

Escola aberta para a ciência: proporciona a assimilação do 
conhecimento produzido e construído pela humanidade;

Escola criadora de sabedoria: favorece a vivência de 
valores humanos e cristãos e a  construção de uma real 
vivência fraterna;

Espiritualidade do Coração de Cristo: expressa esta 
vivência pela compaixão, pelo afeto e pelo respeito nas 
relações;

Formação de toda a pessoa: desenvolve a missão da 
formação integral dos alunos;
“O melhor colégio é aquele que tem os melhores alunos, 
os melhores pais, os melhores educadores e, para resumir, 
as melhores pessoas.” (Ir. José Inácio Carmona – Superior 
Geral do Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração).

Coerência entre a fé e a vida: contribui com o crescimento 
na fé e na vida, visto que a fé deve se manifestar nas 
obras. Estar em paz com Deus, consigo e com os outros; 

Espírito de comunidade: busca a vivência que se manifesta 
no respeito, nas boas relações, no trabalho em equipe e 
na preocupação com a comunidade;

Compromisso com a justiça: desenvolve um ambiente 
onde as pessoas recebem uma formação especial para 
construir um mundo melhor, mais humano e mais justo 
para todos; 

Educação na compaixão e na confiança: vive uma 
pedagogia do Coração de Jesus para as crianças e para os 
jovens, baseada na confiança, no respeito e na aceitação; 
na fé em suas capacidades de mudança e crescimento; na 
escuta, no diálogo e nas boas relações; na presença e na 
disponibilidade vigilante, bondosa e simples; e em uma 
equipe unida, responsável e que ama o que faz;

Ambiente ordenado e organizado: mantém um ambiente 
ordenado, onde há respeito, disciplina, relações mútuas 
de confiança e de cooperação, sem discriminação nem 
preferências.

Tudo isso reforça o compromisso do Colégio Cristo Rei e da 
Escola Ir. Policarpo em ajudar as crianças, os adolescentes 
e os jovens a encontrarem sabor na vida, a partilharem os 
seus dons, a construírem sua própria história e a lutarem 
por um mundo melhor para todos. Essas instituições 
educacionais de Marília/SP são um dos frutos mais belos 
desses 75 anos dos Irmãos do Sagrado Coração no Brasil. 
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Colégio Cristo Rei
Irmãos do Sagrado Coração transformaram um prédio abandonado em 

um dos principais colégios do estado de São Paulo

Na década de 1950, a cidade de Marília/SP vivia um 
momento de desenvolvimento. A medida que o 
município crescia, surgia também a necessidade de 

novas escolas para as crianças e para os adolescentes. 

Para essa missão educativa desafiadora, o então bispo 
diocesano de Marília, Dom Hugo Bressane de Araújo, 
recorreu a projetos bem-sucedidos promovidos por 
Irmãos canadenses em Minas Gerais 

Havia se passado dez anos desde que os primeiros Irmãos 
do Sagrado Coração tinham desembarcado no Brasil com 
o propósito de administrar o Ginásio Diocesano São João 
na cidade de Campanha/MG. 

Para concluir as obras de uma construção inacabada e 
fundar a nova escola foram designados os irmãos Louis 
Philippe Cadoret e Hermann Prince que chegaram em 
terras marilienses em janeiro de 1957. 

Os Irmãos agiram rápido. Retomaram as obras da escola 
e, ainda em 1957, abriram uma classe de admissão para 
receber os primeiros 17 alunos. As matrículas para a 5ª 
Série do ginasial (atual 6º Ano) preencheram duas salas 
para o início do primeiro ano letivo. Era março de 1958, 
nascia o Colégio Cristo Rei.
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Escoteiros e Banda Marcial

Mais do que terminar e ampliar a parte estrutural, os 
Irmãos incorporaram na nova Instituição princípios 
da educação canadense, principalmente em relação à 
formação humana. Foi com esse propósito que foram 
implantados o Grupo de Escoteiros, ainda em 1958, e a 
Banda Marcial, em 1960.

Em atividade até os dias de hoje, o 100º Grupo de 
Escoteiros contou com o carisma, com a liderança e 
com o exemplo do Ir. Jean Paul Lebeau (1925-2017) – o 
‘Ir. Hermínio’ ou ‘Minhão’ – como ficou carinhosamente 
conhecido.

A disciplina exigida dos alunos contou com a batuta do 
Ir. Raymond Roger Rainville (1927-2014) por décadas na 
condução da Banda Marcial do Cristo Rei. Extinta em 
1979, ela marcou época, ganhou vários concursos, gravou 
dois LPs e deixou a sua marca na história da cidade.

O Colégio Cristo Rei era exclusivo para meninos até que, 
em 1967, o então diretor, Ir. Walter West abriu matrículas 

para as meninas e contratou professoras.
Ampliação de alunos e da estrutura física

Atento aos processos seletivos que já movimentavam 
milhares de candidatos no Brasil, o Colégio Cristo Rei 
decidiu, em 1970, por iniciativa do então diretor, Ir. Sylvain 
Tardif, pela instalação do Cursinho Pré-vestibular.

Recém-chegado para lecionar Matemática e Física, o Ir. 
Berchmans Gibeault aceitou o desafio de coordenar algo 
novo para a época. 

Ainda em 1972, Berchmans providenciou a instalação 
de uma gráfica no próprio Colégio para impressão das 
provas e apostilas produzidas pelos professores – o que 
se manteria até 1998, quando o colégio firmou parceria 
com o Sistema Anglo de Ensino para o cursinho.

O crescimento no número de alunos alavancou outros 
projetos de expansão da estrutura do colégio. Nesse 
ritmo foram inaugurados o primeiro ginásio de esportes 
(1979) e a primeira biblioteca (1983).

A gestão do Ir. José Osvaldo Nunes (1987-1995) ficaria 
marcada por uma ampla estruturação das dependências 
do Cristo Rei e até além dele, como no caso da aquisição 
e adaptação, em 1987, da Chácara do Colégio Cristo Rei, 
localizada no Distrito de Padre Nóbrega.

O Colégio ainda ganharia o prédio do Ensino Fundamental 
I e da Educação Infantil (1989), novos laboratórios de 
Química e de Biologia (1990), o Anfiteatro com sala 
multimídia (1994) e os laboratórios de informática (1995).
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Qualidade

Além de ampliar estruturas, o Cristo Rei também se 
debruçou, a partir dos anos 1990, em estudos sobre 
gestão, em busca de uma atuação mais participativa dos 
colaboradores de todos os setores, sempre com foco no 
aprimoramento dos serviços oferecidos aos alunos e às 
famílias.

Assim, sob a orientação do Ir. Olinto Manoel de Oliveira, o 
Cristo Rei avançou, a partir de 1996, a um novo patamar 
de gestão de qualidade, cujo esforço foi premiado com a 
conquista do certificado de qualidade ISO 9001 de gestão 
administrativa.

A formação de um Comitê de Gestão Ambiental, em 
2005, culminaria com uma outra certificação, já no ano 
seguinte, da ISO 14001, reservada às empresas e demais 
Instituições que promovem iniciativas de conservação do 
meio ambiente.

A prática cada vez mais frequente de treinamentos e 
reflexões da equipe pedagógica e de todas as demais 
áreas, associada a análises de mercado e visitas de 
campo, proporcionaram ao Cristo Rei oportunidades de 
vanguarda no seu segmento de atuação.

São frutos desta percepção a adoção de lousas interativas 
em todas as salas de aula (2009), a implantação do 
Projeto MenteInovadora (2011) e até o investimento de 
segurança por câmeras de vídeo (2012).

A visão de formar um aluno como cidadão do mundo 
levou o colégio a implantar o Programa de Intercâmbio e 
a Introdução do Programa High School, ambos em 2015. 
A inclusão também das atividades do Middle School e do 
Período Integral bilíngue, em 2017, evoluíram para o que 
é hoje o Programa Cristo Rei Internacional.

