
Associazione Salesiani Cooperatori 
Segreteria Esecutiva Mondiale  
Via della Pisana, 1111 
00163 Roma – Italia 
 
Comunicação n° 2/2011 
 
       Aos Conselheiros Mundiais das Regiões,  
       Aos Coordenadores Provinciais  
       Aos Delegados Provinciais SDB 
       Às Delegadas Provinciais FMA  
 
 
Carissimos/as, 
 
Comunico-vos e confirmo, em nome do Reitor Mor, que o próximo  Congresso Mundial dos SSCC 
está previsto para os dias 8-11 de Novembro de 2012 no Salesianum/Casa Geral em Roma.  
 

Em  vista da convocatória oficial do Congresso, assinalo-vos já as principais datas a respeitar, 
por forma a garantir uma óptima organização deste evento fundamental da nossa Associação, 
durante o qual procederemos às votações para a aprovação definitiva  do Progecto de Vida 
Apostólica (Estatutos e Regulamento): 

 
1) Até 30 de Setembro de 2011 deverão chegar as propostas de modificação aos Estatutos e 

ao Regulamento por parte dos diversos níveis associativos, preferivelmente mediante a 
compilação das Fichas anexas; não serão tomadas em consideração as propostas que 
cheguem depois do prazo;  

2) Até 30 de  Novembro de 2011 a SEM recolherá todas as propostas;  
3) Durante o Conselho Mundial (8 –11 de Dezembro de 2011) serão examinadas todas as 

propostas; 
4) Até 30 de Junho de 2012 a Comissão técnica nomeada pelo Reitor Mor (e composta pelo 

Coordenador Mundial, por um teólogo e um jurista) avaliará todas as propostas segundo 
critérios de aceitação, compatibilidade carismática, coerência jurídica; 

5) Até ao primeiro trimestre de  2012 será feita a comunicação da convocatória oficial do 
Congresso mundial, será dado a conhecer a todos os membros da Associação o seu 
Programa, e será feito o pedido dos dados necessários a todos quantos precisem do visto.  

 
Recorda-se que compete aos Conselheiros mundiais recolher as propostas de modificação 
provenientes dos diversos níveis da Associação, cuidar da tradução das mesmas em língua 
italiana, língua oficial para a aprovação junto da Santa Sé e assegurar também a  trasmissão à 
SEM. 
 
Saúdo-vos e auguro-vos todo o bem em Don Bosco, 
Vosso,  
 

Rosario Maiorano, 
em união com os membros da SEM. 

 
 
 
 
 
Roma, 19 de  Fevereiro de 2011  


