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ESTATUTO

PRO†MIO
Diversos s€o os caminhos oferecidos aos crist€os para viver a f• de seu Batismo. Alguns, movidos
pelo Esp‚rito Santo e atra‚dos pela figura de Dom Bosco, realizam o ideal de “trabalhar com ele”
vivendo na condi…€o laical ou clerical o mesmo carisma da Sociedade de S€o Francisco de Sales.
Desde o in‚cio, Dom Bosco pensou em organizar os colaboradores de sua obra: convidou leigos,
homens e mulheres, e membros do clero diocesano, a “cooperar” na miss€o pela salva…€o dos
jovens, sobretudo, daqueles pobres e abandonados.
Em 1876, ele definiu, claramente, o projeto de vida com o “Regulamento dos Cooperadores
Salesianos” por ele escrito e, sucessivamente, aprovado pela Igreja. Hoje, os Salesianos
Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras est€o difundidos e trabalham a n‚vel mundial.
O texto atual descreve o Projeto de Vida Apost€lica. Oferece um aut†ntico caminho de
santifica…€o ‡por exercitar a caridade no trabalho pela salva…€o das almasˆ. Os Salesianos
Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras confiam na fidelidade de Deus Pai, que os chamou.
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• N‚o fostes v€s que me escolhestes,
mas eu vos escolhi e vos constitui
para que vades e produzais fruto,
e o vosso fruto permaneƒa.„
(Jo 15,16).
CAPÉTULO I

Art. 1

O SALESIANO COOPERADOR E A SALESIANA COOPERADORA, NA FAMÉLIA
SALESIANA E NO MUNDO
O Fundador: um homem enviado por Deus

Para contribuir para a salva…€o da juventude, “a por…€o mais delicada e mais preciosa da
sociedade humana”, o Esp‚rito Santo, com a interven…€o maternal de Maria, suscitou S€o Jo€o
Bosco, o qual fundou a Sociedade de S€o Francisco de Sales (1859), junto com Santa Maria
Domingas Mazzarello, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora (1872), e, com a mesma energia
apost‰lica do carisma salesiano, constituiu, oficialmente, a "Pia Uni€o dos Salesianos
Cooperadores ", como terceiro ramo da Fam‚lia (1876), unida Š Sociedade de S€o Francisco de
Sales, tamb•m denominada Sociedade Salesiana de S€o Jo€o Bosco ou Congrega…€o Salesiana.
O Esp‚rito Santo formou em S€o Jo€o Bosco um cora…€o de pai e de mestre, capaz de dedica…€o
total, inspirando-lhe um m•todo educativo permeado pela caridade do Bom Pastor
Art. 2

Os Salesianos Cooperadores: uma vocaÑÖo especÜfica na Igreja

á 1. Comprometer-se como Salesiano Cooperador • responder Š voca…€o apost‰lica salesiana,
dom do Esp‚rito, assumindo um modo espec‚fico de viver o Evangelho e de participar da miss€o da
igreja. ‹ uma escolha livre, que qualifica a exist†ncia.
á 2. Crist€os cat‰licos de qualquer condi…€o cultural e social podem percorrer este caminho. Eles
sentem-se chamados a viver a vida de f• comprometida no dia-a-dia, caracterizada por duas
atitudes:
a) sentindo Deus como Pai e Amor que salva; encontrar em Jesus Cristo o Filho Unig†nito,
ap‰stolo perfeito do Pai; viver em intimidade com o Esp‚rito Santo, animador do povo de
Deus no mundo;
b) sentir-se chamado e enviado a uma miss€o concreta: contribuir para a salva…€o da
juventude, comprometendo-se na mesma miss€o juvenil e popular de Dom Bosco.1
Art. 3

VocaÑÖo ànica: duas maneiras de vivâ-la

á 1. Dom Bosco idealizou a Associa…€o dos Salesianos Cooperadores aberta tanto para leigos
quanto para o clero secular.
á 2. Os Salesianos Cooperadores leigos realizam o seu compromisso apost‰lico e vivem o esp‚rito
salesiano nas situa…Œes ordin•rias da vida e do trabalho com sensibilidade e caracter‚sticas laicais.

1

Cf. RDB IV
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á 3. Os Salesianos Cooperadores Bispos, Sacerdotes ou Di•conos seculares realizam o pr‰prio
minist•rio inspirando-se na caridade pastoral de Dom Bosco, modelo de vida sacerdotal que
privilegia o compromisso com os jovens e com os ambientes populares 2.
Art. 4

A AssociaÑÖo na Igreja

á 1. A Associa…€o dos Salesianos Cooperadores • aprovada pela S• Apost‰lica como Associa…€o
pŽblica de fi•is e participa do patrim•nio espiritual da Sociedade de S€o Francisco de Sales. Os
membros colaboram, ativamente, na sua miss€o, em nome da Igreja, sob a autoridade do ReitorMaior, como sucessor de Dom Bosco, em esp‚rito de fidelidade aos Pastores e em colabora…€o
com outras for…as eclesiais.
á 2. Os Salesianos Cooperadores manifestam uma devo…€o filial ao Sumo Pont‚fice.
á 3. A Associa…€o dos Salesianos Cooperadores goza de personalidade jur‚dica eclesi•stica pŽblica3.
Tem sua sede central em Roma.
Art. 5

A AssociaÑÖo na FamÜlia Salesiana

A Associa…€o dos Salesianos Cooperadores • um dos grupos da Fam‚lia Salesiana. Juntamente com
a Sociedade de S€o Francisco de Sales, o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e outros grupos
oficialmente reconhecidos4, • portadora da comum voca…€o salesiana, correspons•vel pela
vitalidade do Projeto de Dom Bosco na Igreja e no mundo.
A Associa…€o traz para a Fam‚lia Salesiana os valores espec‚ficos da sua condi…€o secular, no que
diz respeito Š identidade e autonomia pr‰pria de cada grupo. Vive uma rela…€o particular de
comunh€o com a Sociedade de S€o Francisco de Sales que, por vontade do Fundador, tem na
Fam‚lia um papel espec‚fico de responsabilidade.
Art. 6

Os Salesianos Cooperadores: Salesianos no mundo

Os Salesianos Cooperadores vivem a sua f• em sua pr‰pria realidade secular. Inspirando-se no
projeto apost‰lico de Dom Bosco, sentem viva a comunh€o com os outros membros da Fam‚lia
Salesiana. Comprometem-se na mesma miss€o juvenil e popular, de forma fraterna e associada.
Agem para o bem da Igreja e da sociedade, de forma adequada Šs exig†ncias educativas do
territ‰rio e de suas pr‰prias possibilidades concretas5.

2

Cf. CIC can. 278.
Cf. CIC, can. 313
4
Cf. ACS 304, 57-61
5
Cf. PASCUAL CH•VEZ, Carta d’Identit• della Famiglia Salesiana. Roma 2012.
3
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• v€s sois o sal da terra. V€s sois a luz do mundo.
Brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem vosso Pai que est… nos c†us.„
(Mt 5,13‡. 16).
CAPÉTULO II

Art. 7

COMPROMISSO APOSTÇLICO DO SALESIANO COOPERADOR E DA
SALESIANA COOPERADORA
Testemunho das bem-aventuranÑas

O estilo de vida do Salesiano Cooperador, marcado pelo esp‚rito das Bem-aventuran…as, o
compromete a evangelizar a cultura e a vida social6. Por esta raz€o, enraizado em Cristo e
consciente de que todos os batizados s€o chamados Š perfei…€o do amor, vive e testemunha:
- uma vida segundo o Esp‚rito como uma fonte de alegria, de paz e de perd€o;
- a liberdade, em obedi†ncia ao plano de Deus, apreciando o valor e a autonomia pr‰prios
das realidades seculares, comprometendo-se a orientar, sobretudo, no servi…o Šs pessoas;
- a pobreza evang•lica, administrando os bens que lhe s€o confiados, com crit•rios de
sobriedade e de partilha, Š luz do bem comum;
- a sexualidade de acordo com uma vis€o evang•lica de castidade, marcada pela delicadeza
e uma vida de casado ou de solteiro, ‚ntegra, alegre e centrada no amor;
- a miseric‰rdia, que abre o cora…€o para todas as mis•rias materiais e morais e motiva para
trabalhar com caridade pastoral;
- a justi…a, para construir um mundo mais fraterno que reconhece e promove os direitos de
todos, especialmente dos mais fracos;
- a vontade decidida de serem construtores da paz em um mundo abalado pela viol†ncia e
pelo ‰dio de classe.
Este caminho de amor a Deus e aos outros • um caminho seguro para a santidade.
Art. 8

Compromisso apostälico

á 1. Os Salesianos Cooperadores realizam, em primeiro lugar, o seu apostolado, atrav•s dos
compromissos di•rios. Seguem Jesus Cristo, Homem perfeito, enviado pelo Pai para servir os
homens no mundo. Para isso, comprometem-se a realizar o ideal evang•lico do amor a Deus e ao
pr‰ximo, nas condi…Œes ordin•rias da vida7.
á 2. Animados pelo esp‚rito salesiano, dedicam uma aten…€o privilegiada aos jovens,
especialmente, aos mais pobres ou a v‚timas de qualquer forma de marginaliza…€o, explora…€o e
viol†ncia, para aqueles que se encaminham ao mundo do trabalho e a quantos aparentam sinais
de uma voca…€o espec‚fica.
á 3. Promovem e defendem o valor da fam‚lia8 como nŽcleo fundamental da sociedade e da Igreja
e se comprometem a constru‚-la como “Igreja dom•stica9”. Os Salesianos Cooperadores casados
6

Cf. ChL 16; Cf. Vat. II GS 72.
Cf. Vat II, GS 45.
8
Cf. ChL 40
7
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vivem no Matrim•nio a sua miss€o de ''cooperadores do amor de Deus criador'' e ''primeiros e
principais educadores dos filhos'', segundo Š pedagogia da bondade, pr‰pria do Sistema
Preventivo.
á 4. Est€o atentos Š Doutrina Social da Igreja e Š comunica…€o social para promover caminhos
educativos.
á 5. Promovem a atividade mission•ria da Igreja e se comprometem com a educa…€o Š
mundialidade como abertura ao di•logo entre as culturas.
Art. 9

A tarefa da educaÑÖo cristÖ

á 1. Os Salesianos Cooperadores, como Dom Bosco, levam por toda parte o compromisso de
educar e evangelizar10, para formar "bons crist€os, honestos cidad€os, e um dia, felizes habitantes
do C•u", conscientes de estarem sempre no caminho para uma maior maturidade humana e
crist€.
á 2. Compartilham com os jovens o gosto de viver, autenticamente, os valores da verdade,
liberdade, justi…a, sentido do bem e servi…o.
á 3. Educam os jovens a encontrar, na f• e nos Sacramentos, o Cristo ressuscitado, para encontrar
Nele o sentido da vida, para crescer como homens e mulheres novos.
á 4. Comprometem-se a ajudar os jovens a amadurecer uma proje…€o de vida que testemunhe a
sua presen…a crist€ e salesiana na Igreja e na sociedade.
Art. 10

A pedagogia da bondade

Os Salesianos Cooperadores em seu compromisso educativo:
á 1. Adotam o "Sistema Preventivo" de Dom Bosco, experi†ncia espiritual e educativa que •
baseada na raz€o, na religi€o e no afeto;
á 2. Promovem um ambiente familiar no qual o di•logo constante, a presen…a animadora, o
acompanhamento pessoal e a experi†ncia de grupo ajudam a perceberem a presen…a de Deus;
á 3. Promovem o bem e educam ao amor pela vida, Š responsabilidade, Š solidariedade, Š partilha,
Š sinergia e Š comunh€o;
á 4. Apelam aos recursos interiores da pessoa e acreditam na a…€o invis‚vel da gra…a. Contemplam
cada jovem com otimismo realista, convencidos do valor educativo da experi†ncia de f•. Sua
rela…€o com os jovens • inspirada por um amor maduro e acolhedor.

Art. 11
9

Atividades tÜpicas

Vat. II, LG 11.
Cf. ACS 290, luglio 1978: E. Vigan€, Il progetto educativo salesiano, 25-35
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Os Salesianos Cooperadores est€o abertos a v•rias formas de Apostolado. Entre elas, privilegiam a
vida familiar, al•m de seu pr‰prio trabalho e a vida associativa11:
- a catequese e a forma…€o crist€;
- a motiva…€o de grupos e movimentos juvenis e familiares;
- a colabora…€o em centros educativos e escolares;
- o servi…o social entre os pobres;
- o compromisso na comunica…€o social;
- a coopera…€o na pastoral vocacional;
- o trabalho mission•rio;
- a colabora…€o ao di•logo ecum†nico e inter-religioso;
- o testemunho da pr‰pria f• no servi…o s‰cio-pol‚tico;
- o desenvolvimento da Associa…€o.
Art. 12

Modalidade e estruturas nas quais operar

á 1. Os Salesianos Cooperadores participam na miss€o da Associa…€o na Igreja e revigoram-na com
os seus empenhos e com o envolvimento de outras pessoas.
á 2. Normalmente as atividades dos Salesianos Cooperadores se desenvolvem dentro de um
esp‚rito de colabora…€o e coopera…€o, nas estruturas nas quais a condi…€o secular oferece-lhes
maiores possibilidades de inser…€o significativa: civis, culturais, socioecon•micas, pol‚ticas,
eclesiais e salesianas12.
á 3. Os Salesianos Cooperadores podem realizar os seus compromissos apost‰licos em obras,
geridas, independentemente, pela Associa…€o e mediante iniciativas correspondentes Šs
necessidades mais urgentes do territ‰rio.