Revista IRSC    16



Atualmente, o Colégio Cristo Rei atua com bastante ênfase 
no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, 
buscando instigar o aluno a reflexão de seus atos, 
mostrando a importância da cooperação, da empatia, 
do autoconhecimento para a tomada de atitude. O 
Plano de Convivência, composto por rodas de conversa, 
tutorias, entre outras ações, favorece a abordagem 
sobre temas referentes ao comportamento do grupo. 
Nesses momentos, os alunos podem expressar seus 
sentimentos e suas ideias; sendo que o educador está 
atento para intervir, estimulando o pensamento crítico e 
as emoções de cada aluno. Outros exemplos do exercício 
das habilidades não-cognitivas podem ser vistos nas 
vivências da Juventude Cristo Rei, iniciativa voltada a 
trabalhar a cidadania, o voluntariado e a convivência por 
meio de projetos sociais nos quais os alunos assumem o 
protagonismo e vivem experiências enriquecedoras.

Além disso, o Colégio Cristo Rei entende que o olhar 
científico e o perfil investigativo são essenciais para a 
construção do conhecimento. Sendo assim, foi criado o 
Pró-Ciência, um departamento que orienta professores 
e alunos no desenvolvimento de pesquisas, projetos 
científicos e os prepara para participação em concursos, 
simulações e olimpíadas acadêmicas. 

Passados 62 anos, o Cristo Rei evoluiu, mantendo a 
sua essência. Ao longo das décadas, o Colégio passou 
por profundas transformações em sua estrutura, mas 
a principal edificação permanece sendo construída 
diariamente: a missão de formar integralmente as 
crianças, os adolescentes e os jovens para que possam 
sonhar e realizar seus sonhos.

Ir. Elton Lopes, SC.
Diretor Geral do Colégio Cristo Rei
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Escola Irmão Policarpo
Instituição oferece ensino gratuito de qualidade para 

estudantes de Marília/SP

A Escola Ir. Policarpo é um sonho que se tornou 
realidade. Como resposta concreta ao Capítulo 
Geral de 2012 e no anseio de trazer ao Brasil um 

modelo educativo já adotado pelos Irmãos do Sagrado 
Coração em várias partes do mundo, a Província do Brasil 
fundou, em 2013, um novo Colégio na cidade de Marília 
no estado de São Paulo, a princípio chamado Cristo Rei 
Educação Social. 

Após dois anos de funcionamento, a Instituição passou por 
um processo de expansão e remodelação, aumentando 
o número de alunos atendidos e oferecendo também 
educação a crianças do Ensino Fundamental I. Então, no 
dia 19 de janeiro de 2015 foi inaugurada oficialmente 
a Escola Ir. Policarpo. O nome é uma homenagem ao Ir. 
Policarpo, considerado o cofundador do Instituto, que 
desde muito jovem, dedicou sua vida à evangelização e 
à educação. 

A escola conta com a Educação Infantil (Infantil I e II) e o 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), somando cerca de 
200 alunos. Todos desfrutam da qualidade educacional de 
forma gratuita.

Os alunos que estudam na escola Ir. Policarpo são esco-
lhidos seguindo critérios pedagógicos e socioeconômicos 
das famílias, por meio de avaliação da assistente social 
e da coordenação pedagógica. Para obter o benefício 
da bolsa de estudos, as famílias passam por um proces-
so seletivo que consiste em avaliação socioeconômica e 
análise pedagógica, havendo necessidade de realizarem 
inscrição, apresentarem boletins do aluno, documentos e 
comprovarem rendimentos dentro do limite estabelecido 
pela legislação brasileira. 
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O objetivo é atender crianças em situação de 
vulnerabilidade social, dando-lhes condições para 
sonhar e para realizar seus sonhos por meio de uma 
boa formação. Assim, a missão dos Irmãos de atuar 
na educação de crianças, de adolescentes e de jovens 
para que tenham oportunidades e conquistem novos 
horizontes se concretiza.

Para o Ir. Felipe Paiva, diretor da Escola Ir. Policarpo, a 
Instituição faz plena referência à missão dos Irmãos do 
Sagrado Coração. “Em 2013 e 2014, através do Cristo Rei 
Educação Social, demos início a esse trabalho educacional 
com crianças em vulnerabilidade social, mas vimos que 
era possível ir além e atender ainda mais estudantes. Com 
este propósito, nasceu nossa nova Escola que já no nome 
homenageia um dos fundadores do Instituto que dedicou 
sua vida à educação. Primamos pela excelência, por 
isso, com muita seriedade e carinho, recebemos nossos 
alunos diariamente. Tenho certeza que nossas crianças 
aprendem com satisfação e alegria.”

Os estudantes da Escola Ir. Policarpo desfrutam de muitos 
benefícios oferecidos pela estrutura e pelo espaço físico 
disponíveis, assim como, participam de eventos sociais, 
culturais e demais atividades. Tudo isso cria opções de 
vivências e de crescimento social, moral, intelectual e 
religioso.

Com o trabalho e empenho de profissionais competentes, 
a Escola Irmão Policarpo proporciona situações de 
aprendizagens significativas, por meio de um trabalho 
pedagógico enriquecedor, oferecendo novas e diferentes 
oportunidades de acesso ao conhecimento, como: hora 
do conto; aula de música; informática; culinária; artes; 
aulas-passeio; jogos, projetos de leitura que visam a 
incentivar o contato com literatura infantil; além de 
projetos temáticos que são desenvolvidos a partir das 
curiosidades e das necessidades apresentadas em sala de 
aula.

As vivências dentro da Escola são permeadas pelos 
aspectos lúdicos, pela valorização do trabalho cooperativo, 
pela solidariedade e pelo respeito ao outro. Todas as 
ações desenvolvidas têm como prioridade a garantia do 
direito e da qualidade dos aspectos pedagógicos, para 
que eles aconteçam de forma natural e prazerosa, para 
que os alunos, aos poucos, desenvolvam sua autonomia 
e possam contribuir para a construção de sua história e 
de um mundo melhor, com igualdade de oportunidades 
e justiça social. 

Ir. Felipe Paiva, SC.
Diretor da Escola Ir. Policarpo
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Centro Social Pronoama
Irradiando amor, acolhendo crianças e adolescentes há 27 anos

A história do PRONOAMA começou com a chegada 
dos Irmãos Canadenses a Campanha, Minas Gerais, 
local que recebeu a primeira casa do Instituto em 

solo brasileiro em 1945. Na cidade, em janeiro de 1946, 
os Irmãos assumiram a direção do Ginásio Diocesano São 
João. Passado algum tempo, além da missão educacional, 
começaram a abraçar também outras atividades, 
principalmente trabalhando com a juventude. 

Itamar e Reginaldo, dois jovens vocacionados do Instituto 
dos irmãos, participavam frequentemente das vivências 
e comungavam do carisma. Por gostarem de futebol, 
começaram, espontaneamente, a fazer jogos com algumas 
crianças e com alguns jovens. No mesmo período, eles 
iniciaram a participação na Pastoral do Adolescente e 
na Pastoral da Juventude com o Luiz Gustavo Mendes. A 
pastoral tinha o lema “Fé e Obras”, ou seja, o compromisso 
social. A partir daí, os jovens perceberam que o fato 
de receber as crianças para as atividades poderia ser 
expandido, beneficiando ainda mais a comunidade com 
gestos concretos. Então, surgiu a ideia de um projeto: o 
PRONOAMA – Projeto Novo Amanhã. 

Toda a equipe envolvida trabalhava muito entusiasmada 
com o andamento das atividades.  A ajuda dos Irmãos era 
constante com destaque para o apoio do Ir. Paulo que não 
media esforços para zelar tão bem por essa obra. 

