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POSSÍVEIS ESTRUTURAS LEGAIS PARA O LAICADO
Anexo 2

“ASSOCIADOS” E “SIGNUM FIDEI” DE LA SALLE

1. Algo de história da Instituição e do carisma da Congregação

São João Batista de La Salle sentiu-se movido por Deus a fundar uma comunidade de pessoas que se associaram como 
Irmãos para viver sua vocação e dar resposta às necessidades de uma juventude pobre e distante da salvação. A Associação 
para a Missão existe desde as origens do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, porém, na atualidade, desenvolveu-se de 
uma maneira inédita, dando lugar a novos Institutos, Fraternidades, Associações e grupos.

2. Nome da Associação ou Grupo

Têm dois Movimentos: 
Signum Fidei, que é a associação mais precisamente carismática.
Associados Leigos (pode haver também Sacerdotes) que são associados para a missão educativa.

3. Inícios e processo da Associação

Signum Fidei, aproximadamente com 40 anos de vida

Na década de 1970, alguns Leigos Lassalistas solicitaram 
oficialmente poder viver e compartilhar o espírito, o caris-
ma e a missão Lassalista. Assim nasceu esta Fraternidade 
Lassalista, que desde as origens leva o nome de SIGNUM 
FIDEI. Em 1976 teve lugar a primeira consagração de Leigos 
Lassalistas na cidade de Roma.

O 42º Capítulo Geral afirmo que a Fraternidade Signum Fidei 
“constitui para os Distritos um caminho de espiritualidade 
muito adaptado aos Leigos – sobretudo aos educadores - 
que inspiram sua vida em São João Batista de La Salle”. O 
43º Capítulo Geral reconheceu a relação orgânica da Fra-
ternidade com o Instituto. Seus membros são oficialmente 
“Associados” à Missão Lassalista. No ano de 2006 teve lugar 

em Roma a primeira Assembleia internacional de Signum Fi-
dei.

Identidade

O Estilo de Vida Signum Fidei oferece um caminho de fé e de 
vida aberto a todas as pessoas que desejam viver os valores 
do Evangelho no contexto da Associação Lassalista.

Entendem que Signum Fidei não é a única forma de viver o 
carisma por parte dos Leigos.  (Às vezes, certa tensão ocorre 
entre os diversos grupos).
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Associados para a Missão

A Associação, no princípio, esteve limitada ao âmbito dos 
Irmãos. Depois se estende aos Leigos. Está referida à mis-
são, ao carisma e à espiritualidade Lassalista. A experiência 
indica que a missão só possível quando existe uma comuni-
dade de pessoas que garante e dá estabilidade ao projeto 
educativo. 

O carisma Lassalista convoca hoje diferentes pessoas para 
formar uma nova fraternidade, a Fraternidade Lassalista, 
onde Irmãos e Leigos, homens e mulheres, cristãos e não 
cristãos se comprometem juntos, ao estilo de La Salle, no 
serviço educativo dos pobres e a partir deles a todas as 
crianças, jovens e adultos.

Associado é a pessoa que reconhece o carisma Lassalista 
como uma dimensão fundamental no desenvolvimento de 
seu próprio itinerário e se empenha em viver de acordo aos 
valores que dito carisma propõe. Segue um processo de for-
mação permanente que o ajuda a conformar sua identidade, 
segundo sua vocação de alguém que crê. 

Tem um compromisso público com um período prévio de 
preparação de um a três anos. O processo é facilitado pelo 
responsável distrital, e implica: Comunhão com outros as-
sociados, Dedicação aos pobres, Ministério da educação 
cristã e a evangelização, Acompanhamento para realizar um 
autêntico discernimento da vida à luz do Espírito.

Estatuto ou Documento inspirador

Signum Fidei. Estilo de vida. Aprovado pela 2ª Assembleia In-
ternacional, 2013.

Capítulos:
1. Nossa identidade.
2. O espírito de Signum Fidei
3. A chamada vocacional
4. A missão
5. A comunidade
6. A vida de fé.
7. A consagração
8. O Signum Fidei e sua família.
9. A Família Lassalista
10. A Formação
11. Estatutos. Animação e Governo.

Oração Signum Fidei

• Para elaborar o Projeto comunitário de uma Comunidade cristã 
La Salle: SIGNUM FIDEI.

• Orientações para o processo de Associação de ARLEP. (Anos 
´90). Associação dos Leigos para a missão educativa 
Lassalista.

• V Semana Lassalista. As diversas formas de vida Lassalis-
ta como proposta vocacional em nossa sociedade de 
hoje, 2014.

Organização. Estrutura. Animação

As comunidades funcionam no marco dos distritos (provín-
cias). Não tem organismo a nível internacional.
Tem um Irmão assessor internacional, também um Irmão 
assessor local, nomeado pelo Superior Geral ou pelo Ir. Visi-
tador respectivamente. Ambos asseguram os vínculos com 
o Distrito e o Instituto.

Cada comunidade está animada por um Animador Leigo e 
acompanhada por um Irmão Assessor. Eleito pela comuni-
dade para um período de dois anos, renovável uma vez.
No Distrito tem um Coordenador de Distrito eleito pelos 
Animadores Leigos. Mandato de três anos, renovável uma 
vez.

As Assembleias regionais formadas por todos os Coordena-
dores Leigos e Irmãos assessores do Distrito ou Setor.