11
12

Cf. RDB IV,1; Vat. II LG 35; CDCC 904-906; cf.. RDB IV, 2-5.
MB XVII, 25; cf CIC, can 305; ChL 42.
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• aquilo que aprendestes, recebestes,
ouvistes e observastes em mim,
isto praticai, e o Deus da paz estar… convosco „
(Fil 4,9).
CAPÉTULO III

Art. 13

O ESPÉRITO SALESIANO DO SALESIANO COOPERADOR E DA SALESIANA
COOPERADORA
Preciosa heranÑa

Guiado pelo Esp‚rito Santo, Dom Bosco viveu e transmitiu aos membros da sua Fam‚lia um estilo
original de vida e a…€o: o esp‚rito salesiano13.
O esp‚rito salesiano • uma t‚pica experi†ncia evang•lica, que tem a sua fonte no cora…€o do
pr‰prio Cristo, que impele ao dom e ao servi…o quantos o vivem.
Alimenta-se no compromisso da caridade apost‰lica, princ‚pio interior din‘mico, que unifica a
paix€o por Deus e a paix€o pelo pr‰ximo.
Se expressa em uma espiritualidade sacramental, que se concretiza no viver com alegria e
otimismo o cotidiano e em um servi…o respons•vel na comunidade eclesial e na sociedade civil.
Requer uma exigente "metodologia asc•tica" expressa por um rosto sereno e alegre como
resposta Š solicita…€o de Dom Bosco: “trabalho e temperan…a”.
Art. 14

Experiância de fã comprometida

á 1. O Salesiano Cooperador acolhe o esp‚rito salesiano como dom do Senhor Š Igreja e o faz
frutificar segundo sua condi…€o, laical ou ministerial. Participa da experi†ncia carism•tica de Dom
Bosco e se compromete a promover o humanismo salesiano construindo razŒes de esperan…a e
perspectivas de futuro para a pessoa e a sociedade14.
á 2. Vivendo a espiritualidade Salesiana, promove uma experi†ncia "pr•tica" de comunh€o
eclesial.
á 3. O Salesiano Cooperador confia na Virgem Imaculada e Auxiliadora como guia de sua voca…€o
apost‰lica: ser verdadeiro "Cooperador de Deus" na realiza…€o de Seu plano de salva…€o. Pede Š
Maria, Auxiliadora e M€e do Bom Pastor, a ajuda e a for…a necess•ria para salva…€o, sua e dos
jovens. O dia a dia confiado Š Maria caracteriza a espiritualidade salesiana.
Art. 15

Centralidade do amor apostälico

á 1. O cora…€o do esp‚rito salesiano • a caridade apost‰lica e pastoral. Ela torna presente entre os
jovens a miseric‰rdia do Pai, o amor salv‚fico de Cristo e a for…a do Esp‚rito Santo. Dom Bosco
expressou-a no mote: "Da mihi animas, cetera tolle". Manifestou-a, em nome dos “Salesianos",
13
14

Cf. Carta d’ identit•, 37.
Cf. Carta d’ identit•, 15-17.

ESTATUTO

13

escolhendo como patrono S€o Francisco de Sales, modelo de humanismo crist€o, de dedica…€o
apost‰lica e de amabilidade, e promotor da espiritualidade dos leigos.
á 2. Esta caridade • para os Salesianos Cooperadores um dom de Deus, que os une a Ele e aos
jovens. E • inspirada na solicitude maternal de Maria, que os sustenta no seu testemunho di•rio.
Art. 16

PresenÑa salesiana no mundo

á 1. Os Salesianos Cooperadores sentem-se "intimamente solid•rios" com a sociedade em que
vivem e na qual s€o chamados a ser luz, sal e fermento. Acreditam nos recursos interiores da
pessoa. Compartilham os valores de sua cultura e se comprometem, para que ela seja guiada pelo
humanismo crist€o. Promovem as novidades com senso cr‚tico crist€o. Integram em suas vidas,
"tudo o que • bom 15”, colocando-se Š escuta, sobretudo, dos jovens no discernimento dos sinais
dos tempos.
á 2. Diante dos desafios16 e dificuldades socioculturais, assumem uma atitude cr‚tica e construtiva.
Comprometem-se a difundir na sociedade uma cultura crist€ e •tica da acolhida e da
solidariedade.
Art. 17

Estilo de aÑÖo

Os Salesianos Cooperadores vivem como "bons crist€os e honestos cidad€os”, santificam sua
exist†ncia no cotidiano e baseiam suas a…Œes na uni€o com Deus. Acreditam no valor da vida, da
gratuidade, da fraternidade e do fazer-se pr‰ximo. Cultivam aquelas atitudes que favore…am a
educa…€o Šs alegrias di•rias, e as comunicam aos outros.
Art. 18

Estilo de relacionamento

Os Salesianos Cooperadores, inspirando-se no Sistema Preventivo de Bom Bosco, em seus
relacionamentos, praticam a “amorevolezza” como sinal do amor de Deus, e instrumento para
despertar a sua presen…a no cora…€o de quantos encontram. Est€o prontos a dar o primeiro passo
e acolher, sempre, aos outros com bondade, respeito e paci†ncia. Tendem a despertar rela…Œes de
confian…a e amizade por criar uma atmosfera familiar feito de simplicidade e afeto. S€o agentes da
paz e buscam no di•logo o esclarecimento, o consenso e a concord‘ncia.
Art. 19

Estilo de oraÑÖo

á 1. Os Salesianos Cooperadores est€o convencidos de que sem a uni€o com Jesus Cristo, n€o
podem fazer nada17. Invocam o Esp‚rito Santo que lhes ilumina e d• for…a dia ap‰s dia. Sua ora…€o,
fundamentada na Palavra de Deus, • simples e confiante, alegre e criativa, impregnada de ardor
apost‰lico aderente Š vida e nela se prolonga. Para nutrir a vida de ora…€o os Salesianos
Cooperadores recorrem a fontes espirituais oferecidos pela Igreja, pela Associa…€o e pela Fam‚lia
Salesiana. Participam, ativamente, na liturgia, valorizam as formas de piedade popular que
enriquecem
as
suas
vidas
espirituais.
15

1 Tes 5,21
Cf. Vat. II, GS 4,11.
17
Cf. Gv 15,5; Vat. II, AA 4.
16
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á 2. Revigoram a sua f• na experi†ncia sacramental. Encontram na Eucaristia o alimento da sua
caridade apost‰lica. Na reconcilia…€o encontram a miseric‰rdia do Pai, que proporciona Šs suas
vidas uma din‘mica e cont‚nua convers€o e os faz crescer na capacidade de perdoar.
á 3. Refor…am a sua vida interior e apost‰lica com momentos de espiritualidade, programados,
tamb•m, pela Associa…€o.
Art. 20

Em comunhÖo com Maria Auxiliadora e com nossos santos

á 1. Os Salesianos Cooperadores, como Dom Bosco, nutrem um amor filial por Maria
Auxiliadora, M€e da Igreja e da humanidade18. Ela cooperou na miss€o salv‚fica do Salvador e
continua a faz†-lo, tamb•m hoje, como M€e e Auxiliadora do povo de Deus. ‹ guia especial da
Fam‚lia Salesiana. Dom Bosco confiou a Ela os Salesianos Cooperadores, para que recebam a
prote…€o e inspira…€o na miss€o.
á 2. Dedicam-se, com particular afeto a S€o Jos•, Patrono da Igreja universal. Recorrem
confiantes Š intercess€o de S€o Jo€o Bosco, "pai e mestre" dos jovens, e de toda a Fam‚lia
Salesiana.
á 3. Entre os modelos de vida apost‰lica, veneram, com predile…€o, S€o Francisco de Sales,
Santa Maria Domingas Mazzarello, Beata Alexandrina Maria da Costa, Mam€e Margarida e os
outros santos, beatos e vener•veis da Fam‚lia Salesiana. O conhecimento de suas vidas • fonte
de inspira…€o e ora…€o.

18

Cf. Carta d’ identit•, 51-53.
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• Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor,
que leveis uma vida digna da vocaƒ‚o ‰ qual fostes chamados,
com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma,
suportando-vos, mutuamente, com caridade.
Sede solŠcitos em conservar a unidade do EspŠrito no vŠnculo da paz. „
(Ef 4,1-3).
CAPÉTULO IV

Art. 21

SALESIANO COOPERADOR E SALESIANA COOPERADORA EM COMUNHÅO
E COLABORAÄÅO
IrmÖos e irmÖs em Dom Bosco

A comunh€o vocacional apost‰lica e a perten…a a mesma Associa…€o tornam os Salesianos
Cooperadores irm€os e irm€s espirituais. “Unidos num s‰ cora…€o e numa s‰ alma”, vivem, de
fato, a comunh€o com os v‚nculos caracter‚sticos do esp‚rito de Dom Bosco.
Participam com alegria da “vida de fam‚lia” da Associa…€o para conhecerem-se, crescer juntos,
trocar experi†ncias de f• e elaborar projetos apost‰licos. Promovem a vida associativa,
acolhendo-se reciprocamente19.
Art. 22

Corresponsabilidade na missÖo

á 1. O Salesiano Cooperador sente-se respons•vel pela miss€o comum e a desenvolve segundo
as suas pr‰prias condi…Œes de vida, compet†ncia e possibilidades, dando-lhe seu v•lido
sustento. Compartilham na Associa…€o a corresponsabilidade educativa e evangelizadora.
A cada um • solicitado participar das reuniŒes de programa…€o e avalia…€o das v•rias atividades
e para a escolha dos respons•veis.
Se chamado a ocupar um encargo de responsabilidade, se compromete a desenvolve-lo com
fidelidade e esp‚rito de servi…o.
á 2. Com responsabilidade e sentido de perten…a, cada Salesiano Colaborador, sustenta a
autonomia econ•mica da Associa…€o para que ela possa desenvolver a sua miss€o20.
Art. 23

ParticipaÑÖo e laÑos com os grupos da FamÜlia Salesiana

á 1. Os Salesianos Cooperadores, fi•is Šs indica…Œes de Dom Bosco, sabem que ‡as for…as
d•beis, quando unidas, tornam-se fortes e que, se um barbante sozinho, facilmente, se rompe,
• muito dif‚cil romper tr†s deles unidosˆ21, perseveram na comunh€o e na colabora…€o com os
outros grupos da Fam‚lia Salesiana mediante o conhecimento e a informa…€o rec‚proca, a ajuda
mŽtua espiritual e formativa, e o envolvimento nos compromissos apost‰licos comuns, no
respeito da identidade e da autonomia de cada um22.

19

Cf. RDB V, 7 e VII, 4-5.
Cf. Carta d’ identit•, 34-35.
21
Cf. RDB I
22
Cf. Ibid VI,1.
20
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á 2. A participa…€o nas Consultas da Fam‚lia Salesiana23 nos diversos n‚veis e, em uni€o com as
estruturas pastorais da Igreja e as institui…Œes civis, favorecem a pesquisa comum de novas
iniciativas. A miss€o salesiana promove e testemunha a riqueza da heran…a espiritual e
apost‰lica recebida.
á 3. Os Salesianos Cooperadores se sentem pr‰ximos de todos os grupos pertencentes Š Fam‚lia
Salesiana, posto que, todos s€o herdeiros do carisma e do esp‚rito salesiano.
Est€o abertos e promovem toda forma de colabora…€o, particularmente, com os grupos de
leigos, respeitando a identidade e a autonomia de cada um.
Art. 24

O ministãrio do Reitor-Mor

á 1. O Reitor-Mor da Sociedade de S€o Francisco de Sales • o sucessor de Dom Bosco24. Por
vontade expl‚cita do Fundador • o Superior da Associa…€o e nela desenvolve a fun…€o de
Moderador supremo. Garante a fidelidade ao Projeto do Fundador e promove o seu
crescimento.
á 2. Em seu minist•rio, exercitado, tamb•m, pelo seu Vig•rio ou pelo Coordenador Mundial, se
vale, ordinariamente, do Conselho Mundial com a Secretaria Executiva Mundial, sobretudo,
para animar toda a Associa…€o e coordenar as iniciativas formativas e apost‰licas.
á 3. Os membros da Associa…€o nutrem pelo Reitor-Mor sentimentos de sincero afeto e
fidelidade as suas orienta…Œes.
Art. 25

LaÑos particulares com a Sociedade de SÖo Francisco de Sales e com o Instituto
das Filhas de Maria Auxiliadora

A Associa…€o dos Salesianos Cooperadores tem com a Sociedade de S€o Francisco de Sales um
“vinculo de uni€o est•vel e segura25”, e la…os carism•ticos particulares com o Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora.
Cada comunidade salesiana (SDB e FMA), inspetorial e local, sente-se envolvida na tarefa
desejada por Dom Bosco, de "apoiar e incrementar " a Associa…€o, contribuir para a forma…€o
de seus membros, tornar conhecido e promover os seus Projetos de Vida Apost‰lica26.