Algum tempo depois, o CPJ encerrou suas atividades. 
Assim, em 1993, o Instituto dos Irmãos do Sagrado 
Coração abraçou o PRONOAMA e acolheu totalmente 
essa causa, tendo como primeiro gestor o ex-irmão José 
Beraldo. 

Até hoje, os Irmãos do Sagrado Coração se dedicam a 
essa obra, irradiando entrega, dedicação e solidariedade. 
Acolhendo crianças e adolescentes, crendo em um futuro 
melhor e propagando o infinito amor de Jesus. 

O Pronoama destaca-se pelo trabalho dos colaboradores 
que, diariamente, são chamados a peregrinar, a somar e 
a abraçar essa obra dando continuidade ao belo trabalho 
desenvolvido. Carlos Roberto Rodrigues, coordenador do 
Centro Social, há 26 anos contribui ricamente com essa 
missão.
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Juntos, irmãos e leigos, são chamados a viver intensamente 
a comunhão no carisma de André Coindre, a fim de educar 
o coração a partir do coração. Isso é amor! Isso é paixão! 
Isso é missão! 

O Centro Social Pronoama tem uma equipe de 17 
colaboradores; sendo a equipe técnica composta pelo 
gestor Ir. Rogério Luiz da Silva, pelo coordenador Carlos 
Roberto Rodrigues, pela psicóloga Mariane Maia Borges e 
pela assistente social Lamara Cristina Ferreira Alves. 

O Projeto recebe 160 crianças e adolescentes no 
contraturno escolar. Várias atividades e oficinas são 
oferecidas, tais como formação humana, salas de 
convivências onde são trabalhados temas geradores, 
rodas de conversas e muitas dinâmicas, sala de filme, 
vídeogame, parque, salão de jogos, aulas de capoeira; 
informática, teatro, xadrez, bordado, tapeçaria, Muay thai 
e outras atividades físicas, gincanas e a tradicional sexta-
feira da piscina: alegria das crianças. 

O método pedagógico que rege a dinâmica do Centro 
Social é a pedagogia baseada na confiança. A relação de 
confiança é fundamental para construir um ambiente 
de aprendizado eficiente e positivo. Para isso, o papel 
do educador deve ir além da transmissão de conteúdos, 
possibilitando o envolvimento e a construção de vínculos 
no ambiente educativo, ajudando os educandos a 
desenvolverem suas principais potencialidades para 
o futuro. No entanto, essa interação não costuma ser 
construída da noite para o dia, é desenvolvida a partir da 
convivência diária.

É preciso ser ousado para lançar as sementes de uma 
pedagogia baseada na confiança, acolhendo, amando e 
respeitando cada Ser e sua história. Não se sabe quando 
ou como colher, porém estamos sempre prontos para 
semear e ser vigilantes, pois o momento da colheita rende 
frutos abundantes. 

Nós, FAMÍLIA PRONOAMA, agradecemos primeiramente 
a Deus pela dádiva da vida e da Missão! Agradecemos 
pelo privilégio de completar 27 anos da existência do 
Centro Social na Cidade da Campanha. São 27 anos 
de doação à comunidade campanhense, acolhendo 
crianças e adolescentes, irradiando entrega, dedicação, 
solidariedade e amor na ciranda da vida! 

Incentivamos sonhos para um futuro melhor, propagamos 
o amor que emana no Coração de Jesus. Rogamos a Deus 
pelo Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração que são 
cuidadores dessa obra e mantêm a chama acesa desde 
que o nosso Fundador, André Coindre, deu início a esta 
missão.

Agradecemos às parcerias e a todos colaboradores que 
nos abençoam. Nossa gratidão a todos que fizeram e fazem 
parte dessa obra. Aqueles que direta ou indiretamente 
abraçam, colaboram e amam essa missão! A todos, nosso 
carinho, nossa admiração e nosso muito obrigado! 

Ir. Rogério Luiz da Silva, SC.
Gestor do Centro Social PRONOAMA
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Centro Social Juvenato
Há 17 anos valorizando sonhos e transformando vidas

Em 6 de março de 2003, na cidade de Paraguaçu, 
Minas Gerais, o Centro Social Juvenato começou suas 
atividades, fundado pelos Irmãos Lucas Favreau, José 

Beraldo da Silva e Edvaldo Rodrigues.

Com o passar do tempo e com a evolução das leis, em 
especial na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica 
de Assistência Social de 1993, a assistência social deixou 
de ser vista como caridade, assistencialismo, ajuda. 
Passou a ser reconhecida como política pública de direitos, 
compondo o tripé da seguridade social, juntamente com 
a saúde e a previdência. 

Com o Centro Social Juvenato não foi diferente, pois 
sendo uma entidade socioassistencial, uniu-se o útil ao 
agradável, ou seja, hoje o Centro Social Juvenato, tendo 
como base o carisma e acolhimento humanitário dos 
Irmãos do Sagrado Coração, é legalmente reconhecido 
como uma Instituição privada, filantrópica, sem fins 
lucrativos, de cunho religioso e que atua dentro da 
Politica de Assistência Social na modalidade de Proteção 
Social Básica e desenvolve o Serviço de Conivência e 
Fortalecimento de Vínculos, cujo foco é a prevenção, 
a dignidade e a emancipação das nossas crianças 
e dos nossos adolescentes, dentro do contexto de 
vulnerabilidades e riscos sociais dos quais são vítimas.

Segundo arquivos, o Centro Social Juvenato já acolheu mais 
de 1.100 crianças e adolescentes e acolhe anualmente 
200, de ambos os sexos e de idades entre 06 (seis) até 
15 (quinze) anos completos, desenvolvendo um trabalho 
socioassistencial e contribuindo para que aqueles se 
reconheçam enquanto sujeitos de direitos, favorecendo 
assim seu crescimento pessoal, familiar e social, além de 
colaborar para a diminuição das múltiplas expressões da 
questão social na sociedade paraguaçuense. 

A Instituição oferece atividades recreativas, socio- 
pedagógicas, lúdicas e esportivas, tais como artesanato, 
musicalização (aulas de canto, violão e flauta), 
informática, natação, dança, contação de histórias, 
atividades recreativas dirigidas e monitoradas, 
capoeira, xadrez, teatro, cinema, acompanhamento 
psicológico e serviço social, apoio nas tarefas escolares 
e atendimento especializado individualizado mediante 
as múltiplas dificuldades de aprendizagens. Além de 
atividades denominadas “Temas Geradores” e “Carisma 
Jovem” que visam à conscientização dos mais variados 
temas pertinentes ao processo de emancipação, de 
espiritualização e de evolução da consciência.

Revista IRSC    22



Coroação de Maria

Amado seja o Coração de Jesus

Semana da Criança

Oficina de Musicalização na Cantata Natalina

A inscrição de crianças e de adolescentes na Instituição é 
realizada através de requerimento do responsável legal, 
de encaminhamento da rede socioassistencial, busca 
ativa ou por demanda espontânea, respeitando-se as 
condicionalidades e objetivos da Instituição e o número 
de vagas disponíveis conforme a faixa etária; e tem como 
norte os critérios de renda familiar per capita, fragilização 
de vínculos afetivos e de pertencimento social e familiar, 
além de acesso precário ou nulo à renda.

O monitoramento e a avaliação das atividades 
ofertadas são feitos através de fichas de cadastros 
dos usuários; semanário (planejamento); relatórios; 
lista de presença/controle de frequência; sistema de 
informação (informatizado); cópia de documentação 
pessoal dos usuários; ficha de avaliação do serviço e de 
encaminhamento para a rede de serviços; acolhimento 
humanizado, ético e dentro dos princípios do sigilo 
profissional; busca ativa, através de visitas “in loco”; 
plano individual de atendimento personalizado ao 
usuário, quando necessário; lista de presença dos pais/
responsáveis nas reuniões e demais atividades congêneres 
da Instituição; lavratura de ATAS referentes aos estudos de 
casos pela equipe técnica; fotos, vídeos e depoimentos, 
adquiridos tanto junto aos usuários, pais/responsáveis, 
quanto junto a integrantes da Rede Socioassistencial 
local e, realização de pesquisas/questionários junto aos 
usuários sobre a satisfação dos mesmos referentes ao 
serviço disponibilizado.

