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Prot.: 013/2020 

Roma, 9 maggio 2020 

Caros  Salesianos Cooperadores, Salesianas Cooperadoras, Delegados e Delegadas , 
Hoje, a Associação Salesiana de Cooperadores comemora 144 anos desde a sua fundação, em 9 de maio de 
1876. 

Podemos ler no Proem do nosso Projeto de Vida Apostólica : 
“Desde o início, Dom Bosco pensou em organizar os colaboradores da sua obra:  convidou  leigos, homens  e 
mulheres, e membros do  clero  diocesano,  a  «cooperar»  na  sua  missão  de  salvação dos  jovens,  sobretudo   
dos  pobres   e  abandonados.  Em  1876 definiu-lhes  claramente o projeto  de vida com o «Regulamento dos 
Cooperadores  Salesianos» escrito por ele e sucessivamente aprovado pela Igreja. Hoje os Salesianos 
Cooperadores  e as Salesianas Cooperadoras  estão difundidos e operam a nível mundial.” 

Nosso pai Dom Bosco pensou que como Salesianos poderia nos levar a cabo sua missão de salvação 
para os jovens sem trabalho no mundo secular, de acordo com nossas próprias condições de vida. 

Por 144 anos, temos encarnado para a "Igreja projetando" Papa Francis constantemente nos pediu 
para ser hoje. 

Como todo aniversário, é hora de lembrar a longa jornada feita neste quase meio século. 
Nos últimos anos, a Associação mudou porque os tempos e os tempos decorridos foram diferentes. 
O evento que marcou uma nova era para a nossa Associação tem sido o advento do Concílio Vaticano 

II, em que os leigos assumiu um papel importante na vida em Igreja. 
Nos anos seguintes , iniciou-se um processo de renovação que levou, em 1986, à aprovação do 

Regulamento da Vida Apostólica ( RVA ), mantendo a Associação firmemente ancorada na idéia original de 
Dom Bosco, mas colocando-se , com impulso , diante de si. os desafios da sociedade no esses anos. 

Temos crescido em número e presença no mundo, mas não menos importante, há uma 
crescente consciência da nossa vocação de líderes leigos na Igreja, capazes de levar adiante uma ação 
pastoral importante. 

A partir dos anos 90, o mundo muda rapidamente no político, social, em novas tecnologias, pesquisa 
científica e Salesiano Cooperador não poderia ser deixado para trás . Foi, portanto, necessário 
para estudar uma nova regulamentação que possa dotar-se de fórmulas que permitem 
que n uma adaptação mais rápida aos novos tempos. 

Em 2013, foi definitivamente aprovado o Projeto de Vida Apostólica ( PVA ) da Associação 
dos Cooperadores Salesianos , que traz duas inovações substanciais que caracterizam nossa parceria A neste 
século. 

A primeira : não falamos mais de cooperadores da Alesiana, mas de " cooperadores salesianos. 
N ou é uma mudança lexical única , mas, acima de tudo, é evidenciado, destancando, o 

particularmente vocação ng sendo salesianos 
O segundo : é um "Projeto de Vida" . Há um conjunto de regras, mas um guia para manter toda a 

Associação dentro do caminho marcado por Don Bosco 144 anos atrás , oferecendo Salesianos Cooperadores 
um ponto de referência ao extrato de seiva , sempre New York New York para a sua vida e para 
sua missão salesiana . 

Olhando no momento presente, olhando para hoje, nós celebrar o nosso aniversário em um 
determinado momento que tudo o mundo está experimentando. 
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Estamos no meio da pandemia l Coronavirus ( COVID19 ) que está afetando duramente e 
vigorosamente nossas vidas pessoais, familiares e associativas. 

Muitos de nós estão trabalhando a partir da perspectiva da economia solidária e do carinho material 
para os mais necessitados nestes tempos tão difíceis. 

Como salesianos, somos chamados a testemunhar a esperança em todas as 
situações que surgem em nossas realidades. 

Muitos têm tomado a frente acções, explorando novas tecnologias de comunicação , para manter 
viva as relações entre o maior número de salesianos Cooperadores possível . 

Vamos deixar o nosso interior a nossa criatividade Salesiana a ser capaz de chegar 
a todos os Salesianos Cooperadores dos nossos centros em todos os sentidos. 

O olhar para o futuro começa no final do V Congresso Mundial, em outubro de 2018, no qual 
identificamos como um desafio prioritário: 
"Caminhar com os jovens para um novo mais humano e da sociedade cristã , muitas vezes , é marcada pela 
falta de sentido da vida, a dignidade humana, crises familiares, sócio - situações económicas e novas 
tecnologias". 

A pandemia passará e retornaremos ao nosso cotidiano . E ste desafio será então muito mais agora 
do que nunca por causa das mudanças que a sociedade contemporânea terá sofrido devido a esta situação 
de emergência. 

Mas esses desafios representarão oportunidades de crescimento para cada um de nós e para toda a 
Associação, na medida em que soubermos fazer contatos. 
Teremos que compartilhar experiências, criar consciência sobre a dimensão global da Associação, 

para aumentar nosso senso de pertencimento. 
Sentir a amplitude de nossa vocação de uma dimensão global e de tranquilidade e confiança. 
Neste momento difícil , celebramos nossos 144 anos com um grande clamor de esperança , pedindo 

a Maria Auxiliadora, a Mãe dos tempos difíceis, que nos guie a confiar que não lhe falta a ajuda . 
Vá em frente com coragem e humildade . J borrões pode. 
Feliz aniversário 
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