À
Madre Geral FMA e Conselho Geral,
Conselheiros Gerais SDB,
Inspetores SDB – Inspetoras FMA,
Conselheiros Mundiais ASC,
Coordenadores e Coordenadoras Provinciais ASC
Delegados e Delegadas Nacionais e Provinciais,
Objeto – Reorganização logística da ASC
Caríssimos,
anexa à presente mensagem, que lhes envio em nome da Secretaria Executiva Mundial (SEM) da
Associação dos Salesianos Cooperadores (ASC), acharão o texto da carta enviada ao Reitor-Mor com a qual,
segundo quanto estabelece o Primeiro Conselho Mundial da ASC, realizado no passado mês de dezembro, se
propõe uma hipótese de reordenamento organizativo da nossa Associação em nível mundial.
A hipótese que ora submetemos à atenção de todos foi já examinada e integrada pelo mesmo
Reitor-Mor, na qualidade de Superior e Moderador Supremo da ASC, o qual nos autoriza enviar.
Permito-me pedir a todos os destinatários da presente mensagem, cada qual dentro da própria
competência, que participem ativamente do processo de reorganização em ato, manifestando as próprias
observações e propostas, que a SEM examinará e levará à atenção do próximo Conselho Mundial, a fim de
se chegar solicitamente à definição do novo ordenamento organizativo da ASC.
Rogo-lhes enviem as próprias comunicações, ou propostas de eventual mudança, até ao dia 30 de
abril de 2008..
Agradeço a todos e a todos estendo a saudação fraterna dos membros da SEM!
Seu em Dom Bosco Santo,

Rosário Maiorano
Coordenador mundial ASC

ASSOCIAÇÃO SALESIANOS COOPERADORES
CONSELHO MUNDIAL
SECRETARIA EXECUTIVA MUNDIAL
Roma, 12 de janeiro de 2008

P. PASCUAL CHÁVEZ V.
REITOR-MOR – SUPERIOR ASC
VIA DELLA PISANA, 1111
00163 ROMA

CARÍSSIMO P. PASCUAL,
como já tivemos a oportunidade de mais diretamente Lhe comunicar e como certamente deverá ter
sabido de viva voz do Seu Vigário, P. Adriano Bregolin – ao qual somos gratos por ter sempre acompanhado,
com total disponibilidade, o nosso trabalho durante o Primeiro Conselho Mundial da Associação dos
Salesianos Cooperadores (ASC), examinamos, como primeira tarefa e à luz de quanto se estabelece pelo
novo Projeto de Vida Apostólica (art. 24 do Regulamento), uma hipótese de reorganização logística da ASC
no território, em nível mundial, rediscutindo e redesenhando a atual ordenação por Regiões, com base nas
novas exigências de caráter cultural, lingüístico, religioso e econômico, emersas nos vários países.
A caminhada que nos havíamos prefixado seguir previa chegar, depois de uma atenta avaliação no território,
a uma proposta a ser apresentada à Sua atenção e aceitação que pudesse favorecer tanto a maior
participação de todos na vida da Associação quanto u’a maior difusão das informações e da comunicação,
quanto, ainda, uma contenção de custos de estrutura, sobretudo relativos à movimentação no território, dos
mesmos Salesianos Cooperadores quando responsáveis em nível local, provincial, regional. A proposta
emersa, que a seguir Lhe apresentamos, deveria ser submetida, após a Sua autorização e eventual
integração, à atenção da Madre Geral FMA com o seu Conselho, a todos os Conselheiros Regionais SDB, aos
Inspetores e às Inspetoras, aos Coordenadores provinciais ASC e aos delegados SDB e delegadas FMA
provinciais.
A Secretaria Executiva Mundial (SEM), depois de haver colhido todas as reações e ulteriores propostas
(estima-se até o fim do próximo mês de abril), submeterá à Sua atenção a proposta final, para que V.
Revma. possa a avaliar e aprovar definitivamente, tendo em vista alguns Congressos Regionais (iniciam a
partir do próximo 22 de maio de 2008, com o Congresso da Ásia, em Macau), os quais elegerão os novos
Conselheiros Mundiais.
A proposta é resultado de atento trabalho, conduzido a termo durante o nosso Conselho Mundial (em 12-16
de dezembro de 2007). Subdivididos em três grupos lingüísticos (italiano, espanhol, inglês) e tendo-se a
seguir confrontado em reunião conjunta, os Conselheiros – após atento discernimento, fruto de preliminares
avaliações feitas em nível provincial, e com a ativa participação de todos (no Conselho pela primeira vez
estavam presentes todos os Conselheiros mundiais como representantes das regiões) – chegaram à seguinte
primeira hipótese.
SÍNTESE
o
o
o

FINAL DE UMA PRIMEIRA HIPÓTESE QUE ESTABELECE

11 REGIÕES, MEDIANTE:

a confirmação de 6 precedentes Regiões (Itália-Or. Médio, Índia, Brasil, Ásia, América do Sul,
Pacífico-Caribe Sul)
a supressão de uma Região (Anglófona),
a rearticulação de 5

Região Ibérica: Espanha e Portugal
Região Europa Central Leste: Eslovênia, Croácia, Rep. Tcheca, Eslováquia, Polônia,
Hungria, Ucrânia, Áustria, Circunscrição Europa Leste;
Região Europa Central Norte: Bélgica, Holanda, França, Alemanha, Reino Unido e Irlanda
Região América Pacífico-Caribe Norte, subdividida em duas “Áreas”:
de língua inglesa (USA de cultura anglófona, Canadá);
de língua espanhola: (USA de cultura hispânica, América Central, Haiti, Antilhas, México)
Região África e Madagascar: con a subdivisão em 5 “Áreas” por homogeneidade geográfica
Região Itália-Oriente Médio e Malta – sem previsão de variação
Região Índia – sem previsão de variação, mas articulada em duas “Áreas” por homogeneidade
geográfica
Região Brasil – sem previsão de variação
Região Austrália - Ásia Leste – sem previsão de variação
Região América Cone Sul – sem previsão de variação
Região Pacífico-Caribe Sul – sem previsão de variação
Ao aguardo das Suas indicações a fim de podermos prosseguir na tarefa de submeter a supra
mencionada proposta a todas as pessoas acima indicadas e envolvidas no processo de discernimento, façoLhe chegar, em nome de todo o Conselho Mundial ASC, afetuosas saudações com os melhores augúrios
para o próximo Capítulo Geral.
Seu
ROSARIO MAIORANO