E por fim, cabe salientar que o Centro Social Juvenato 
pertence e é mantido principalmente pelo Instituto dos 
Irmãos do Sagrado Coração, que arca com a maior parte 
dos custos e possui um importantíssimo convênio firmado 
anualmente junto a Prefeitura Municipal de Paraguaçu/
MG; por doações do Programa AI 6% da CEMIG; de 
doações da população local e de eventos beneficentes.  

A equipe técnica atual do Centro Social Juvenato é composta 
pelo gestor Irmão Thiago da Silva Carvalho, SC;  orientador 
educacional Anderson Lucas dos Santos, orientadora 
pedagógica Jessica dos Reis Antônio Rodrigues; assistente 
social Wagner dos Santos e a psicóloga Rafaela Vinagre, 
cuja função é garantir o funcionamento da Instituição 
com excelência, dinamismo e inovação juntamente com o 
grupo dos educadores sociais especializados nas diversas 
áreas do conhecimento.

Acolher, Amar, Educar e Evangelizar é a missão por 
excelência do Centro Social Juvenato, concretizada 
na cidade de Paraguaçu - MG há 17 Anos, efetivando 
o AMETVR COR JESV na vida de inúmeras crianças e 
adolescentes e na de seus respectivos familiares.

“Os que instruem a outros brilharão como estrelas por 
toda a eternidade”.

Padre André Coindre, 1818, Lion – França

Ir. Thiago da Silva Carvalho, SC.
Diretor do Centro Social Juvenato

Revista IRSC    23



Centro Social Casa do Piá
Servindo e fortalecendo vínculos com crianças, adolescentes e jovens

Em 1978, os Irmãos do Sagrado Coração chegaram a 
Ponta Grossa/PR para coordenar a capela e a Escola 
São Jorge. 

Após anos atuando na educação escolar e na pastoral 
comunitária, os Irmãos perceberam a necessidade de 
assistir e acolher crianças, adolescentes e jovens em 
situação de risco social, atuando para o resgate da 
dignidade e da cidadania nos arredores da Vila Madureira.

Atentos à demanda local,  em 14 de março de 1998, 
vinte anos após a presença dos Irmãos na cidade, o 
Centro Social Casa do Piá iniciou suas atividades com a 
finalidade de acolher e de prestar assistência às crianças, 
aos adolescentes, aos jovens e aos seus familiares, com 
vistas à promoção humana, à qualidade de vida, ao 
fortalecimento de vínculos e ao desenvolvimento do 

protagonismo e da autonomia. 

Os Irmãos Joaquim Pereira Romão e José Beraldo da 
Silva foram os pioneiros na comunidade de Ponta Grossa, 
iniciando a atividade no Centro Social Casa do Piá. Durante 
22 anos de existência, vários Irmãos foram se intercalando 
na direção/gestão do Centro Social como Ir. José Roberto 
de Carvalho, Ir. Juvânio Gonçalves Costa, Ir. Auristênio 
Batista Bandeira, Ir. João Evaldo da Silva e atualmente Ir. 
Adir João Berton, sempre apoiados e acompanhados pela 
comunidade religiosa.

Na Casa do Piá, crianças, adolescentes e jovens de 6 a 
17 anos são acolhidos e desfrutam de um espaço de 
convivência, de formação, de participação e de cidadania, 
para que desenvolvam o protagonismo e a autonomia 
presentes em cada ser, sempre partindo dos interesses, 
demandas e potencialidades dessa faixa etária. 
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Os principais projetos de intervenção são atividades 
socioeducativas; como atendimento social, orientação 
educacional, orientação às famílias, atendimento 
psicológico, assegurando o desenvolvimento psicossocial. 
Além disso, são oferecidas atividades de esportes, de 
informática, de capoeira, de violão, de coral e apoio 
pedagógico, estimulando vivências e convivências, 
contribuindo para a inserção e reinserção no grupo e na 
sociedade.

Nesse sentido, a busca dos Irmãos e colaboradores é 
garantir o desenvolvimento integral de cada atendido. 
Atualmente, o Centro Social Casa do Piá presta 
atendimento para 130 crianças, adolescentes e jovens, 
advindos de uma vasta região de Ponta Grossa. Eles são 
distribuídos em salas de convivência no contraturno 
escolar. 

Portanto, o Centro Social Casa do Piá presta valorosa 
contribuição na busca por amenizar os problemas 
causados pelas diversas expressões da questão social que 
tornam a sociedade brasileira tão desigual e afetam a 
infância e a juventude. 

Ao longo de mais de duas décadas, o Centro Social Casa 
do Piá evoluiu significativamente. Nasceu da sensibilidade 
dos religiosos do Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração 
na busca por colaborar com a redução dos problemas 
sociais da cidade de Ponta Grossa, por meio da promoção 
do acesso aos direitos fundamentais de cidadania. Com 
o passar do tempo, desenvolveu o seu trabalho social 
buscando responder às necessidades atuais de seu público 
em programas específicos nas áreas de assistência social 
e educacional.

A Casa do Piá é expressão do Amor do Coração 
de Jesus. Amor manifestado no acolhimento das 
crianças, dos adolescentes e dos jovens. Local onde os 

Irmãos compartilham o carisma com os educadores, 
colaboradores e benfeitores, vivenciando uma missão que 
humaniza e harmoniza, pautada pela ética, pela adesão, 
pelo bom caráter, integrando e socializando, autenticando 
e confiando em cada um e em sua potencialidade,  
dispondo de um comprometimento que nos leva à 
sustentabilidade dos sonhos e dos projetos, perante o 
serviço de convivência e o de fortalecimento de vínculos.

O Centro Social Casa do Piá atua buscando ser referência 
nos serviços de Proteção Social Básica, oferecidos a 
crianças, a adolescentes e a jovens. O foco principal é 
o desenvolvimento e a satisfação de nossos atendidos, 
com um serviço de qualidade e a parceria duradoura com 
familiares, educadores e colaboradores dessa missão.

A missão do Centro Social Casa do Piá é vigiar 
constantemente pelo bem-estar, com coragem e com 
confiança, como a herança que nosso Fundador Pe. André 
nos deixou. Aos Irmãos, colaboradores, educadores e 
benfeitores, que durante mais de 22 anos contribuem 
com nossas crianças, nossos adolescentes e nossos 
jovens, nossa estima e gratidão. 

“AMADO SEJA O CORAÇÃO DE JESUS, 
AMADO SEJA O CORAÇÃO DE MARIA”

Ir. Adir João Berton, SC.
Gestor do Centro Social Casa do Piá
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Um Centro a serviço da vida
CTV em Bauru tem história marcada pela preocupação com

o desenvolvimento do ser humano

A presença do Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração na cidade de Bauru/SP, se deve aos contatos com o Bispo 
Diocesano de Bauru, Dom Aloísio Penna. Sabendo que os Irmãos do Sagrado Coração realizavam um bom 
trabalho com os jovens, ele entrou em contato solicitando a presença dos Irmãos na sua diocese.

Na verdade, como já havia investimentos em pessoas e em recursos para dinamizar a pastoral da juventude na região 
de Marília e Lins, o convite para marcar presença na diocese de Bauru foi muito sugestivo. 

O Conselho Provincial logo se pôs em ação para dar andamento ao convite. Primeiramente, foi comprado um espaço na 
Rua Ezequiel Ramos, 18-35. Era uma casa que foi adaptada para a formação dos jovens.
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Centro de Pastoral de Juventude, o CPJ

Em março de 1993, com a presença de Dom Aloísio 
Penna, dos Irmãos e de vários grupos de jovens, deu-se 
a inauguração deste centro que recebeu o nome de CPJ - 
Centro de Pastoral da Juventude.