23

Cf. Ibid., 64.
Cf Carta d’ identit•, 22; cf. RDB V, 3.
25
RDB II; V, 3.
26
Cf. Regolamenti SDB 38
24
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Art. 26

O serviÑo apostälico dos Delegados e das Delegadas

á 1. Na Associa…€o, os Delegados e Delegadas, em qualquer n‚vel, fazem parte, de fato, de
direito e com a voz ativa, do respectivo Conselho, garantem o ‡v‚nculo de uni€o segura e
est•velˆ com o esp‚rito salesiano e compartilham a experi†ncia carism•tica e espiritual do
Fundador.
Em fidelidade criativa a Dom Bosco, est€o empenhados a oferecer a pr‰pria contribui…€o
espec‚fica, tamb•m, na participa…€o nas tarefas e nas decisŒes colegiadas da Associa…€o.
á 2. Estimulam a responsabilidade dos Conselhos e solicitam a autonomia organizativa na
comunh€o carism•tica com a Sociedade de S€o Francisco de Sales e com o Instituto das Filhas
de Maria Auxiliadora.
á 3. Oferecem um servi…o de orienta…€o espiritual, educativa e pastoral para sustentar um
apostolado mais eficaz dos Salesianos Cooperadores no territ‰rio27.

27

Cf. RDB V, 5.
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• Que o Senhor vos faƒa crescer e avantajar na caridade m‹tua
e para com todos os homens, como † o nosso amor para convosco.
Que Ele confirme os vossos coraƒŒes, e os torne irrepreensŠveis
e santos na presenƒa de Deus, nosso Pai,
por ocasi‚o da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos! „
(1 Tess 3,12-13).
CAPÉTULO V

Art. 27

PERTENÄA E FORMAÄÅO DO SALESIANO COOPERADOR E DA SALESIANA
COOPERADORA
Entrada na AssociaÑÖo

á 1. O compromisso de se tornar Salesiano Cooperador exige uma escolha pessoal, livre,
gradual, motivada, amadurecida sob a a…€o do Esp‚rito Santo e acompanhada pelos
respons•veis.
A pessoa que deseja fazer parte da Associa…€o aceita um processo de forma…€o, que deve
corresponder aos conteŽdos fundamentais do Projeto de Vida Apost‰lica e leva em conta a sua
experi†ncia pessoal. Se garante, assim, uma forma…€o institucional e ao mesmo tempo
personalizada. Tal itiner•rio ser• adaptado pelos respons•veis da Associa…€o.
á 2. Quando o Aspirante alcan…ar uma suficiente assimila…€o do carisma salesiano, reconhecida
pelos respons•veis do Centro local, apresenta o seu pedido de admiss€o. Exige-se que tenha
atingido a maioridade.
á 3. A perten…a Š Associa…€o inicia-se com a Promessa Apost€lica pessoal com a qual se
expressa o desejo de viver os compromissos batismais Š luz do Projeto de Vida Apost‰lica.
Art. 28

Valor da pertenÑa

á 1. Os Salesianos Cooperadores est€o conscientes de que a perten…a Š Associa…€o alimenta a
experi†ncia de f• e de comunh€o eclesial. Representa, tamb•m, um elemento vital para o
sustento da pr‰pria voca…€o apost‰lica.
á 2. A perten…a necessita de sinais concretos que se exprimem, seja na participa…€o ativa na
vida da Associa…€o, seja na presen…a adequada Š realidade de vida e de compromisso
profissional do associado.
Art. 29

Responsabilidade e iniciativa para a formaÑÖo

á 1. Os Salesianos Cooperadores s€o os primeiros respons•veis pela sua pr‰pria forma…€o,
humana, crist€, salesiana e profissional.
á 2. A Associa…€o promove e sustenta a forma…€o pessoal e de grupo atrav•s da a…€o de
Salesianos Cooperadores qualificados, Delegados e Delegadas, e de outros membros da Fam‚lia
Salesiana.
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Art. 30

Fidelidade aos compromissos assumidos

á 1. Com a Promessa Apost‰lica o Salesiano Cooperador responde a um chamado que dura por
toda a vida e que se expressa no dia a dia com o testemunho, o apostolado, e as v•rias formas
de servi…o. Coloca-se com disponibilidade a servi…o da miss€o da Igreja, vivendo com
autenticidade o carisma salesiano. Colabora com empenho em iniciativas promovidas por
outras organiza…Œes eclesiais, religiosas e civis. Sua fidelidade • sustentada pelo afeto e pela
solidariedade dos membros da Associa…€o e da Fam‚lia Salesiana.
á 2. Para consolidar o valor da perten…a Š Associa…€o e atrav•s desta Š Fam‚lia Salesiana, os
compromissos associativos assumidos com a Promessa Apost‰lica devem ser renovados
segundo a modalidade mais oportuna estabelecida pelo Regulamento.
Art. 31

SaÜda da AssociaÑÖo

á 1. O Salesiano Cooperador ou a Salesiana Cooperadora, que por escolha pessoal pretende
deixar de fazer parte da Associa…€o, comunicar• sua decis€o ao Conselho local com uma
declara…€o escrita. O Conselho Local enviar• c‰pia da declara…€o ao Conselho Provincial.
á 2. A decis€o de desligar da Associa…€o um dos seus membros por graves motivos, dever• ser
tomada pelo Conselho Provincial, sob pedido motivado pelo Conselho Local, em esp‚rito de
caridade e de clareza, depois de ter verificado um estilo de vida n€o coerente com os deveres
fundamentais expressos no Projeto de Vida Apost‰lica. Esta decis€o • comunicada ao
interessado por escrito.
Art. 32

Significado e färmula da Promessa Apostälica

á 1. O sentido e o escopo da Promessa • de exprimir o desejo de viver o Batismo segundo o
Projeto de Vida Apost‰lica. O pr‰prio Dom Bosco propunha a Promessa como express€o
apost‰lica da voca…€o salesiana na sociedade.
á 2. A Promessa28
•• Pai, Te adoro porque †s bom e a todos ama.
Te agradeƒo por ter me criado e redimido, por ter me chamado para fazer parte da sua Igreja e
fazer-me conhecer nela a FamŠlia apost€lica de Dom Bosco, que vive para Ti a serviƒo dos jovens
e das classes populares.
AtraŠdo pelo Teu Amor misericordioso, quero amar-Te, ainda mais, fazendo o bem.
Por isto, PROMETO empenhar-me a viver (como presbŠtero) o Projeto de Vida Apost€lica da
Associaƒ‚o dos Salesianos Cooperadores, isto †:
- ser fiel discŠpulo de Cristo na Igreja Cat€lica;
- trabalhar no teu Reino, especialmente, pela promoƒ‚o e pela salvaƒ‚o dos jovens;
- aprofundar e testemunhar o espŠrito salesiano;
- colaborar, em comunh‚o de FamŠlia com as iniciativas apost€licas da Igreja Local.
Dai-me € Pai, a forƒa do teu EspŠrito, para que eu saiba ser testemunha fiel deste compromisso.
28

A presente f•rmula poder‚ ser adaptada segundo ƒs diversas situa„…es, para que sejam respeitados os conte†dos. Quando se
renova a Promessa se diz: “renovo a promessa de …”
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Maria Auxiliadora, M‚e da Igreja, me assista e me guarde nesta escolha de vida. Am†m„.
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‡ Como bons administradores da multiforme gra…a de Deus,
cada um coloque ‰ disposiƒ‚o dos outros o dom que recebeu.„
(1 Pt 4,10).
CAPÉTULO VI
Art. 33

ORGANIZAÄÅO DA ASSOCIAÄÅO
As razåes da organizaÑÖo

Os Salesianos Cooperadores, chamados a viverem em sociedade e na Igreja a sua voca…€o
apost‰lica, possuem uma adequada estrutura organizacional. A Associa…€o, da qual fazem
parte, • o instrumento para viver a miss€o e a comunh€o segundo este Projeto de Vida
Apost‰lica.
Art. 34

OrganizaÑÖo flexÜvel

A Associa…€o, fiel a vontade do Fundador, possui uma estrutura flex‚vel e funcional, com base
em tr†s n‚veis de governo: Local, Provincial e Mundial.
Com esta organiza…€o assegura a efic•cia da sua a…€o no territ‰rio e a abertura Š universalidade
da comunh€o e da miss€o.
Art. 35

Governo e animaÑÖo nos nÜveis local, provincial e mundial

A Associa…€o, ressalvada a autoridade do Reitor-Mor, representado, normalmente, pelo seu
Vig•rio, ou por um seu delegado, • confiada para o seu pr‰prio governo e para anima…€o aos
Conselhos, Locais, Provinciais e Mundiais, que incluem, tamb•m, a presen…a, de membros
religiosos nomeados pelos Inspetores e pelas Inspetoras para os Conselhos Locais e
Provinciais, e pelo Reitor-Mor para o Conselho Mundial.
A representa…€o legal da Associa…€o • confiada ao Coordenador do respectivo Conselho.
Art. 36

No nÜvel local

á 1. O nŽcleo fundamental da realidade associativa • o Centro Local. Ordinariamente, agrupa os
Salesianos Cooperadores que operam em um determinado territ‰rio. Cada Centro tem um
Delegado ou uma Delegada nomeados pelo respectivo Inspetor ou Inspetora. O Centro • ereto,
preferencialmente, junto Š uma obra dos Salesianos de Dom Bosco ou das Filhas de Maria
Auxiliadora.
á 2. Os Centros Locais s€o dirigidos, colegiadamente, por um Conselho Local eleito por todos os
membros que compŒem a Assembleia do Centro Local. O Conselho elege entre os seus
membros um Coordenador local e define as atribui…Œes espec‚ficas dos Conselheiros. Do
Conselho fazem parte, com voz ativa, o Delegado ou a Delegada.
á 3. Homens e mulheres de boa vontade, mesmo de outra confiss€o, religi€o e cultura,
simpatizantes do carisma salesiano, podem compartilhar as iniciativas do Centro local e oferecer
a eles colabora…€o como “Amigos de Dom Bosco”.
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Art. 37

No nÜvel provincial

á 1. Os Centros Locais se organizam em Prov‚ncias eretas pelo Reitor Mor, mediante proposta
do Conselho Mundial.
á 2. Em considera…€o ao ‡v‚nculo de uni€oˆ e aos la…os carism•ticos entre a Associa…€o dos
Salesianos Cooperadores e os Salesianos de Dom Bosco e as Filhas de Maria Auxiliadora, as
Prov‚ncias se relacionam com a realidade das respectivas Inspetorias.
á 3. Cada Prov‚ncia tem um Conselho Provincial eleito pelos Conselhos Locais em sede de
Congresso Provincial, segundo as modalidades previstas no Regulamento do Congresso.
á 4. O Conselho Provincial se organiza, colegiadamente, elegendo entre os seus membros
Conselheiros, um Coordenador Provincial. O Conselho, em escrut‚nio secreto, define as fun…Œes
espec‚ficas dos Conselheiros. Cada Conselho Provincial tem entre os seus Conselheiros um
Delegado e uma Delegada, com voz ativa, nomeados pelo respectivo Inspetor e Inspetora.
á 5. Para animar a Associa…€o, as Prov‚ncias, no respeito a sua autonomia de governo, s€o
organizadas em RegiŒes afins, por l‚ngua, cultura e territ‰rio, com decis€o do Reitor-Mor e de
acordo com o Conselho Mundial. Os Inspetores e as Inspetoras interessados, em comum
acordo, nomeiam um Delegado Regional e uma Delegada Regional.
Art. 38

