São Paulo, 03 de maio de 2009.
Aos Salesianos Cooperadores da Região Brasil
A Consulta Região Brasil reunida em 01 a 03 de maio de 2009 na Casa Inspetorial SDB
em São Paulo, vem solicitar à todos os Salesianos Cooperadores que observem e coloquem
em prática, para a legítima comunhão na Associação da Região Brasil as seguintes
referências:
a) Tendo sido realizadas as eleições dos Centros Locais em espírito de comunhão, sentido de
pertença e identidade, deve-se realizar as eleições dos Conselhos Provinciais já agora
neste mês de maio, respeitando as decisões anteriores desta Consulta, com espírito de
comunhão, unidade e serviço. Quando da escolha, observe com carinho que as funções
devem ser exercidas por pessoas que tenham razoável caminhada na Associação e
conhecimento específico da função.
b) Observa-se que em alguns Centros Locais existe uma ausência da presença efetiva
dos(as) Delegados(as) na animação espiritual, tarefa esta determinada pelo nosso PVA e
pelas Constituições dos SDB e FMA. Pedimos que reporte à coordenação local os avanços
e as dificuldades nas relações com os seus respectivos delegados(as).
c) Com relação ao Elenco da Região Brasil, é necessária a atualização dos seus dados junto
à sua coordenação local, que por sua vez, encaminhará para a Secretaria Provincial para
as devidas providências.
d) A participação no Congresso Nacional em Recife (julho) é um grande momento de
confraternização e formação de nossa Associação. Por isso, esforce-se para estar
presente, principalmente se você está exercendo alguma função de animação. Até o dia
15 de maio sua participação poderá ser realizada junto a Coordenação Provincial que
encaminhará para a comissão do Congresso. Atente que este prazo foi prorrogado
permanecendo os valores anteriores.
e) Para um maior Sentido de Pertença e Identidade Associativa e de Família Salesiana, a
partir desta data, utilize na frente de seu nome civil a sigla SC.
(ex: SC. Lincoln Cézar
Melo), que o identificará como Salesiano Cooperador, a exemplo dos religiosos em nossa
Igreja.
f) Visite e divulgue nosso site (www.salesianoscooperadores.org) bem como, envie notícias
do apostolado de seu Centro Local ao email: sscc@salesianoscooperadores.org
Caminhemos em comunhão, crescendo cada dia mais em nossa Pertença. “(...) estão
conscientes que a pertença à Associação se constitui numa privilegiada experiência de fé e de
comunhão eclesial. (...) reconhecem que esta pertença necessita de sinais concretos de
presença e participação ativa na vida Associativa.” (PVA- Estatuto art.28)
Afetuosamente em Dom Bosco Santo, rumo ao Bicentenário.

SC. Dr. Lincoln C.M.G. Costa – Conselheiro Mundial Região Brasil
SC. Prof. Luiz Marcos Schatzmann – Formador Região Brasil
SC. Elenara da Silva A. Schatzmann – Secretaria Região Brasil
SC. Carlos Roberto Minozzi – Administrador Região Brasil
SC. Dra. Neide Paula Miranda de Carvalho – Conselheira Região Brasil
SC. Prof. Zacharias Ernanes das Candeias – Conselheiro Região Brasil
SC. Elza Demarchi Mengarda – Conselheira Região Brasil
SC. Profa. Leila Maria S. de Castro – Conselheira Região Brasil