Muitos encontros de formação aconteceram neste local 
provisório. Os jovens se encontravam para refletir, para 
organizar e para celebrar sua ação pastoral. Era um 
centro de capacitação de liderança dos grupos de jovens 
e os Irmãos do Sagrado Coração marcavam presença 
orientadora e formativa aos jovens de várias paróquias.

Após um trabalho de dois anos, este CPJ provisório já não 
estava comportando todos os grupos, fomos à procura 
de um espaço mais amplo. Assim, ciente de nossa busca, 
Dom Aloisio nos confidenciou que a diocese tinha um 
terreno, doação de uma antiga fazenda, nos arredores da 
cidade e que poderíamos negociar. Isso nos interessou e 
feitos os devidos trâmites, pelo Capítulo Provincial, deu-
se inicio à construção deste CPJ.

Para atender a um maior número de jovens o CPJ foi 
construído em módulos, baseado na prática e experiência 
no trabalho com a juventude. O local ocupa 4.462,79 
m2 de construção e tem uma mata preservada de 
49.818,31 m2. Secretaria, refeitório para 100 pessoas, 4 
salas grandes para palestras e dinâmicas, capela para 80 
pessoas, dois dormitórios com 60 quartos com banheiros, 
ampla área de jardim, piscina, campo de futebol e trilha 
na mata nativa compõem esse rico espaço. 

No dia 05 de outubro de 1995, aconteceu a inauguração 
festiva desse grande centro, localizado à Rua Irmãos 
do Sagrado Coração 3-30 no Núcleo Habitacional José 
Regino, na cidade de Bauru. Uma celebração Eucarística 
na Catedral do Divino Espírito Santo, seguida por uma 
festa no CPJ marcaram a abertura. Nesse momento 
significativo, estavam presentes o Bispo Dom Aloisio 
Penna, o nosso Superior geral Irmão Bernard Couvillion, 
Irmãos da Província e muitos grupos de jovens e da 
comunidade em geral. 
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CPJ se transforma em CTV

Com este novo Centro, o trabalho foi desenvolvido com 
mais entusiasmo, mas por capricho do destino, houve 
um arrefecimento na Pastoral da Juventude, realidade 
que atingiu várias paróquias em várias dioceses. Nesse 
cenário, apesar de continuarmos investindo no jovem e 
na pastoral, buscamos ampliar as possibilidades que o 
centro oferecia e, por isso, implantamos um novo nome 
para este centro. A partir do inicio de 1996, passamos a 
identificar o espaço como CTV – Centro de Transformação 
e Vivências.

Explorando a amplitude do Centro, desenvolvemos as 
atividades relacionadas aos cursos para a juventude, 
acolhimento para retiros espirituais de vários grupos, 
seja de padres, leigos, religiosos, cursos de Biodança, 
Reiki, Constelação Familiar, vivências da afetividade, 
autoconhecimento, encontros de catequese de várias 
paróquias, reciclagem do clero diocesano de algumas 
dioceses e cursos promovidos pela Unesp. A Programação Neurolinguística (PNL)

No final de 1996, o Irmão José Osvaldo, contando com a 
sua criatividade e seus recentes estudos, instalou o curso 
de Programação Neurolinguística (PNL), a princípio, para 
os adultos da região. 

A aceitação foi muito expressiva e repercutiu em várias 
cidades. O curso inicial contava com 4 módulos, cada um 
realizado num final de semana iniciando na sexta-feira à 
noite até domingo com final, no almoço, em regime de 
internato.   
   
O curso se tornou a principal atuação do CTV. A proposta 
da PNL é que os participantes utilizem, com excelência, 
os seus recursos internos, contribuindo para que 
identifiquem melhor os próprios objetivos e sonhos; 
solucionem conflitos de relacionamentos, tenham 
posicionamento mais adequado nas situações difíceis, 
administrem melhor o tempo, organizem de modo mais 
sistemático seus trabalhos, desenvolvam uma filosofia 
de vida com mais alegria e maior autoestima, reformule 
posições e crenças que ajudem a realizar seus sonhos, 
comecem a entender o procedimento da mente e, assim, 
busquem ressignificar e criar uma nova programação. 

O curso tem como missão melhorar a qualidade de 
vida da coletividade, através do crescimento individual. 
Os temas desenvolvidos são: Princípios da PNL, Níveis 
Neurológicos, Ecologia interna e externa, Comunicação, 
Crenças e Valores, Identidade, Sistemas Representacionais 
e Polaridades.
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Muitos colaboradores dos Centro Socioeducativos e das 
escolas já passaram por este treinamento e são unânimes 
em confirmar a capacidade que o curso apresenta de 
realizar transformações individuais e coletivas.

O Projeto Escola

Devido ao sucesso da PNL para pessoas de vários 
segmentos, os Irmãos resolveram implantá-la em algumas 
escolas de Bauru. Assim, um projeto foi elaborado 
em parceria com a Delegacia de Ensino. O objetivo é o 
de melhorar a interação entre a direção da escola, os 
professores, os alunos e os pais para que todos consigam 
melhores resultados nas tarefas que desempenham.

Os supervisores, diretores de escolas e professores 
participaram dos cursos de PNL com bons resultados e 
puderam pessoalmente experimentar que as dinâmicas 
e o desenvolvimento do curso traziam uma mudança de 
qualidade na interação com todos e maior harmonia nas 
tarefas coletivas. 

Para os alunos, foram organizadas adaptações da PNL para 
a formação de líderes nas escolas por meio da experiência 
rica e profunda de formação humana, resgatando o 
sentido de cidadania, contribuindo para formar pessoas 
responsáveis capazes de estabelecer relações fraternas 
com todos. A vivência se desenvolve durante um final 
de semana, em regime de internato e segue as seguintes 
etapas: autoconhecimento, autoestima, comunicação, 
dinâmicas de grupo, Biodança e interação grupal.

A atuação do CTV na atualidade

A programação Neurolinguística no CTV continua com 
programação para o ano todo, desenvolvida em 6 etapas, 
no decorrer do ano. Muitas pessoas de toda a região 
e mesmo de outros estados frequentam os cursos e 
confirmam que as mudanças provocadas pelas vivências 
trazem novo significado para suas vidas.

O CTV também continua com os encontros paroquiais, 
com dias de retiro para as equipes, encontros de 
catequese, cursos de reciclagens das Igrejas, Empresas, 
Universidades, cursos de Coach e de Mindfulness. 

Assim, nosso Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração, 
busca prestar serviço e oportunidades de crescimento 
para a cidade de Bauru, para a região e para o Brasil. 

Ir. Dominos Goulart, SC.
Instrutor de PNL
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Serviço de Animação Vocacional
Equipe provincial acolhe jovens, orienta escolhas e contribui com 

experiência profunda de fé

O ser humano é chamado a desenvolver-se como 
pessoa em todas as suas dimensões. Com o 
mundo, consigo mesmo, com os outros e com 

Deus.

Para ouvir o chamado de Deus é preciso ouvir a voz do 
coração, silenciar e estar atento à realidade em que 
vivemos; o Seu chamado acontece no dia a dia.

Para assegurar a continuidade da família religiosa dos 
Irmãos do Sagrado Coração no Brasil e manter vivo seu 
carisma e missão, a Província conta com uma equipe 
de Irmãos que tem a função de animar, de despertar, 
de promover e de acompanhar os jovens que buscam 
conhecer e discernir a vocação.

Toda vocação necessita ser discernida em meio à 
comunidade e, em vista da missão, configurando-se com 
Jesus Cristo a partir da espiritualidade do seguimento a 
Jesus Irmão e do seu discipulado missionário.