No nÜvel mundial

á 1. O Conselho Mundial • composto:
- pelo Coordenador Mundial nomeado, diretamente, pelo Reitor-Maior;
- pelo Delegado Mundial SDB nomeado pelo Reitor-Mor e pela Delegada Mundial FMA
nomeada pelo Reitor-Mor sob proposta da Madre Geral do Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora;
- pelos Conselheiros Mundiais eleitos pelos respectivos Congressos Regionais;
- pelo Conselheiro Administrador Mundial e pelo Conselheiro Secret•rio Mundial eleito –
em escrut‚nio secreto – pelos pr‰prios Conselheiros.
á 2. A Secretaria Executiva Mundial (SEM) • formada pelo Coordenador Mundial, pelo
Administrador Mundial, pelo Secret•rio Mundial, pelo Delegado Mundial SDB e pela Delegada
Mundial FMA.
A SEM • funcional para os atos de administra…€o ordin•ria que n€o requerem a convoca…€o do
Conselho Mundial. Internamente, ao Conselho Mundial, assume na Associa…€o a fun…€o de
“Conselho para os Assuntos Econ•micos”, em conformidade com o c‘none 1280.
á 3. Os membros do Conselho Mundial permanecem em seus cargos por seis anos.
á 4. As diretrizes do Conselho Mundial tornam-se executivas com a aprova…€o do Reitor-Mor.
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Art. 39

A administraÑÖo dos bens da AssociaÑÖo

á 1. A Associa…€o dos Salesianos Cooperadores, como pessoa jur‚dica eclesi•stica pŽblica, est•
capacitada a adquirir, possuir, administrar e alienar bens tempor•rios, Š norma de direito. Os
bens pertencentes Š Associa…€o, como tal, s€o bens eclesi•sticos.
á 2. O Reitor Mor, com o Conselho Mundial, administra os bens da Associa…€o no n‚vel mundial
e • a autoridade competente para conceder aos Conselhos Locais e Provinciais, as licen…as para
estabelecer os atos de administra…€o extraordin•ria e para as aliena…Œes, que n€o requerem a
interven…€o da S• Apost‰lica29.
á 3. Os Conselhos, atrav•s de um Administrador escolhido internamente, s€o respons•veis pela
gest€o dos bens da Associa…€o. O Administrador, al•m disso, predispŒe-se, anualmente, Š
presta…€o de contas financeiras para apresentar ao Conselho de n‚vel superior.
Art. 40

DisposiÑåes finais

á 1. A Associa…€o dos Salesianos Cooperadores • regida pelo presente Estatuto. Outras normas
est€o contidas no Regulamento no n‚vel mundial ou nos Diret‰rios em v•rios n‚veis.
-

-

O Estatuto define a voca…€o apost‰lica do Salesiano Cooperador: a identidade, o
esp‚rito, a miss€o, a comunh€o e os princ‚pios da estrutura organizativa da Associa…€o.
O Regulamento cont•m aqueles pontos pr•ticos que especificam e regulam a a…€o, a
metodologia, a estrutura e a organiza…€o. Torna os princ‚pios do Estatuto, aos quais est•
condicionado, aplic•veis de forma operativa, na vida cotidiana da Associa…€o.
Os Diret‰rios s€o disposi…Œes particulares da Associa…€o para adaptar o Projeto de Vida
Apost‰lica ao funcionamento concreto nas diversas realidades territoriais. S€o
aprovados pelos respectivos Conselhos e ratificados pelos Conselhos de ‘mbito
imediatamente superior, os quais devem garantir a conformidade com as disposi…Œes
dos Estatutos e do Regulamento.

á 2. O presente Estatuto poder• ser modificado mediante proposta do Reitor-Mor, do Conselho
Mundial ou do Conselho Provincial. A proposta de altera…€o dever• conter a apresenta…€o clara
e detalhada dos motivos que podem justificar a altera…€o, definir os objetivos concretos que
almejam e os princ‚pios nos quais se articula. Cabe ao Superior da Associa…€o avaliar e aceitar a
proposta de altera…€o.
O processo de mudan…a ser• definido pelo Conselho Mundial, em consenso com o Reitor Mor.
A altera…€o dever• ser aprovada, sucessivamente, pela maioria absoluta dos participantes do
Conselho Mundial, do Superior e da S• Apost‰lica.

29

Ibid., 1292 “ 2.
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CONCLUS‡O
Art. 41

Um caminho para a santidade

Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras optam por compartilhar o percurso
evang•lico tra…ado no presente Projeto de Vida Apost‰lica:
Comprometem-se, responsavelmente, neste caminho que leva Š santidade: a Associa…€o dos
Cooperadores ç ˆ criada para sacudir da apatia em que jazem tantos crist•os, e difundir a
energia da caridade é30.
O Senhor acompanha com abund‘ncia da sua gra…a todos aqueles que trabalham no esp‚rito do
"da mihi animas cetera tolle", fazendo o bem Š juventude e Šs classes populares.

30

DB 15 luglio 1886, MB XVIII, 161
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REGULAMENTO

INTRODU‰‡O
O presente Regulamento completa o Projeto de Vida Apost‰lica definido no Estatuto da Associa…€o.
Oferece indica…Œes e estabelece condi…Œes para tornar operativos os princ‚pios expressos no
Estatuto

REGULAMENTO
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CAPÉTULO I

Art. 1

COMPROMISSO APOSTÇLICO DO SALESIANO COOPERADOR E DA
SALESIANA COOPERADORA
Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras na Igreja.

á 1. Os Salesianos Cooperadores se inserem com disponibilidade e atitude de servi…o no estilo
salesiano, tanto na par‰quia, como na diocese. Chamados pela Igreja para um minist•rio,
exercem-no, no apoio e no desenvolvimento da pastoral eclesial31.
Vivem sua voca…€o batismal acolhendo o Sistema Preventivo de Dom Bosco como modo espec‚fico
de exprimir o amor de Deus, com aten…€o especial aos jovens e Šs fam‚lias.
á 2. Os Salesianos Cooperadores promovem a ades€o ao minist•rio da Igreja. Nas rela…Œes com
os p•rocos, com os sacerdotes, religiosos e com outros leigos, s€o marcantes o apre…o, a
solidariedade e a ativa participa…€o nos planos pastorais, particularmente, aqueles juvenis,
familiares e vocacionais.
Art. 2

Os Salesianos Cooperadores e as Salesianas Cooperadoras na realidade
sociocultural

á 1. Em todos os ambientes de vida, os Salesianos Cooperadores fazem pr‰pria a solicitude
educativa do carisma salesiano, s€o fi•is ao Evangelho e aos ensinamentos da Doutrina Social da
Igreja. Atentos aos sinais dos tempos, continuam a obra criadora de Deus e testemunham Cristo
com a honestidade, a operosidade, a coer†ncia da vida, a miss€o educativa, a profissionalidade
s•ria e atualizada, a partilha na f• nas alegrias, nas dores, e a disponibilidade ao servi…o em
qualquer circunst‘ncia.
á 2. T†m em mente a forma…€o de uma madura consci†ncia cr‚tica para participar,
responsavelmente, na vida social, nos ‘mbitos da cultura, da economia e da pol‚tica. Recusam
tudo o que provoca e alimenta a injusti…a, a opress€o, a marginaliza…€o e a viol†ncia, e agem,
corajosamente, para remover as causas.
á 3. Est€o atentos e valorizam a dimens€o da •tica da cultura. Mant•m-se, constantemente,
atualizados sobre a evolu…€o dos meios de comunica…€o social, sobretudo, pela incid†ncia que
t†m na forma…€o dos jovens, das fam‚lias e das classes populares.
á 4. Inserem-se, segundo as pr‰prias capacidades e possibilidades, nas estruturas culturais,
sindicais e s‰cio-pol‚ticas, para alcan…ar e desenvolver o bem comum. Trabalham, de acordo
com as exig†ncias evang•licas de liberdade e de justi…a, pelo respeito dos direitos humanos e,
consequentemente, para restaurar e renovar as mentalidades e os costumes, as leis e as
estruturas dos ambientes em que est€o inseridos.
Art. 3

A AssociaÑÖo na realidade civil e eclesial

á 1. A Associa…€o est• atenta, em for…a do Sistema Preventivo, Šs solicita…Œes provenientes da
sociedade civil pela promo…€o integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais.

31

ChL 28.
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á 2. A Associa…€o interv•m, corajosamente, segundo as indica…Œes do Magist•rio da Igreja32,
para promover uma cultura sociopol‚tica inspirada no Evangelho e para defender os valores
humanos e crist€os. Ilumina e estimula os Associados a assumir, responsavelmente, os pr‰prios
compromissos na sociedade.
Os Salesianos Cooperadores se fazem presente portando a peculiaridade do carisma salesiano
em associa…Œes, movimentos e grupos apost‰licos, ag†ncias educativas, organismos que se
dedicam ao servi…o da juventude e da fam‚lia, que promovam a solidariedade com os povos em
vias de desenvolvimento, a justi…a e a paz.
á 3. A Associa…€o segue com particular aten…€o a realidade do voluntariado social. Adere Šs
propostas formativas e participa em iniciativas de organismos de inspira…€o crist€.
á 4. A Associa…€o se compromete a favorecer o di•logo intercultural e inter-religioso.
Art. 4

Estruturas nas quais operar

Os Salesianos Cooperadores promovem o surgimento e o funcionamento de obras associativas,
tonando-se ativos nos ambientes nos quais est€o inseridos, de modo particular:
- nos ambientes civis, culturais, interculturais, s‰cio econ•micos e pol‚ticos: atentos Š
educa…€o da juventude, aos direitos humanos e Š vida das fam‚lias;
- nos ambientes eclesiais: oferecendo, em sinergia, responsavelmente, a pr‰pria
colabora…€o aos bispos e aos p•rocos, especialmente nas comunidades paroquiais e nos
organismos de anima…€o diocesana;
- nos ambientes animados pela Sociedade Salesiana, pelo Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora ou por outros Grupos da Fam‚lia Salesiana;
- nas obras geridas por outras comunidades religiosas e movimentos eclesiais.
Art. 5

Obras diretamente geridas pela AssociaÑÖo ou por membros da AssociaÑÖo.

á 1. Os Salesianos Cooperadores podem desenvolver seu trabalho apost‰lico em obras geridas
diretamente pela Associa…€o ou por membros dela. Tais obras devem exprimir nas pr‰prias
caracter‚sticas e nas pr‰prias finalidades o esp‚rito e o carisma salesiano, segundo quanto
estejam definidos nos respectivos Estatutos.
á 2. A responsabilidade da gest€o estar• sempre, diretamente, ligada ao Centro Local que
promoveu a obra ou aos membros que assumiram, diretamente, a gest€o. Neste caso, a
responsabilidade n€o envolve os n‚veis superiores da pr‰pria Associa…€o.
A Associa…€o pode empreender o reconhecimento civil, sem fins lucrativos, nas realidades as
quais considerar oportuno.

32
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CAPÉTULO II
Art. 6

SALESIANOS COOPERADORES EM COMUNHÅO E COLABORAÄÅO
EspÜrito de FamÜlia

á 1. Para fazer crescer o senso de perten…a Š Associa…€o, os Salesianos Cooperadores
sustentam-se, mutuamente, com a troca de bens espirituais.
á 2. Manifestam de modo concreto a sua solidariedade humana e crist€ aos Salesianos
Cooperadores doentes e em dificuldades, acompanhando-os, tamb•m, com o afeto e a ora…€o.
á 3. Em comunh€o com os Salesianos Cooperadores e benfeitores falecidos e gratos ao seu
testemunho, rezam por eles e continuam com fidelidade a miss€o. Rezam por eles,
particularmente, nas celebra…Œes eucar‚sticas dedicadas Š Mam€e Margarida.
á 4. Na fidelidade ao Magist•rio da Igreja e Šs suas orienta…Œes pastorais sobre as tem•ticas da
fam‚lia, a Associa…€o manifesta aten…€o para com os associados que sofrem as consequ†ncias
de situa…Œes de separa…€o e/ou de div‰rcio. A Associa…€o os acompanha no dif‚cil caminho
existencial e de f• que percorrem. Tal atitude contribuir• para fortalecer neles o compromisso
de viver a pr‰pria condi…€o confiando na infinita miseric‰rdia do Pai, e conservando um teor de
vida coerente com os compromissos assumidos com a Promessa Apost‰lica.
á 5. A Associa…€o, em esp‚rito de fam‚lia, se mostra aberta aos religiosos e Šs religiosas da
Fam‚lia Salesiana que por v•lidas razŒes deixaram o pr‰prio Instituto e se sentem, sempre,
ligados ao esp‚rito de Dom Bosco.
Para estes, a entrada oficial na Associa…€o requer a aceita…€o do Projeto de Vida Apost‰lica. Se
a pessoa o requerer, concorda com o (a) Delegado (a) com um caminho de forma…€o. Decidir•,
tamb•m, sobre a modalidade (pŽblica ou privada) de emitir a Promessa Apost‰lica.
Art. 7