A nível internacional: Conselho Internacional. Composto 
pelos Coordenadores das Regiões e o Irmão Assessor in-
ternacional. A Assembleia internacional elege o presidente. 
O Presidente representa a Fraternidade no Conselho Inter-
nacional da Família Lassalista e Associação. Mandato de 7 
anos, renovável uma vez.

A Assembleia Internacional Signum Fidei é o órgão sobera-
no da Fraternidade Signum Fidei. O Presidente Internacional 
junto com o Irmão Assessor Internacional convoca esta As-
sembleia pelo menos um ano antes do Capítulo Geral ordi-
nário do Instituto e em conexão com a Assembleia Interna-
cional da Missão. 

Não se põe o acento em estruturas, ou em uma identidade 
internacional, deixa-se aos Distritos. Assume-se o pluralis-
mo de formas e processos.  O Conselheiro link somente se 
faz presente em aspectos de animação.
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Não é associação canônica.  Depende dos Leigos, ainda que 
com um Assessor Irmão.

Uma Fraternidade carismática está composta de um grupo 
de comunidades, cada uma com 15 a 20 membros.

Força no Instituto das Assembleias de Missão e dos Conse-
lhos de Missão.

Não há um representante Leigo a nível de Instituto. Sim, a 
nível de Província.
Não há um Conselho internacional de Signum Fidei.

6. Número de membros. Extensão nos paí-

ses. Internacionalidade

Estende-se por todo o Instituto, porém de forma diversa.
Funciona bem em Filipinas, América Latina. Falta mais de-
senvolvimento na Europa.
Pode haver uns 3000 a 4000 em todo mundo.
Boa parte são professores.

Todavia não se pensou em Leigos com disponibilidade inter-
nacional. Articulam-se melhor a nível de Província (Distrito).

7. Processos formativos

Cada comunidade programa os meios e as pessoas para a 
formação de seus membros. São convidados para progra-
mas de formação do Distrito ou da Região. 

O período de formação inicial dura normalmente dois anos 
e se realiza dentro da comunidade local. Acompanhamento 
pessoal.

Os temas principais: Estudo da Palavra de Deus, teologia 
dos sacramentos, doutrina sobre o laicato e a história, es-
piritualidade e pedagogia Lassalista, assim como o Estilo 
de Vida.

8. Sustento econômico da Associação

Cada fraternidade é autônoma em sua gestão econômica.
A Fraternidade pode gerir ou dirigir centros próprios. 

9. Dimensão comunitária

Constituídos em comunidades. Pelo menos, três pessoas. 
Projeto pessoal e projeto comunitário. Encontros comuni-
tários. Animação por um Leigo consagrado, eleito pela co-
munidade. Irmão assessor nomeado pelo Irmãos Visitador.
 
O Projeto comunitário é um plano de ação elaborado por uma 
comunidade em vista de exercer um ministério comum em 
espírito de Associação e para ajudar a todos os membros a 
crescer como cristãos Lassalistas. Concretiza como viver o 
Evangelho em nossa realidade concreta e engloba aqueles 
aspectos do Projeto pessoal que fazem referência à missão 
comum da comunidade.
  
Diversas experiências comunitárias. Comunidades de Lei-
gos. Comunidades de Irmãos e Leigos. Uma Leiga esteve de 
“superiora” de uma comunidade.

10. Promoção ou proposta para novos 

membros.

A partir dos projetos de missão. Força do compromisso na 
missão.

A aceitação dos novos membros corre por conta dos res-
ponsáveis da Província.

É o Conselho de Missão quem decide para ser associado.

11. Promessas ou compromissos. Tempora-

lidade – Perpetuidade.

A consagração Signum Fidei é uma reafirmação da consa-
gração batismal que compromete as pessoas a viver com 
radicalidade as exigências do Evangelho. Realizada diante 
da comunidade, é ponto de partida de uma vida entregue 
ao serviço de Deus para a edificação da Igreja segundo o 
carisma de são João Batista. Não se fazem votos religiosos.
Normalmente a consagração faz-se por um período de um 
ano e se renova anualmente. Depois de um período de dez 
anos, quem o deseja pode solicitar ao Ir. Visitador a autori-
zação para fazê-la por toda a vida.



Instituto dos Irmãos Maristas - Secretariado dos Leigos
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Roma, Itália

Site  http://www.champagnat.org  
Facebook https://www.facebook.com
E-Mail comunica@fms.it

Ficha 4

A fórmula:

…. Renovo publicamente minha consagração batismal e 
consagro minha vida inteiramente a Vós, para procurar vos-
sa glória, quanto me for possível e o que exigireis de mim.
Uno-me a meus Irmãos e Irmãs da Fraternidade Signum Fidei 
para viver, juntos e por associação, um Estilo de vida funda-
do na pessoa de Jesus Cristo e me associo a eles para a mis-
são Lassalista a favor da educação dos pobres, participando 
assim da espiritualidade e do carisma Lassalista.
Neste momento de minha vida especifico meu compromis-
so no seguinte projeto apostólico concreto…
Associo-me à Fraternidade por um período de um ano.

As expressões de vinculação ou compromisso somente se 
dão a nível de Províncias. Não a nível de Instituto.

12. Membros de outras religiões

Os membros da Fraternidade Signum Fidei acolhem e cola-
boram com agrado com aqueles Lassalista de outras confis-
sões cristãs e credos religiosos nos âmbitos da formação ou 
da missão (Estilo de vida 23).

13. Relação com os religiosos/as

O Irmão Visitador, com o parecer do Conselho da Missão, 
pode encerrar uma comunidade ou excluir algum de seus 
membros.

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it