O Serviço de Animação Vocacional - SAV, é um trabalho 
pastoral que visa ao despertar das pessoas para a vocação 
humana, cristã e eclesial. As pessoas que trabalham 
no SAV têm como missão: acolher as juventudes que 
desejam aprofundar a vocação à Vida Laical, Religiosa e 
Sacerdotal; estar presente e fazer um trabalho vocacional 
na catequese, infância missionária, grupos de jovens e 
escolas; realizar a Semana de Animação Vocacional nas 
paróquias, ordenação sacerdotal, diaconal, profissões 
religiosas e outros; promover palestras, encontros 
vocacionais, retiro ou jornada de espiritualidade para 
animadores vocacionais e realizar encontros com os 
vocacionados/as, afim de ajudá-los no processo de 
descoberta da própria vocação.

O animador vocacional deve ajudar o jovem a encontrar 
um sentido para a vida e proporcionar meios para que o 
vocacionado faça uma experiência de fé profunda, e se 
integre à comunidade eclesial, num serviço à vida, cresça 
e possa responder, com liberdade, ao chamado de Deus.
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O Irmão se empenha com amor, com criatividade e com 
iniciativas para ajudar a pessoa a descobrir, a acolher 
e a assumir o chamado de Deus. Acompanha o jovem 
no discernimento vocacional para uma opção de vida 
concreta, entusiasmando-o pelo Projeto e pela Missão de 
Jesus Cristo.

São espaços de atuação do SAV, escolas e obras sociais dos 
Irmãos, paróquias, pastorais, grupos, movimentos, meios 
populares, escolas públicas, junto às famílias e outros.

O Animador Vocacional utiliza-se da eficácia dos meios de 
comunicação social, das mídias digitais e outros meios, 
para dar visibilidade, favorecer o trabalho do despertar, 
incentivar e motivar os jovens, na busca do seguimento 
a Jesus Cristo, bem como o conhecimento do carisma e 
missão do Instituto.

Nesta dinâmica, acontece o acompanhamento vocacional 
daqueles que desejam se aprofundar no conhecimento 
vocacional, mas residem em lugares distantes onde 
os Irmãos não estão presentes. O Serviço de Animação 
Vocacional deve perpassar toda a missão do Irmão e 
tem como missão apresentar aos jovens o fascínio da 
pessoa de Jesus Cristo e a beleza do dom de si à causa do 
Evangelho e do Reino de Deus, dentro da vida religiosa 
consagrada como Irmãos do Sagrado Coração.

O Brasil é um país de enorme extensão e, para facilitar 
o conhecimento da Congregação e o acompanhamento 
com os jovens, os Irmãos da animação vocacional 
usufruem da eficácia dos meios de comunicação social e 
de outros recursos, que são uma potência atual no mundo 
das juventudes e isso viabiliza e favorece o trabalho de 
despertar, de incentivar e de motivar a juventude na busca 
do seguimento a Jesus Cristo. Os meios de comunicação 
levam as juventudes ao conhecimento da Congregação, 
facilitam o acompanhamento vocacional e, por sua vez, 
ao conhecimento das Juventudes. Neste intercâmbio, 
acontecem o despertar e a trajetória vocacional daqueles 
que desejam se aprofundar no discernimento, mas 
residem em lugares distantes ou onde os Irmãos não 
estão presentes.

Ser Irmão é ser consagrado a Deus manifestando ao 
mundo o rosto comunitário da Trindade no seguimento 
a Jesus Irmão, sendo presença amorosa do Coração de 
Cristo junto à humanidade.

Jovem, chegou o tempo de sonhar, de decidir e 
de topar o desafio! Junte se a nós e venha ser um

Irmão do Sagrado Coração. 

Site: www.irsc.org.br       

E-mail: provinciadobrasil@gmail.com

“Para realizar a própria vocação, é necessário 
desenvolver-se, fazer germinar e crescer tudo aquilo 

que uma pessoa é. Não se trata de inventar-se, 
criar-se a si mesmo do nada, mas descobrir-se a si 

mesmo à luz de Deus e fazer florescer o próprio ser: 
‘Nos desígnios de Deus, cada pessoa é chamado a 

desenvolver-se, porque toda a vida é vocação”. 

Papa Francisco

Ir. Auristênio Batista Bandeira, SC.
Responsável pela Equipe
de Animação Vocacional
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A Província do Brasil na África
Ir. Lucas e Ir. Márcio dedicam-se de corpo e alma à missão em Amatongas

No ano de 2011, o Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração, mediante o gesto profético do Capítulo Geral de 
2010, assumiu o desafio de administrar uma Escola em Amatongas, Moçambique. A resposta ao pedido do 
bispo de Chimoio para assumir essa empreitada reafirmou o perfil missionário dos Irmãos e o compromisso 

com a formação de crianças, de adolescentes e de jovens, seja onde for. 

Amatongas é uma comunidade rural de aproximadamente 35 mil habitantes. Sua economia gira em torno da 
agricultura de subsistência. A realidade é de extrema pobreza num amplo contexto de vulnerabilidade biopsíquico 
e social. 

Identifica-se em Amatongas inúmeras questões sociais como alto índice de HIV/AIDS, malária, orfandade, violência, 
abuso sexual, entre outros graves problemas, principalmente contra crianças, adolescentes e jovens. 

O prédio da escola estava abandonado e houve uma longa jornada até que os Irmãos pudessem proporcionar um 
espaço educacional de qualidade. Atualmente, a Escola Secundária Comunitária Sagrado Coração de Amatongas, 
educa aproximadamente 1.275 educandos em dois turnos, oferecendo formação integral, que visa colaborar na 
mudança de suas realidades sociais, bem como na de seus familiares.
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Além dessa demanda, a escola possui dois internatos: o 
Lar Masculino com 150 internos e o Lar Feminino com 46 
internas. Os Irmãos do Sagrado Coração proporcionam a 
eles um espaço de proteção social, focado numa formação 
educacional, cristã e cidadã de qualidade e emancipatória, 
dentro do contexto destes termos entendidos e vividos 
nesse lócus.

Apesar de ser uma obra diretamente ligada à Casa Geral 
em Roma e interprovincial, com participação de Irmãos 
de outros países, o Brasil conta com representação 
expressiva. Desde a gênesis dessa missão, a Província do 
Brasil esteve envolvida ativamente.

Dentre os vários olhares de sonhos, esperança… 
VIDA, a Província do Brasil por meio da pessoa dos 
irmãos, colaboradores, educadores, alunos, pais 
e responsáveis se fizeram presentes… produzindo 
muitos/novos olhares de bunitezas, que se destacam:

• A doação da Província do Brasil de seus “filhos”, os 
religiosos Irmãos Luc Favreau (9 anos de missão em 
Amatongas) e Márcio Diniz (5 anos de missão em 
Amatongas) a ser/estar/fazer/aprender/colaborar e 
compartilhar com esse lindo projeto interprovincial 
e internacional, gestado por muitas mãos e corações, 
animado por nosso Conselho Geral na pessoa do 
Irmão Superior Geral e seus Conselheiros;

•  Projeto Gás Amatongas, idealizado e articulado 
pela Juventude Cristo Rei (JCR),  na pessoa das 
educadoras e Assistentes Sociais Jaqueline Alves 
e Liliane Petine, tendo como promotores e 
protagonistas os jovens da JCR – Juventude Cristo 
Rei.  O projeto consistiu no repasse financeiro por 
meio de várias iniciativas para a compra de gás 
de cozinha, para o preparo das refeições no lar 
masculino e feminino São Quisito, tendo em vista 
que ter duas refeições em Moçambique ainda é 
para poucos e essa triste realidade acarreta uma 
baixa qualidade nos processos de ensino e de 
aprendizagem em muitos alunos do país;
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• Apoio afetivo e efetivo de toda a comunidade 
escolar do Colégio Cristo Rei, de modo particular 
da Professora Vanessa Gonçalves e seus alunos, 
na confecção e venda de sabão e outros materiais 
para colaborar nos projetos da Missão Amatongas 
(Lares e Escola). As vozes dos alunos “Compre 
sabão, ajude Amatongas” ecoaram nos corredores 
do Colégio Cristo Rei em muitas atividades e muitos 
professores, pais e responsáveis se sensibilizaram e 
colaboraram a esse lindo projeto do sabão, onde o 
protagonismo foi todo das crianças, demonstrando 
uma enorme empatia, conhecimento e bem-querer 
pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens de 
Amatongas, reafirmando a tese de que a distância 
não é empecilho para ser solidário e que a cidadania 
deve começar desde cedo;