Corresponsèveis na aÑÖo

Para que a corresponsabilidade na miss€o se traduza em corresponsabilidade na a…€o:
á 1. Os encargos, no ‘mbito da Associa…€o, em qualquer n‚vel, s€o exercidos em esp‚rito de
servi…o segundo os princ‚pios de comunh€o, de corresponsabilidade e de coopera…€o;
á 2. Na diversidade das situa…Œes e dos compromissos, os Salesianos Cooperadores oferecem
seus testemunhos participando, de v•rias maneiras, da vida da Associa…€o:
- os jovens, portadores de dinamismo, contribuem Š miss€o comum com a sua
sensibilidade e capacidade criativa;
- os adultos e os idosos, com a sua experi†ncia madura e longa fidelidade, trazem o
testemunho de uma vida radicada em Cristo e vivida nas realidades seculares: fam‚lia,
compromissos no ‘mbito do pr‰prio trabalho e da cultura, exerc‚cio das
responsabilidades sociais, econ•micas e pol‚ticas;
- aqueles que est€o impossibilitados de desenvolver uma atividade, potencializam a a…€o
educativa e o apostolado de todos com a oferta de seus sofrimentos e ora…Œes;
- os membros do clero diocesano, como Salesianos Cooperadores, oferecem o servi…o do
pr‰prio minist•rio.
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Art. 8

Solidariedade econêmica

á 1. O sentido de perten…a e de corresponsabilidade envolve, tamb•m, o aspecto econ•mico da
Associa…€o. Para o seu funcionamento e para a atua…€o da miss€o em n‚vel local, provincial e
mundial, os Salesianos Cooperadores sustentam a Associa…€o com livres e generosas
contribui…Œes, como queria Dom Bosco: “Os Cooperadores n€o t†m nenhuma obriga…€o
pecuni•ria, mas fazem, mensalmente, ou anualmente, aquela oferta que mant•m a caridade de
seu cora…€oˆ33.
á 2. A Associa…€o participa da Solidariedade econ•mica, tamb•m, atrav•s das ofertas que envia
ao Reitor-Mor. Com as ofertas e com as contribui…Œes de benfeitores sustenta as necessidades
mundiais da Associa…€o, as iniciativas mission•rias e outros projetos ligados Š miss€o salesiana.
á 3. A Associa…€o, atrav•s do Conselho Mundial, elabora um Plano Anual de Solidariedade
baseado nas exig†ncias de anima…€o para o desenvolvimento de toda a Associa…€o.
Art. 9

LaÑos particulares com a Sociedade de SÖo Francisco de Sales e o Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora

á 1. As rela…Œes com os irm€os SDB e as irm€s FMA34 desenvolvem-se num clima de rec‚proca
confian…a. A anima…€o dos Centros constitu‚dos junto Šs obras salesianas envolve os Delegados
e as Delegadas, particularmente, a Comunidade Religiosa inspetorial e local, na tarefa de
contribuir, de v•rias maneiras, para a forma…€o dos associados, para que promovam e
testemunhem o carisma salesiano, sobretudo, no ambiente laical.
á 2. Inspetores e Inspetoras, com a colabora…€o dos Diretores e das Diretoras, garantem a
unidade na comunh€o e na miss€o. Comprometem-se em promover o crescimento espiritual
dos Centros e envolvem as comunidades religiosas no testemunho dos valores da santidade e
no servi…o generoso da anima…€o.
Art. 10

LaÑos com os grupos da famÜlia salesiana

á 1. Os Salesianos Cooperadores, reconhecendo a comum espiritualidade e miss€o que os une
aos outros grupos da Fam‚lia Salesiana35, s€o solid•rios e em sinergia no enfrentamento dos
desafios pastorais da miss€o salesiana.
Os la…os com os grupos da Fam‚lia Salesiana se exprimem, particularmente, com a
corresponsabilidade apost‰lica. Isso requer, em alguns casos, o compromisso comum e a busca
de objetivos participados, a partilha de preocupa…Œes educativas e o tornar conhecido o Sistema
Preventivo.
Todos os Salesianos Cooperadores s€o respons•veis, em primeira pessoa, a animar e a
promover a heran…a espiritual recebida.
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Cf. RDB VI, 3.
Cf Convenzione tra Salesiani di Don Bosco e Figlie di Maria Ausiliatrice per l’animazione dei Cooperatori
Salesiani, Roma, 16 agosto 1986.
35
Cf. P. CHAVEZ, Carta d’ Identit•, 44-46.
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á 2. Para realizar, concretamente, a comunh€o com os Grupos da Fam‚lia Salesiana, os
Salesianos Cooperadores s€o chamados a participar, ativamente, de encontros, celebra…Œes e
jornadas de forma…€o e de atualiza…€o, momentos de anima…€o, de amizade e familiaridade,
jornadas de ora…€o, (retiros e exerc‚cios espirituais), e de atividade.
á 3. Est€o particularmente abertos Š colabora…€o como as associa…Œes salesianas leigas, no
respeito Šs respectivas identidades.

REGULAMENTO

35

REGULAMENTO

36

CAPÉTULO III
Art. 11

O ESPÉRITO SALESIANO DOS SALESIANOS COOPERADORES
Estilo de aÑÖo

á 1. Dom Bosco foi um homem pr•tico e empreendedor, trabalhador infatig•vel e criativo,
animado por ininterrupta e profunda vida interior. Os Salesianos Cooperadores, fi•is ao seu
esp‚rito, atentos Š realidade, t†m o senso do concreto. Discernem os sinais dos tempos e, com
esp‚rito de iniciativa, se esfor…am para dar respostas adequadas Šs necessidades juvenis
emergentes no territ‰rio e na sociedade civil. Est€o prontos a verificar e readaptar,
constantemente, a pr‰pria a…€o.
á 2. Acompanham suas a…Œes com uma atitude de contempla…€o, que os impulsiona a procurar
e reconhecer o mist•rio da presen…a de Deus no quotidiano e o rosto de Cristo nos irm€os. Para
tanto, sustentados pelo Esp‚rito Santo, enfrentam com serenidade as dificuldades da vida, as
alegrias e os sofrimentos que acompanham o trabalho apost‰lico.
Art. 12

Vida espiritual

á 1. Os Salesianos Cooperadores alimentam a sua vida interior atrav•s do di•logo quotidiano
com o Senhor, na participa…€o aos sacramentos e na lectio divina.
á 2. Celebram as festividades da tradi…€o salesiana.
á 3. Participam, sempre que poss‚vel, dos exerc‚cios espirituais anuais, dos retiros e de outras
iniciativas propostas pela Associa…€o36.
á 4. Valorizam a guia espiritual como acompanhamento, exercitado, particularmente, por
salesianos (religiosos, religiosas, leigos).
á 5. A Associa…€o • aberta a todos. Na programa…€o facilitar• a participa…€o dos pr‰prios
membros e dos simpatizantes do carisma salesiano.

36

Cf. RDB VIII.
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CAPÉTULO IV
Art. 13

PERTENÄA E FORMAÄÅO DOS SALESIANOS COOPERADORES
Entrada na AssociaÑÖo

á 1. A pessoa que deseja entrar na Associa…€o amadurece a pr‰pria escolha, livre e
responsavelmente, atrav•s de algumas passagens fundamentais: O encontro com um grupo de
Salesianos Cooperadores de um Centro Local, com os quais compartilha o caminho formativo e
a participa…€o nas iniciativas promovidas; a partilha do esp‚rito e da miss€o, sustentada por um
conhecimento progressivo e pelo crescimento e constata…€o das motiva…Œes pessoais.
á 2. Tal pessoa • acolhida pelos respons•veis do Centro Local. Concorda com o(a) Delegado(a) e
o(a) Formador(a) em um programa adequado ao caminho de discernimento e inicia, como
aspirante, o caminho de forma…€o.
á 3. O aspirante, completado o processo de forma…€o no Centro Local, apresenta o pedido
escrito para fazer parte da Associa…€o.
á 4. O Conselho Local transmite ao Conselho Provincial o pedido do aspirante, acompanhado da
pr‰pria avalia…€o em m•rito ao conhecimento do Carisma de Dom Bosco e dos conteŽdos do
PVA. O Conselho Provincial, fundamentado em tal avalia…€o, procede a aprova…€o do pedido.
á 5. A entrada na Associa…€o se realiza mediante a profiss€o da Promessa apost‰lica pessoal. A
Promessa apost‰lica • um compromisso espiritual e eclesial que o(a) aspirante assume como
escolha livre e consciente. Atrav•s dela, responde ao dom do Senhor e ao chamado a viver a
pr‰pria voca…€o segundo o carisma salesiano.
á 6. A Promessa • proferida, ordinariamente, no Centro Local na modalidade indicada pela
pr‰pria pessoa e consoante aos diversos contextos.
á 7. Em situa…Œes particulares, onde n€o existe, juridicamente, um Centro Local, o Delegado ou
a Delegada Mundial, de acordo com o Reitor-Mor, indicar• o caminho formativo.
Esta disposi…€o vale, tamb•m, para aquelas pessoas que por dificuldades log‚sticas (de lugares e
de tempo) est€o afastadas de um Centro Local.
á 8. A Promessa Apost‰lica pode ser acolhida pelo Reitor-Mor, pelo Coordenador Mundial, pelo
Coordenador Provincial, pelo Coordenador Local ou por outro membro delegado.
Art. 14

Sentido de pertenÑa

á 1. Para fazer crescer o sentido de perten…a Š Associa…€o e alimentar, constantemente, a
pr‰pria voca…€o, o Conselho de cada Centro Local se compromete a oferecer, anualmente, aos
Salesianos Cooperadores, a possibilidade de renovar a Promessa Apost€lica, preferivelmente,
por ocasi€o de uma festividade salesiana.
á 2. A falta de renova…€o da Promessa por um per‚odo de tr†s anos, sem um motivo v•lido,
acompanhado de um afastamento da vida associativa, comprometer• o Conselho Local a
verificar a situa…€o de aliena…€o para com a vida do Centro.
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á 3. O Conselho Local tem a responsabilidade fraterna de contatar e acompanhar os(as)
Salesianos(as) Cooperadores(as) que est€o afastados, convidando-os(a) a um processo de
discernimento sobre sua situa…€o de perten…a ao Centro.
á 4. Os Salesianos Cooperadores que est€o, particularmente, comprometidos em outras
realidades apost‰licas ou de voluntariado, testemunham o seu carisma espec‚fico, alargando a
obra da Associa…€o e enriquecendo o Centro com a partilha da sua experi†ncia.
Art. 15

Iniciativas de formaÑÖo inicial

á 1. O processo de forma…€o acompanha os associados em toda a sua vida porque o Senhor
chama sempre atrav•s da cont‚nua evolu…€o das situa…Œes pessoais e ambientais.
á 2. Para acompanhar o processo de discernimento do aspirante, a Associa…€o promove
percursos formativos, estruturados e flex‚veis, quer comunit•rios, quer pessoais. Estes incluem
o estudo e a an•lise de algumas tem•ticas formativas referentes Š esfera humana, crist€,
eclesial, salesiana, atinentes a:
- Palavra de Deus
- Documentos da Igreja
- Vida e obra de Dom Bosco
- Sistema Preventivo de Dom Bosco
- Projeto de Vida Apost‰lica da Associa…€o
- Documentos do Reitor- Mor
- Documentos da Associa…€o
- Espiritualidade e Santidade salesiana
- Hist‰ria e desenvolvimento do carisma da Fam‚lia Salesiana
- Vida e obra dos santos, beatos e vener•veis da Fam‚lia Salesiana
á 3. Faz parte integrante da forma…€o inicial um compromisso apost‰lico e, ordinariamente, a
participa…€o na vida do Centro
Art. 16

Iniciativas de formaÑÖo permanente

á 1. Conscientes da exig†ncia da forma…€o permanente, os Salesianos Cooperadores37:
- desenvolvem os pr‰prios dotes humanos, para desempenhar, sempre melhor, as
responsabilidades familiares, profissionais e civis;
- amadurecem a pr‰pria f• e caridade, crescendo em uni€o com Deus, para tornar sua vida
mais evang•lica e mais salesiana;
- dedicam tempo Š reflex€o e ao estudo, para aprofundar a Sagrada Escritura, a doutrina
da Igreja, o conhecimento de Dom Bosco, os documentos salesianos;
á 2. S€o iniciativas formativas:
- as reuniŒes peri‰dicas, normalmente, mensais, desenvolvidas segundo as exig†ncias de
vida e de apostolado dos membros do Centro;
- outras formas de encontro, possivelmente, abertas ao territ‰rio e Š sociedade civil;
- os momentos intensos de ora…€o e de discernimento;
- os contatos com os Grupos da Fam‚lia Salesiana em todos os n‚veis;
37

Cf P. CHAVEZ, Carta d’ Identit•, 38-42.
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-

o aprofundamento dos documentos do Reitor-Mor, dos subs‚dios da Fam‚lia Salesiana,
com aten…€o preferencial ao Boletim Salesiano.

á 3. T†m relev‘ncia no plano formativo os encontros e as iniciativas de programa…€o ou
averigua…€o que a Associa…€o promove aos v•rios n‚veis. S€o favor•veis propostas sobre
tem•ticas espec‚ficas com outros Grupos da Fam‚lia Salesiana. A participa…€o em tais iniciativas,
sejam adequadamente preparadas e os frutos sejam partilhados entre todos os membros do
Centro.
á 4. A Associa…€o se compromete a utilizar os mŽltiplos meios de comunica…€o social e as novas
tecnologias para colaborar no di•logo cultural, para favorecer o desenvolvimento da capacidade
cr‚tica, para elaborar e difundir subs‚dios formativos acess‚veis a todos em v•rios modos.
Art. 17

A formaÑÖo a serviÑo da responsabilidade

á 1. O servi…o de anima…€o e de responsabilidade na Associa…€o • servi…o de apostolado, atrav•s
do qual a Associa…€o cresce e amadurece na comunh€o, na vida espiritual e na miss€o salesiana.
A todos os Salesianos Cooperadores pode-se pedir para oferecer, por um tempo determinado,
as pr‰prias energias e capacidades para um servi…o de anima…€o e responsabilidade.
á 2. Os Salesianos Cooperadores acolhem com disponibilidade o tempo de servi…o de
responsabilidade que lhes • pedido, vivem-no com discernimento e sinergia, aprofundam a
forma…€o espec‚fica necess•ria para qualificar o pr‰prio compromisso, segundo os programas
estabelecidos pela Associa…€o. Ao t•rmino de seu servi…o testemunham a sua perten…a com
atitudes de simplicidade e disponibilidade na Associa…€o.
á 3. Os Salesianos Cooperadores que desenvolvem um posto de responsabilidade no ‘mbito
pol‚tico-partid•rio s€o convidados a suspender, temporariamente, o encargo de Conselheiro na
Associa…€o, em qualquer n‚vel, para evitar interfer†ncias

REGULAMENTO

41

REGULAMENTO

42

CAPÉTULO V
Art. 18

ORGANIZAÄÅO DA ASSOCIAÄÅO
Centros locais e sua coordenaÑÖo em nÜvel provincial

á 1. Os Centros Locais, ordinariamente, agrupam um nŽmero m‚nimo de seis associados que
vivem e agem num determinado territ‰rio. Organizam-se em n‚vel provincial, assim que seja
poss‚vel, com um nŽmero adequado de pelo menos tr†s Centros.
á 2. A ere…€o de um Centro Local exige tr†s passos:
- o consenso do Conselho Provincial;
- o consenso formal, por escrito, do Inspetor ou da Inspetora ou o consenso do Bispo
diocesano se for fora da obra salesiana, o tr‘mite de um ato jur‚dico can•nico;
- o ato colegiado do Conselho Provincial com a delibera…€o do decreto de ere…€o com a
assinatura do Coordenador Provincial.
á 3. No caso em que a constitui…€o de um Centro Local n€o pode referir-se a um Conselho
Provincial, se recorre ao Conselho Mundial, com o pr•vio consenso do Inspetor ou da Inspetora,
particularmente, nos seguintes casos:
- a falta do nŽmero m‚nimo de Centros
- a forma…€o de um grupo de pessoas interessadas no Carisma Salesiano e na Associa…€o
que frequentam, seja uma obra salesiana ou seja um territ‰rio.
á 4. Os Centros Locais podem articular-se em grupos de interesse e de compromisso espec‚fico,
sempre seguidos e animados pelo Conselho Local. ‹ conveniente que um membro de tais
grupos fa…a parte do Conselho. Em alternativa, • auspicioso que um membro do Conselho Local
dialogue com o grupo de interesse para manter o la…o com o Centro Local.
á 5. Associados residentes num territ‰rio onde n€o existe um Centro Local, se mant†m sempre
coligados com o mais pr‰ximo, que mant•m os contatos com eles e favorece a participa…€o nas
atividades.
á 6. A Associa…€o est• aberta Š possibilidade de constituir Centros de Salesianos Cooperadores
onde a miss€o salesiana o requeira.
á 7. Os Associados empenhados dentro de uma realidade apost‰lica e educativa salesiana
podem dar lugar ao nascimento de um Centro de Salesianos Cooperadores que fa…a refer†ncia Š
realidade daquela obra. Tais centros empenhar-se-€o a propor aos leigos que trabalham na obra
salesiana um caminho de aproxima…€o com a Associa…€o.
á 8. Salesianos Cooperadores que devido a uma transfer†ncia n€o tem a possibilidade de inserirse na vida de um Centro Local, n€o havendo outra solu…€o, podem permanecer ligados ao
Centro Local de origem. O Conselho Local assume a responsabilidade de manter os contatos,
atrav•s das modernas tecnologias de comunica…€o.
á 9. No Inspetor se reconhece, em n‚vel provincial e no territ‰rio de refer†ncia, aquele que
representa o Reitor-Mor nos servi…os de anima…€o, de guia carism•tico e de promo…€o da
Fam‚lia Salesiana.
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á 10. Nos centros eretos junto Šs comunidades das FMA, o Reitor-Mor, com o consenso da
Superiora Geral das FMA, delega Š Inspetora de refer†ncia o servi…o de anima…€o, guia e
promo…€o da Associa…€o dos Salesianos Cooperadores.
á 11. Quando se decidir pela supress€o de uma Obra salesiana (SDB ou FMA), Š qual se referia
um Centro Local da Associa…€o, o Centro Local se empenhar• para garantir a continuidade da
presen…a salesiana no territ‰rio, trabalhando em estreita alian…a com a Igreja local.
O Inspetor e/ou a Inspetora entrar€o em acordo com os respons•veis do Centro Local para a
solu…€o de eventuais problemas log‚sticos e organizativos, consequentes da supress€o da obra.
Al•m disso, se comprometem, quanto poss‚vel, a assegurar a necess•ria anima…€o espiritual
mediante a confirma…€o de um Delegado ou de uma Delegada e, eventualmente, com a ere…€o
de um novo Centro.
á 12. Quando os Centros Locais s€o eretos junto a obras de SDB e FMA pr‰ximos entre si, •
oportuno que se estabele…am rela…Œes de alian…a e de colabora…€o, pr‰prios de quanto
reconhecem ter em comum a mesma miss€o e o mesmo esp‚rito, no respeito Š autonomia de
cada Centro.
Art. 19

O Conselho local

á 1. A Associa…€o, a n‚vel local, • dirigida, colegiadamente, por um Conselho Local. O Conselho •
composto por membros eleitos pelos Salesianos Cooperadores do Centro Local, em nŽmero
conveniente, normalmente, de tr†s a sete e pelo Delegado ou Delegada nomeado(a) pelo(a)
Inspetor(a). Estes, gozam de voz ativa, com direito a voto, como os outros membros do
Conselho.
Se o Centro Local nasce em uma das casas que dependem, diretamente, da Superiora geral, a
nomea…€o da Delegada • de compet†ncia desta.
á 2. Os Conselheiros eleitos permanecem no cargo por tr†s anos e podem ser reeleitos por um
Žnico tri†nio ulterior.
Terminado o mandato e depois de uma interrup…€o de tr†s anos, podem ser reeleitos.
Para um terceiro tri†nio consecutivo se recorre ao Instituto da Postula…€o, Š norma do Direito
Can•nico 180-183 com a correspondente libera…€o do Reitor-Mor.
Os Conselheiros eleitos, depois da aceita…€o pŽblica dos encargos a Conselheiros, se reŽnem
para estabelecer os encargos. A subdivis€o dos cargos pode ser efetuada com vota…€o secreta
ou pŽblica.
Dentro de um tempo razo•vel ap‰s Š elei…€o deve acontecer a passagem de comando entre o
Coordenador que sai e o Coordenador que entra.
á 3. Ocorrendo a renŽncia ao cargo de um de um dos Conselheiros eleitos pela Assembleia do
Centro Local, assume o Salesiano Cooperador mais votado entre os n€o eleitos.
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Art. 20

DireÑÖo colegiada

á 1. Para realizar um ato colegiado, Š norma do c‘none 119, s€o necess•rios, como condi…€o pr•via:
a convoca…€o de todos os membros do Conselho; a presen…a da maioria absoluta dos membros do
Conselho. Ao final da vota…€o, o c•mputo da maioria absoluta • feito sobre o nŽmero dos membros,
efetivamente, presentes no ato colegiado (a metade dos membros presentes, mais um).
á 2. Para elei…€o do Coordenador como ato colegiado, Š norma do C‘non 119 do C‰digo de
Direito Can•nico:
1) • necess•ria a maioria absoluta para a primeira e para a segunda vota…€o;
2) se permanece ineficaz a primeira e a segunda vota…€o, permanecem eleg‚veis pela
terceira vota…€o apenas os dois candidatos que na segunda vota…€o tenham obtido a
maioria relativa dos votos; ou, se os candidatos forem mais que dois, permanecem
eleg‚veis somente os dois mais velhos, seja no caso de paridade de votos da parte de
todos os candidatos, seja no caso de diversidade de votos entre um candidato com
maioria relativa e outros com paridade de votos, entre os quais Žltimos, • eleg‚vel o mais
velho;
3) depois da terceira vota…€o, • eleito, entre os dois candidatos, aquele que obteve a
maioria dos votos ou, no caso de empate, o mais velho;
4) a terceira vota…€o • definitiva, portanto, uma vez efetuada, encerra a vota…€o.
á 3. Se ao inv•s, o ato colegiado versar sobre outra mat•ria:
1) • necess•ria a maioria absoluta para a primeira vota…€o
2) resultando ineficaz a primeira vota…€o, procede-se a uma segunda vota…€o, sempre com
maioria absoluta;
3) se da segunda vota…€o n€o se obt•m nenhuma maioria, a decis€o em quest€o n€o •
aprovada; se se obt•m o empate dos votos, ent€o, o Coordenador que preside o
Conselho, Š norma do artigo 21 do PVA, pode inserir, publicamente, um seu voto para
dirimir o empate e, assim, decidir a quest€o.
á 4. A lista dos candidatos para eleger Conselheiros, recolhe os nomes propostos pelos Conselhos
e/ou pelos Congressos nos v•rios n‚veis.
Art. 21

Tarefas do Conselho Local em ordem ao seu serviÑo apostälico

á 1. Para assegurar o funcionamento da Associa…€o em ordem Šs suas finalidades apost‰licas e
mission•rias, as tarefas do Conselho Local s€o:
- projetar, promover e coordenar as iniciativas formativas e apost‰licas dos membros;
- cuidar dos la…os de uni€o e de comunh€o com o Conselho Provincial e o Conselho
Mundial da Associa…€o onde n€o existe o Conselho Provincial;
- consolidar os la…os carism•ticos e de comunh€o com a Congrega…€o Salesiana, com o
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e com os outros Grupos da Fam‚lia Salesiana;
- decidir a convoca…€o de Assembleias;
- prover a administra…€o dos bens da Associa…€o;
- aprovar o balan…o preventivo e consultivo para apresentar aos associados;
- acompanhar os aspirantes na sua inser…€o no Centro e qualificar o caminho formativo,
levando em conta as linhas formativas da Associa…€o adotadas pelo Conselho Provincial;
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fazer frutificar para o bem da Associa…€o as compet†ncias profissionais e as riquezas
espirituais de todos os associados, valorizando as diferen…as e endere…ando-as,
construtivamente, para o dom da unidade;
animar iniciativas que favore…am a fidelidade vocacional dos associados e uma
participa…€o ativa na vida do Centro levando em conta os v•rios grupos que o compŒem
e favorecendo caminhos diferenciados.
difundir e fazer conhecer a espiritualidade de Dom Bosco, (por exemplo, atrav•s do
Laborat‰rio Mam€e Margarida, Casas Dom Bosco, e outras iniciativas similares);
propor a voca…€o do Salesiano Cooperador programando poss‚veis iniciativas para
acolher aspirantes;
adotar iniciativas posteriores para favorecer uma otimiza…€o do funcionamento do
Centro Local a respeito das disposi…Œes do Projeto de Vida Apost‰lica.