• Após o ENJUVI (Encontro da Juventude e Vivências), 
na chácara Cristo Rei, surgiu uma ação concreta 
da Juventude Cristo Rei para florescer os sonhos 
das jovens órfãs em Amatongas, oportunizando 
estudo e uma maior qualidade de vida a eles. O 
Projeto Florescer, que iniciou apadrinhando por 
meio de uma bolsa de estudos a jovem Rosita, 
hoje soma 4 jovens que estão se empoderando 
do saber científico, protegidas no Lar Feminino, 
para que o presente e o futuro sejam diferentes do 
de suas avós, mães, tias… oferecendo, através do 
estudo, mais possibilidades de qualidade de vida. 
Para as mulheres de Moçambique, o estudo é a 
porta para abrir horizontes e utopias. Os jovens do 
Projeto Florescer abraçaram essa linda iniciativa 
de apadrinhamento e com o apoio da Educadora e 
Assistente Social Jaqueline Alves estão a transformar 
a vida e o futuro dessas jovens moçambicanas. Há 
uma conexão e um enamoramento dos jovens do 
florescer por Amatongas, como uma flor que exala 
cheiro e beleza por onde estar;

• Diante da triste realidade que as Províncias do 
Centro do país (Sofala e Manica) viveram em 
março de 2019 com a passagem do Ciclone IDAI, 
a comunidade do Colégio Cristo Rei, por meio de 
seus setores, apoiou na reforma do Lar Feminino 
que foi parcialmente destruído pela devastadora 
tempestade tropical;

• A visita das educadoras do Colégio Cristo Rei 
Vanessa Gonçalves, Lucilene Druzian e Jaqueline 
Alves em Amatongas. Elas estiveram conosco 
durante três semanas e sentiram em seus corpos 
essa experiência, antes vivida por meio de imagens 
e vídeos. Pisando em solo moçambicano e em lócus 
conheceram a nossa realidade; as nossas vivências; 
os nossos espaços; os sonhos das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens; os professores e todo o 
nosso ser e fazer educação social escolar de forma 
transformadora, foi uma enriquecedora experiência 
de troca e de aprendizagem. E de muitas formas, a 
comunidade do Colégio Cristo Rei se fez presente 
nesta viagem, nesse intercâmbio social (por meio 
de orações, doações, mensagens de estímulo, 
atividades de integração...). Com a presença das 
três educadoras nos sentimos mais próximos. Oxalá, 
outras experiências com alunos e educadores do 
Colégio Cristo Rei e outras obras dos Irmãos no 
Brasil aconteçam para que as pessoas envolvidas 
ampliem seus olhares e conhecimentos sob esse 
lindo continente Africano irmão e de Moçambique, 
em particular, e sobre a missão do Instituto fora do 
Brasil;
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• Sensibilizados pela triste e desafiadora realidade 
social e educacional que os alunos de Amatongas 
vivem, alguns professores do Colégio Cristo Rei 
apadrinharam alunos órfãos, em vulnerabilidade 
pessoal e social, favorecendo bolsas de estudo 
para que permaneçam em lugar que oportunize 
proteção e um ensino de qualidade e, assim, com 
um grau de conhecimento científico trilhem seus 
passos, suas vidas.

• Por parte dos Irmãos, professores, alunos, pais 
e responsáveis do Colégio Cristo Rei  houve uma 
maior imersão na realidade local de Amatongas, 
Moçambique/África e, consequentemente, na vida 
da população local e das crianças, dos adolescentes 
e dos jovens, dando uma maior aproximação 
cultural e sensibilidade do olhar, do sentir, do apoiar 
as pessoas desta realidade tão distante-próxima da 
nossa, realidade, esta cheia de desafios e bunitezas, 
com destaque ao enorme espírito de resiliência, 
utopia e superação das dificuldades das pessoas 
moçambicanas, sempre com um sorriso no rosto e 
o desejo de “ser mais”. O que fica é a certeza de que “não se pode falar 

em educação sem amor” (Paulo Freire). Amor que 
perpassou os oceanos Atlântico e Índico nos unindo: 
Província do Brasil-Missão Amatongas/ Colégio Cristo 
Rei-Escola Secundária Comunitária Sagrado Coração 
de Amatongas, como discípulos de Pe. André na 
promoção da defesa da vida em risco, ancorados 
numa “outra educação possível”. 

Que no alvorecer desses 200 anos de fundação do 
Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração e dos 75 
anos de presença dos Irmãos do Sagrado Coração 
no Brasil, possamos (Irmãos, colaboradores, alunos 
pais e responsáveis) “ampliar nossa visão educativa, 
estimular nossa criatividade, aprofundar nosso 
compromisso pela formação integral das crianças e 
jovens” (Ir. Mark Hilton).

Maitabassa… Obrigado.

Seus Irmãos, alunos, pais e encarregados de 
educação da ESCSC-Amatongas.

Ir. Márcio Diniz, SC.
Diretor Adjunto Pedagógico na Escola 

Secundária Comunitária Sagrado Coração 
de Amatongas, Moçambique.
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Administração Provincial
Organização dos Irmãos no Brasil é conduzida por Conselho 

com sede em São Paulo

Para que a Província dos Irmãos do Sagrado Coração no Brasil siga com passos firmes e coerentes 
com a missão de crer, viver e de propagar o amor de Deus, é preciso que diversos fatores estejam 
alinhados. 

Além da fé, da dedicação e do envolvimento de cada Irmão se faz necessário que as ações sejam coordenadas 
de forma homogênea, mantendo a unidade entre as diversas obras distribuídas pelo território nacional. 

Para esse trabalho de gestão da Província do Instituto no Brasil, é eleito a cada três anos um Conselho 
Provincial, composto por 5 Irmãos.

Sob a direção do Irmão Provincial, o Conselho é responsável por avaliar as propostas de cada obra e de 
cada comunidade. Além disso, o Conselho também toma decisões e cuida dos aspectos burocráticos da 
gestão. 
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A Administração fica centralizada na Casa Provincial, 
localizada na capital do Estado de São Paulo. De lá, partem 
as inúmeras diretrizes para a condução do trabalho dos 
centros sociais, das escolas, da animação vocacional etc. 

A Casa Provincial fica localizada no Bairro de Santa 
Cecília, no prédio onde funcionou durante muitos anos a 
Escola Cor Jesu. Os Irmãos ocupam o 3º andar do prédio. 
Atualmente, os demais andares estão alugados para um 
colégio. 

A Casa Provincial também é referência para Irmãos e 
colaboradores que vão a São Paulo para cursos, para 
formações e para demais finalidades. O local possui 
dormitórios para hospedar os visitantes.

Vida e Fé

Por que ser um Irmão? 

Para ser sinal do amor de Deus aos homens e incentivar 
o amor ao próximo. Isso por meio da vivência em 
comunidade, da partilha, do acolhimento e do serviço. 

Por que ser um Irmão do Sagrado Coração? 

Por acreditar no grande Amor de Deus, manifestado no 
Coração de Jesus. Os Irmãos expressam esse amor pela 
simplicidade, pelo acolhimento e pela fraternidade, 
propagando esse amor com as próprias vidas.

O que fazem os Irmãos do Sagrado Coração? 

Anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, atuando na 
educação escolar, nos centros sociais, na formação dos 
jovens, na pastoral vocacional, na vida das paróquias, 
entre outros serviços à comunidade.

Capela

Capela

Capela
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Ir. José Roberto
de Carvalho

Entrevista

Ao completar 25 anos de vida 
religiosa consagrada, Ir. José Roberto 

reafirma o seu “sim”

Dinâmico, proativo, atento, minucioso, fraternal, 
sempre pronto para encarar desafios. Essas são 
algumas das características desse Irmão do Sagrado 

Coração. Um homem que há 25 anos faz da sua vida um 
constante servir a Deus e aos outros. 

Ele já atuou nos centros sociais, já foi Provincial e 
,atualmente, integra a direção do Colégio Cristo Rei. Após 
percorrer muitos caminhos, Ir. José Roberto fala da sua 
vocação e manifesta seus sentimentos pela missão do 
Instituto. 

Revista IRSC: Por que e como decidiu se tornar um 
Irmão?

Ir. José Roberto: Para entender o processo de ser Irmão 
religioso no Instituto dos IRSC temos, primeiramente, que 
falar em vocação. Vocação é um chamado que Deus nos 
faz num certo momento de nossa vida. No meu caso foi na 
juventude. Eu tinha 20 anos quando conheci os Irmãos em 
Paraguaçu/MG. Os Irmãos, na época, tinham um trabalho 
formativo com os jovens do sul de Minas. Fui participar 
de um encontro de afetividade e sexualidade ministrado 
pelo nosso querido irmão José Osvaldo Nunes. No final 
do encontro, ele nos apresentou a vocação do ser Irmão. 
Naquele momento, não tive dúvida. Senti que Deus me 
chamava para responder à vocação de Irmão. Como todo 
encontro, saímos com um projeto de vida elaborado com 
os frutos da reunião. Estava muito animado. 

Quando cheguei em casa, após o encontro, escrevi para 
o Centro Vocacional dos Irmãos. Como todo jovem, tinha 
medo de ninguém responder e o projeto esfriar. Mas, 
o Ir. José Osvaldo me escreveu poucos dias depois. Ele 
ficou muito alegre e me disse que os Irmãos entrariam 
em contato para me acompanhar neste processo de 
discernimento. Até hoje guardo a carta de resposta que 
ele me escreveu. Recordar é viver!

Por que ser Irmão? Para seguir a Cristo mais de perto. Ele 
é o centro de nossa vida consagrada. Servir aos jovens 
destinatários de nossa missão. Gastar a nossa vida em 

favor do outro. Como diz o evangelho, “quem quer me 
seguir tome a cruz no dia a dia e me siga”. Ser Irmão 
dos meus irmãos e buscar responder, com nossa vida, a 
experiência que fazemos de Deus. 

Antes de atuar como diretor financeiro do 
Colégio Cristo Rei, quais foram suas ocupações no 
Instituto?

Passei três anos em formação específica para ser Irmão do 
Instituto, morando nas cidades de Marilia, Ponta Grossa e 
Lins.

Depois deste tempo formativo, fui atuar nos nossos centros 
sociais. Fiquei três anos no Centro Social PRONOAMA, na 
cidade de Campanha. Depois seis anos no Centro Social 
Casa do Piá, em Ponta Grossa.

Permaneci na casa de formação do Juniorato em São 
Paulo por três anos. Em seguida, fui para o Internoviciado, 
em Lima, Peru.

Em 2010 cheguei no Centro social SEAMA e, tão logo, 
assumi o financeiro do Colégio Cristo Rei. Onde permaneço 
há 10 anos.

Em todo esse tempo,  sempre atuei com a Pastoral da 
juventude, Catequese, Pastoral da Criança, centros sociais 
e colégios.
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Você foi Provincial por duas oportunidades. 
Quais eram suas funções nesse cargo e como foi 
coordenar as ações dos Irmãos no Brasil? 

Fui eleito para animar a província por dois mandatos. O 
provincial é o responsável pela animação da província, 
dos Irmãos, das obras e por acompanhar juridicamente 
a nossa instituição. Sempre o provincial trabalha com 
uma equipe animadora a qual chamamos de Conselho 
Provincial. 

Sempre trabalhamos com um projeto de animação da 
província com horizonte, objetivos e metas para o triênio. 
Isto nos auxiliou a ir trabalhando sistematicamente na 
organização e no desenvolvimento das atividades. Foi 
uma experiência muito positiva que passei na minha vida. 
Foram momentos fortes de apoio fraterno. Os irmãos 
sempre foram muito receptivos comigo.

Em seu trabalho no Colégio Cristo Rei, além da 
gestão financeira, você está sempre zelando pela 
manutenção e pela melhoria dos ambientes. Na 
sua opinião, qual o impacto da funcionalidade e 
da qualidade dos espaços para a aprendizagem 
das crianças, dos adolescentes e dos jovens?   

O processo de cuidado passa pela organização e pela 
preocupação em ter ambientes organizados e bem 
zelados. Nosso colégio sempre prezou por oferecer um 
ensino de qualidade e isto só e possível com o esforço 
de todos. Somos um todo – colaboradores e Irmãos. As 
partes do todo trabalhando, conjuntamente, fazem a 
diferença. 

O que você diria para um jovem que está sentindo 
o chamado vocacional?    

Permita-se a fazer a experiência de Deus que te chama. Se 
Ele te chama, Ele te guiará para seus caminhos. Sempre 
tenho algo comigo: Deus que chama, consagra e envia 
para missão. Vale a pena entregar a sua vida para o Reino 
de Deus!

Qual o sentimento ao completar 25 anos da sua 
profissão de votos?   

Ao completar 25 anos de consagração religiosa, através 
dos votos de pobreza, castidade e obediência, sinto uma 
gratidão imensa por tudo que vivi com integridade. Vejo 
que os momentos de dificuldades, de desânimo, de 
descrença não predominaram na minha vida. 

Amo a nossa província, a nossa espiritualidade, a nossa 
vida fraterna e a nossa missão, desenvolvida nas nossas 
obras. Sou apaixonado pelo nosso carisma fundacional. 
Posso dizer, com firmeza, que reafirmo meu sim dado a 
Deus e quero renová-lo por mais tempo de vida.
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Instituto dos Irmãos do Sagrado Coração no Brasil
GALERIA DE PROVINCIAIS

Ir. Domingos Goulart
de 1989 a 1995

Ir. Joaquim Pereira Romão 
de 2001 a 2007

Ir. Juvânio Gonçalves Costa 
A partir de 2016

Ir. João Evaldo Silva
de 1995 a 1998

Ir. Juvenal Francisco Borges
de 2007 a 2010

Ir. Olinto Manoel de Oliveira 
de 1983 a 1989

Ir. Domingos Goulart
de 1998 a 2001

Ir. José Roberto de Carvalho 
de 2010 a 2016
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CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO
E VIVÊNCIAS

PRONOAMA

Presença missionária do Instituto no Brasil
São Paulo

Minas Gerais
• Paraguaçu
• Campanha

Minas Gerais

São Paulo
• São Paulo
• Bauru
• Maríla

• Maríla • Campanha
• Paraguaçu

• Ponta Grossa• Bauru

• Maríla

Paraná

Paraná
• Ponta Grossa
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Presença missionária do Instituto no mundo
• Canadá
• Estados Unidos
• Haiti
• Argentina
• Brasil
• Colômbia
• Peru
• Uruguai 
• Equador

• Espanha
• França
• Inglaterra
• Itália
• Burkina Faso
• Camarões
• Chade
• Costa do 
Marfim

• Guiné
• Lesoto
• Madagascar
• Mali
• Moçambique
• Quênia
• Senegal
• Togo
• Uganda

• Zâmbia
• Zimbábue
• Filipinas
• Nova Caledônia
• Vanuatu
• Wallis
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