á 2. Cada Conselho Local elege entre os membros leigos:
- um Coordenador
- um Administrador
- um Secret•rio.
Al•m disso, cada Conselho, entre seus membros, designa um encarregado da Forma…€o, que,
em harmonia com o (a) Delegado (a), garante o Carisma. Em caso da falta de designa…€o de tal
figura, o Coordenador, em di•logo com o Delegado ou a Delegada, poder• distinguir um
Salesiano Cooperador externo ao Centro para o desenvolvimento do servi…o.
Art. 22

Tarefas internas do Conselho Local

Diversas s€o as tarefas confiadas aos Conselheiros que assumem responsabilidade de governo e
de anima…€o no Conselho. O primeiro ato de constitui…€o • a atribui…€o dos encargos
(Coordenador, Administrador, Secret•rio, Encarregado da Forma…€o, etc.) com a elei…€o do
Coordenador.
á 1. Compete ao Coordenador Local:
- convocar as reuniŒes, presidi-las, coordenar os trabalhos, cuidar da execu…€o das
delibera…Œes;
- informar o Centro Local sobre as atividades de programa…€o e de verifica…€o
estabelecidas com o Conselho Provincial;
- representar a Associa…€o e ter rela…Œes oficiais, em nome do Conselho, com os
organismos laicais e eclesiais e com os outros Grupos da Fam‚lia Salesiana;
- participar da Consulta Local da Fam‚lia Salesiana;
- tomar decisŒes em caso de urg†ncia, no ‘mbito das compet†ncias do Conselho,
participando, ap‰s, com todo o Conselho;
- apresentar ao Conselho Provincial os pedidos de aceita…€o dos Aspirantes a fazer parte
da Associa…€o, com o respectivo formul•rio informativo ( conforme Documento ASE);
- preparar rela…Œes de verifica…€o ao t•rmino de cada tri†nio, convocar elei…Œes para
renova…€o do Conselho e cuidar da passagem de comando entre o Conselho cessante e o
Conselho entrante;
- estabelecer, em breve tempo da data da elei…€o, com os Conselheiros eleitos, o dia para
comunica…€o dos cargos ao Centro Local.
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á 2. Compete ao Administrador Local:
- tutelar os bens pertencentes Š Associa…€o;
- estimular a solidariedade econ•mica mission•ria dos associados;
- acompanhar iniciativas de financiamento das v•rias atividades programadas;
- buscar possibilidades de fontes de sustenta…€o de ajuda econ•mica, tamb•m, fora da
Associa…€o;
- sensibilizar os associados Š a…Œes de solidariedade para com as realidades associativas
mais prec•rias;
- recolher contribui…Œes para envio ao Reitor-Mor que as destinar• Š situa…Œes de
emerg†ncia no ‘mbito da miss€o salesiana.
- promover iniciativas e buscar fontes de solidariedade para favorecer e sustentar na
subsidiariedade mission•ria o Conselho Provincial e o Conselho Mundial;
- ter os livros de contabilidade atualizados (Primeira nota – Animar a Solidariedade
Econ•mica /ASE);
- apresentar o balan…o preventivo e real ao Conselho local (ASE);
- apresentar anualmente a presta…€o de contas financeiras ao Conselho Provincial
á 3. Compete ao Secret•rio:
- redigir a ata das reuniŒes do Conselho;
- colaborar com o Coordenador na gest€o dos atos jur‚dicos com a Igreja e a Sociedade
Civil;
- cuidar da atualiza…€o e manuten…€o da documenta…€o do arquivo do Conselho;
- comunicar, a cada tri†nio, a atualiza…€o dos dados ao Conselho Provincial;
á 4. Compete ao Respons•vel pela forma…€o
- elaborar o programa formativo para os Aspirantes;
- elaborar o programa anual de forma…€o permanente;
- cuidar e seguir todos os aspectos espec‚ficos da forma…€o, em acordo com o Delegado
ou a Delegada.
Art. 23

Delegados e Delegadas

á 1. Os Inspetores e as Inspetoras, atrav•s dos Delegados e das Delegadas, animam os Centros
constitu‚dos junto Šs suas obras ou coligados Šs suas Inspetorias.
á 2. Cada Conselho Local tem o Delegado ou a Delegada Local. Cada Conselho Provincial e o
Conselho Mundial t†m o Delegado e a Delegada. Estes s€o animadores espirituais, guias
educativos e pastorais, respons•veis, sobretudo, pela forma…€o salesiana apost‰lica. ” norma
do Estatuto, Art. 18, fazem parte de direito dos respectivos Conselhos.
á 3. Delegados e Delegadas dos n‚veis locais e provincial s€o nomeados pelo pr‰prio Inspetor ou
Inspetora, ap‰s ouvir o parecer dos membros do respectivo Conselho e, tendo presente, na
medida do poss‚vel, as exig†ncias dos Centros.
á 4. Se o Centro Local n€o • ereto junto a uma obra de SDB ou FMA, a Inspetora pode nomear
como Delegado Local um Salesiano Cooperador ou uma Salesiana Cooperadora38 ou outro
membro da Fam‚lia Salesiana adequadamente preparados.
38

Cf. RDB V, 5
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á 5. Um Delegado ou uma Delegada, onde • necess•rio ou oportuno, podem encarregar-se de
mais de um Centro Local.
á 6. Delegados e Delegadas provinciais animam os Delegados e as Delegadas dos Centros Locais
para favorecer o assumir de responsabilidade no que diz respeito Š pr‰pria tarefa de anima…€o
espiritual dos Salesianos Cooperadores e de corresponsabilidade na forma…€o salesiana
apost‰lica dos mesmos.
á 7. Os Delegados e as Delegadas provinciais, de acordo com o Delegado ou a Delegada Regional
e/ou Mundial, promovem, se for o caso, atividades de atualiza…€o e forma…€o de todos os
Delegados e as Delegadas da Prov‚ncia, abertas Š participa…€o dos respons•veis da Associa…€o,
sobre a dimens€o carism•tica salesiana, com refer†ncia espec‚fica Š tarefa de anima…€o
espiritual dos mesmos.
Art. 24

OrganizaÑÖo das ProvÜncias e dos Conselhos Provinciais

á 1. Os Centros Locais de um determinado territ‰rio – estabelecido pelo Reitor-Mor com o
Conselho Mundial – constituem uma Prov‚ncia.
á 2. No n‚vel provincial a Associa…€o • dirigida, colegiadamente, por um Conselho Provincial.
á 3. O Conselho Provincial • constitu‚do por membros eleitos pelos Conselheiros dos Centros
Locais durante o Congresso Provincial. ‹ composto por um nŽmero conveniente de Conselheiros
– de quatro a doze – do Delegado Provincial SDB e da Delegada Provincial FMA com voz ativa,
isto •, com direito a voto.
á 4. Cada Conselho Provincial elege entre os seus membros leigos:
- um Coordenador
- um Administrador
- um Secret•rio
- um Respons•vel pela forma…€o.
- outros Conselheiros que venham a desempenhar pap•is de anima…€o nos grupos
espec‚ficos.
á 5. Os Conselheiros Provinciais eleitos permanecem no cargo por tr†s anos e podem ser
reeleitos, sem interrup…€o, por mais um tri†nio. Terminado o segundo mandato, depois de uma
interrup…€o de tr†s anos, podem ser reeleitos.
Os Conselheiro eleitos, feita a elei…€o, reŽnem-se, imediatamente, para definir os encargos
associativos. A subdivis€o dos cargos pode ser efetuada com vota…€o secreta ou pŽblica.
Art. 25

Tarefas do Conselho Provincial em ordem ao seu serviÑo apostälico

Para assegurar o funcionamento da Associa…€o em ordem Š sua finalidade apost‰lica, em
comunh€o com o Conselho Mundial, as tarefas do Conselho Provincial s€o:
- promover as linhas guias da Associa…€o e coordenar as iniciativas formativas e
apost‰licas;
- sustentar os Centros Locais, valorizando o empenho dos seus Conselhos;
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Art. 26

estabelecer com os Conselhos Locais dois momentos formativos no ano segundo as
orienta…Œes da Associa…€o;
onde for poss‚vel, se tenham, ao menos, dois momentos formativos durante o ano;
conceder o atestado de ingresso na Associa…€o sob proposta do Conselho Local;
emitir o ato colegiado de um desligamento;
favorecer os la…os de uni€o e de comunh€o com o Conselho Local e com o Conselho
Mundial;
consolidar os la…os carism•ticos e de comunh€o com a Sociedade de S€o Francisco de
Sales, com o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e com os outros Grupos da Fam‚lia
Salesiana;
dar o parecer para a nomea…€o do Delegado ou Delegada Provincial;
promover a renova…€o da Promessa como um momento celebrativo qualificado do
caminho de fidelidade.
favorecer os exerc‚cios espirituais, momentos fortes de espiritualidade nos quais se
renova, com a Promessa, a fidelidade vocacional dos associados;
cuidar e animar iniciativas que favore…am uma participa…€o ativa na vida da Associa…€o;
receber e examinar a presta…€o de contas financeiras da gest€o econ•mica dos Centros
Locais;
aprovar o balan…o preventivo e envi•-lo aos Conselhos Locais;
aprovar a presta…€o de contas financeiras da pr‰pria gest€o econ•mica (balan…o
preventivo) e envi•-lo ao Conselho Mundial;
convocar e organizar o Congresso Provincial;
promover a participa…€o dos Centros Locais nas iniciativas da Consulta Regional;
providenciar a administra…€o dos bens da Associa…€o na Prov‚ncia.
Tarefas dos membros do Conselho Provincial

Diversas s€o as tarefas confiadas aos Conselheiros que assumem responsabilidade de governo
no Conselho.
á 1. Compete ao Coordenador Provincial:
- convocar as reuniŒes, presidi-las, coordenar os trabalhos, cuidar da execu…€o das
delibera…Œes;
- representar a Associa…€o e manter as rela…Œes oficiais, em nome do Conselho, com os
organismos eclesiais e leigas e com os outros Grupos da Fam‚lia Salesiana.
- tomar decisŒes nos casos de urg†ncia, no ‘mbito das compet†ncias do Conselho
Provincial, prestando contas, sucessivamente, ao Conselho.
- acompanhar, em acordo com os respons•veis do Centro Local, os Salesianos
Cooperadores impossibilitados de ter contatos regulares com o mesmo.
- colaborar com o Conselheiro Mundial da Regi€o promovendo as iniciativas e
informando-o sobre a vida e as atividades da Associa…€o;
- participar ativamente da Consulta Inspetorial da Fam‚lia Salesiana.
- preparar os relat‰rios de verifica…€o ao t•rmino de cada tri†nio, convocar a elei…€o para
renova…€o do Conselho e cuidar da passagem de comando entre o Conselho cessante e o
Conselho entrante;
á 2. Compete ao Administrador Provincial:
- tutelar os bens pertencentes Š Associa…€o;
- animar a solidariedade econ•mica mission•ria dos Centros Locais;
REGULAMENTO

49

-

sugerir poss‚veis fontes de sustenta…€o e de ajuda econ•mica;
promover fundos de solidariedade para uma a…€o de subsidiariedade para com as
realidades associativas mais prec•rias;
manter atualizados os livros de contabilidade;
apresentar o balan…o preventivo e consultivo ao Conselho Provincial;
apresentar a presta…€o de contas financeira anual ao Conselho Mundial.

á 3. Compete ao Secret•rio Provincial:
- colaborar com o Coordenador na gest€o dos atos jur‚dicos com a Igreja e a Sociedade
civil;
- redigir as atas das reuniŒes do Conselho;
- cuidar da atualiza…€o e da guarda da documenta…€o do arquivo do Conselho;
- comunicar a cada tri†nio a atualiza…€o dos dados ao Conselho Mundial;
á 4. Compete ao Respons•vel pela Forma…€o:
- redigir um plano de forma…€o para os aspirantes, em acordo com os respons•veis locais
da forma…€o;
- redigir programas de forma…€o permanente a n‚vel provincial;
- cuidar e seguir todos os aspectos espec‚ficos da forma…€o na Prov‚ncia em acordo com o
Delegado e a Delegada.
Art. 27

Tarefas especÜficas do Conselho Provincial

á 1. ‹ tarefa do Conselho Provincial erigir e suprimir os Centros Locais mediante Decreto
firmado pelo Coordenador Provincial, em consenso com o Inspetor SDB e com Inspetora FMA.
Para erigir um Centro Local fora das obras dos SDB ou das FMA • preciso o consentimento
escrito do Bispo diocesano.
á 2. A fus€o de um Centro Local institu‚do junto a uma obra das FMA com um Centro Local junto
a uma obra de SDB, ou vice-versa, se realiza com ato colegiado do Conselho Provincial, ouvidos
os respectivos Conselhos Locais, com o consentimento do Inspetor e da Inspetora competentes,
mediante decreto do Coordenador do mesmo Conselho Provincial.
O novo Centro Local assume a situa…€o econ•mica dos dois Centros Locais precedentes, salvo
disposi…€o contr•ria do Decreto de fus€o.
á 3. O Conselho Provincial para abordar ou aprofundar tem•ticas de particular interesse
pastoral-apost‰lico Žteis Š realiza…€o das finalidades e objetivos da prov‚ncia pode convidar a
participar das reuniŒes dos Conselhos, em raz€o de suas espec‚ficas compet†ncias, pessoas
externas aos Conselhos, sejam pertencentes Š Associa…€o ou Š Fam‚lia Salesiana, sejam n€o
pertencentes.
á 4. O Conselho Provincial define as modalidades de constitui…€o de Centros de Salesianos
Cooperadores onde a miss€o salesiana o requeira.
Art. 28

O Congresso Provincial
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á 1. O Congresso Provincial • constitu‚do por todos os membros dos Conselhos Locais e pelos
membros do Conselho Provincial, inclusive, obviamente, os Delegados e as Delegadas.
á 2. O Congresso Provincial • convocado, ordinariamente, pelo Coordenador Provincial, todos os
anos, para programa…€o e ajustes.
á 3. Particularmente, a cada tr†s anos, o Coordenador Provincial em cargo, convoca o Congresso
na ocasi€o da renova…€o do Conselho Provincial.
á 4. As tarefas do Congresso Provincial s€o:
- estabelecer, a partir das linhas de guia do Conselho Mundial, as indica…Œes concretas
consideradas para o Conselho Provincial no ‘mbito da forma…€o e da miss€o;
- verificar o desenvolvimento da vida associativa na Prov‚ncia;
- eleger o Conselho Provincial segundo a modalidade do Regulamento Eletivo do
Congresso.
á 5. As Modalidades de organiza…€o s€o definidas no Regulamento do Congresso proposto pelo
Conselho Provincial, com aprova…€o do Conselho Mundial.
Art. 29

O Congresso regional

á 1. O Congresso Regional • constitu‚do por todos os membros do Conselho Provincial dos membros
de uma Regi€o e pelos membros da Consulta Regional, se esta estiver constitu‚da.
á 2. O Congresso Regional • convocado pelo Conselho Mundial atrav•s do Conselheiro Mundial da
Regi€o.
á 3. O Congresso Regional pode ser eletivo ou de aprofundamento de tem•ticas para o
desenvolvimento do carisma salesiano e da Associa…€o.
S€o tarefas do Congresso Regional:
- redigir o regulamento do Congresso e submet†-lo Š aprova…€o do Conselho Mundial;
- eleger o novo Conselheiro Mundial da Regi€o segundo as modalidades aprovadas pelo
Reitor-Mor e levando em considera…€o que os membros religiosos que votam n€o
podem superar 1/3 do total da Assembleia dos que tem direito a voto;
- verificar, periodicamente, o estado da Associa…€o na Regi€o e dar indica…Œes operativas.
Art. 30

O ministãrio do Reitor-Mor

á 1. O Reitor-Mor • a refer†ncia atual de Dom Bosco, no mesmo esp‚rito e na mesma miss€o.
Nele se reconhece o servi…o de unidade como sucessor de Dom Bosco e de pai comum como
centro de unidade de toda a Fam‚lia Salesiana39.
Na Associa…€o, a ele compete a tarefa carism•tica de oferecer orienta…Œes necess•rias para garantir
a fecundidade do carisma, o desenvolvimento da Associa…€o e o amadurecimento das iniciativas
apost‰licas.

39

Cf. RDB V, 3; P: CHAVEZ, Carta d’ Identit•, 13
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á 2. No exerc‚cio do seu minist•rio, atuado, pessoalmente ou atrav•s do seu Vig•rio ou outro
seu representante, o Reitor-Mor conta, ordinariamente, com o Conselho Mundial dos Salesianos
Cooperadores, sobretudo, para animar toda a Associa…€o e coordenar as iniciativas formativas e
apost‰licas.
Art. 31

O Conselho mundial e suas funÑåes

á 1. Para alcan…ar a finalidade apost‰lica mission•ria do Projeto de Vida Apost‰lica e para uma
mais eficaz vitalidade e corresponsabilidade, o Reitor-Mor se vale do Conselho Mundial.
á 2. O Conselho Mundial colabora com o Reitor-Mor ou com o seu Vig•rio para o governo e a
anima…€o da Associa…€o: fornece orienta…Œes gerais em ordem Šs iniciativas formativas,
apost‰licas, organizativas e administrativas, confiadas Š anima…€o dos Conselheiros Mundiais.
á 3. Composi…€o do Conselho Mundial:
- o Coordenador Mundial
- o Administrador Mundial
- o Secret•rio Mundial
- o Delegado Mundial SDB
- a Delegada Mundial FMA
- os Conselheiros Mundiais de cada uma das RegiŒes, eleitos pelos respectivos Congressos
Regionais.
á 4. As tarefas do Conselho Mundial sÖo:
- favorecer a coliga…€o de todas as RegiŒes com o Reitor-Mor;
- conhecer a realidade das diversas RegiŒes e apresent•-la ao Reitor-Mor;
- fornecer ao Reitor-Mor informa…Œes oportunas e Žteis para decisŒes e orienta…Œes;
- promover a aplica…€o pr•tica das decisŒes e das orienta…Œes do Reitor-Mor para a
Associa…€o.
á 5. As tarefas espec‚ficas dos Conselheiros Mundiais s€o definidas pelo Conselho na primeira
reuni€o, na nomea…€o do Coordenador Mundial, conforme indicado no Projeto de Vida
Apost‰lica e mediante a ado…€o de um Diret‰rio espec‚fico.
Nele, tamb•m, s€o definidas as modalidades de participa…€o dos Conselheiros nas reuniŒes do
Conselho Mundial.
á 6. O Conselho Mundial aprova o Diret‰rio predisposto em n‚vel provincial pelos ‰rg€os
competentes.
á 7. O Conselho Mundial apresenta ao Reitor-Mor, para sua aprova…€o, o Diret‰rio do Conselho
Mundial e o Regulamento do Congresso Mundial. A modalidade de elei…€o do Conselheiro
Mundial segue as indica…Œes do C‘non 164,3 do C‰digo de direito can•nico.
á 8. O Conselho Mundial garante a anima…€o, a n‚vel mundial, atrav•s de instrumentos
apropriados de comunica…€o, nas l‚nguas principais da Associa…€o.
á 9. As RegiŒes, nas quais, ordinariamente, se articula a Associa…€o, s€o:
- Am•rica Latina, Cone Sul
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Art. 32

•frica e Madagascar
•sia Leste e Oceania
•sia Sul
Brasil
Europa Central Leste
Europa Central Oeste
Ibero Lusitana
Interamericana
It•lia Oriente M•dio Malta
Pac‚fico Caribe Sul
O funcionamento do Congresso Mundial

á 1. Para tornar mais •gil e funcional a sua a…€o, o Conselho Mundial se vale de uma Secretaria
Executiva Mundial (SEM), da qual fazem parte o Coordenador Mundial, o Conselheiro Secret•rio
Mundial, o Conselheiro Administrador Mundial, o Delegado Mundial SDB e a Delegada Mundial
FMA.
á 2. Para a nomea…€o do Coordenador Mundial, os Conselheiros Mundiais para as RegiŒes, o
Delegado Mundial SDB e a Delegada Mundial FMA propŒem ao Reitor-Mor tr†s nomes
escolhidos, tamb•m, fora do Conselho.
Em escrut‚nio secreto s€o eleitos, o Administrador Mundial e o Secret•rio Mundial, que podem
ser escolhidos, tamb•m, externamente, ao Conselho.
No caso de serem eleitos membros do Conselho, o segundo mais votado da Regi€o a que este
perten…a, o suceder• no cargo de Conselheiro Mundial.
á 3. Todos os membros eleitos do Conselho Mundial permanecem no cargo seis anos, e,
ordinariamente, n€o s€o reeleitos para um segundo sex†nio consecutivo.
á 4. As diretivas do Conselho Mundial tornam-se executivas somente ap‰s serem aprovadas
pelo Reitor-Mor.
á 5. Podem ser convidados aos trabalhos do Conselho Mundial, sem direito de voto, os ExCoordenadores Mundiais, as Ex-Delegadas e os Ex-Delegados.
Art. 33

O Congresso Mundial

á 1. O Congresso Mundial, express€o m•xima de representa…€o da Associa…€o, reŽne Salesianos
Cooperadores de todas as RegiŒes em unidade e comunh€o com o Reitor-Mor, Moderador
Supremo, segundo as modalidades organizativas definidas, vez por vez, em base Šs finalidades
espec‚ficas do Congresso.
á 2. O Congresso Mundial acontece, prevalentemente, para:
- aprovar modifica…Œes ao Projeto de Vida Apost‰lica;
- abordar temas de interesse espec‚fico em n‚vel mundial;
- estabelecer linhas operativas sobre temas propostos pela ordem do dia;
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celebrar momentos, particularmente, importantes da vida e da hist‰ria da Associa…€o e
da Igreja.

á 2. Os participantes de direito no Congresso Mundial s€o:
- O Reitor-Mor da Congrega…€o Salesiana de Dom Bosco
- O Vig•rio do Reitor-Mor, Conselheiro para a Fam‚lia Salesiana
- A Madre Geral das Fillhas de Maria Auxiliadora (ou sua Delegada)
- Os Conselheiros Mundiais:
- O Coordenador Mundial
- O Conselheiro Delegado Mundial SDB
- A Conselheira Delegada Mundial FMA
- Os Conselheiros Mundiais da SEM
- Os Conselheiros Mundiais representantes das 11 RegiŒes
- Os Coordenadores Provinciais.
- Um ou mais representantes acompanhantes do coordenador Provincial, por Prov‚ncia,
segundo o crit•rio indicado no Regulamento do Congresso.
- Um Delegado SDB ou uma Delegada FMA para cada Prov‚ncia. Tenha-se em conta que os
membros religiosos votantes n€o podem superar 1/3 sobre o total dos que tem direito a
voto na Assembleia.
á 4. Compete ao Reitor-Mor, a partir de proposta do Conselho Mundial, determinar o tema, a
sede e os participantes, dos Congressos Mundiais ordin•rios e extraordin•rios, confiando a
organiza…€o Š Secretaria Executiva Mundial (SEM)
O Coordenador Mundial assume a coordena…€o operativa e t•cnica.
Art. 34

A Consulta Regional

á 1. O Conselho Mundial, com o consentimento do Reitor-Mor, pode favorecer a constitui…€o das
Consultas Regionais, no ‘mbito de na…Œes ou •reas geogr•ficas com mais Prov‚ncias e com
afinidades lingu‚sticas e culturais.
á 2. A Consulta Regional, como ‰rg€o de anima…€o, tem como finalidade o servi…o para uma mais
eficaz corresponsabilidade apost‰lica entre os Conselhos Provinciais e o Conselho Mundial. Cada
Consulta Regional partilha desafios de apostolado e de forma…€o em benef‚cio de toda a Regi€o.
á 3. Fazem parte da Consulta Regional: o Conselheiro Mundial da Regi€o, que a preside em nome do
Conselho Mundial, os Coordenadores Provinciais, o Delegado Regional SDB e a Delegada Regional
FMA. Outros Salesianos Cooperadores, com base na necessidade de anima…€o, podem fazer parte,
como estabelecido nos crit•rios de anima…€o e funcionamento.
á 4. O Delegado Regional • nomeado pelo Regional SDB interessado; a Delegada Regional •
nomeada pela Madre Geral sobre proposta da Confer†ncia das Inspetoras de compet†ncia
geogr•fica do lugar.
á 5. As modalidades de encontro e de organiza…€o da Consulta Regional s€o definidas nos “Crit•rios
de anima…€o e de funcionamento” predispostos pelo Conselho Mundial.
Art. 35

Diretärios
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Para tornar flex‚veis e adapt•veis Š realidade territorial da Associa…€o os princ‚pios e prescri…Œes
deste Regulamento, os organismos de anima…€o e de governo previstos no mesmo Regulamento
para o desenvolvimento do carisma salesiano e da Associa…€o, podem predispor “Diret‰rios”
adequados que integram ou aplicam aspectos que contemplem o governo e a anima…€o dos
Centros.
Cada Diret‰rio (local/provincial), estar€o sujeitos Š avalia…€o do Conselho competente
(local/provincial), que o aprova com a maioria absoluta dos que tem direito a voto e o apresenta ao
Conselho Mundial para a aprova…€o definitiva.
O mesmo processo se aplica para a aprova…€o das modifica…Œes dos diversos Diret‰rios.
Art. 36

A AdministraÑÖo dos bens da AssociaÑÖo

O Reitor-Mor com o Conselho Mundial administra os bens da Associa…€o a n‚vel mundial.
Ele representa a autoridade competente para conceder aos Conselhos Locais e Provinciais as
licen…as para estabelecer os atos de administra…€o extraordin•ria e para as aliena…Œes, que n€o
requerem a interven…€o da S• Apost‰lica, assegurando o disposto no artigo 39, “3 do Estatuto e
especifica…Œes do documento ASE.
Art. 37

DisposiÑåes finais

á 1. Os Salesianos Cooperadores respeitam e aplicam o presente Regulamento.
á 2. Uma proposta de modifica…€o dever•:
- oferecer a apresenta…€o clara e detalhada dos motivos que possam justificar a
modifica…€o;
- definir os objetivos concretos que almeja;
- indicar os princ‚pios nos quais se articula.
O processo de modifica…€o • determinado pelo Conselho Mundial sob a supervis€o do ReitorMor.
á 3. O Regulamento atual poder• ser modificado sob proposta do Superior da Associa…€o, do
Conselho Mundial ou dos Conselhos Provinciais. Qualquer que seja o caso, compete ao Superior
da Associa…€o aprovar a iniciativa de modifica…€o, a qual ser•, oportunamente, publicada.
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