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Prot.: 015/2020 

Roma, 24 maio 2020 

aos Conselheiros mundiais para as Regiões 

ao Delegado mundial, Dom Giuseppe Casti 
à Delegada mundial, Ir. Carmen Lucrecia Uribe 

ao Secretaria Executiva mundial 
a todos os Salesianos Cooperadores 

  
e pc: Ir. Leslye Sandigo , Delegada Mundial cessante 

e pc: Noemi Bertola, ex-coordenador mundial 
  

Na comunicação recebida em 9 de maio de 2020 da Madre Yvonne Reungoat, Superiora Geral do 
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ela nos informou que, segundo o Reitor-Mor, Don Ángel 
Fernández Artime, foi designada Delegada Mundial do Instituto. das Filhas de Maria Auxiliadora na 
Associação dos Cooperadores Salesianos à 

SOR CARMEN LUCRECIA URIBE 

que iniciará seu serviço de Delegado Mundial a partir de 24 de maio de 2020. 

Peço que comunique esta mudança a todos os conselhos provinciais, assegurando que esta 
comunicação chegue a todos os cooperadores salesianos de suas respectivas regiões por meio dos centros 
locais. 

              É justo agradecer, com grande apreço e carinho, Sor Leslye que, desde 2008, nos 
acompanha, juntamente com Don Casti, no caminho do crescimento com disponibilidade, competência, 
alegria e senso de pertencimento; mostrando proximidade e paixão pela Associação de Cooperadores 
Salesianos e pelo restante da Família Salesiana. 

              Algumas notas biográficas para quem não conhece a irmã Lucrécia. 

Ele nasceu em Medellín (Colômbia). Descubra sua vocação salesiana assistindo ao filme sobre 
Madre Mazzarello "Ramos de uma terra forte". 

A partir desse momento, a vida da irmã Lucrecia se baseou na eleição de Madre Mazzarello: 
"Escolhi Deus e para sempre"! 

Ela fez sua profissão religiosa em 24 de janeiro de 1982 e imediatamente descobriu que sua 
"principal paixão era ser professora". 

Professor primário, secundário e médio. Foi coordenadora escolar e presidente das Escolas Públicas 
e Privadas, bem como coordenadora provincial de comunicação social e membro da Equipe Provincial de 
1998 a 2004. 
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Seu contato mais direto com a Família Salesiana remonta a 1998, quando desempenhou o papel de 
vigário provincial. 

Lá, teve a oportunidade de conhecer mais de perto as ex-alunas das Filhas de Maria Auxiliadora, os 
Salesianos Cooperadores, as Salesianas, os Salesianos Dom Bosco e outros grupos presentes na Consulta da 
Família Salesiana da Colômbia. 

A Inspetoria Escolhida (2005-2010) promoveu a caminhada ao lado dos Conselhos provinciais de 
ex-alunos e do SSCC, realizando projetos apostólicos, vários momentos formativos e celebrações da Família 
Salesiana. 

A oportunidade de participar dos três últimos capítulos gerais do Instituto das FMA ampliou a visão 
da Irmã Lucrecia, observando o desenvolvimento e o impulso da Família Salesiana: as raízes carismáticas 
estão bem enraizadas sob a orientação do Espírito que frutifica. árvore desta grande família. 

Neste momento, existe uma forte consciência de que o Espírito compartilha a missão salesiana com 
muitos leigos, a fim de nos colocar a serviço dos jovens mais necessitados em todos os contextos sociais e 
culturais e com diferentes formas de agir. 

Congratulamo-nos com a Irmã Lucrecia, alcançando e sentindo nossa afeição e assegurando-lhe 
nosso apoio em seu serviço como Delegada Mundial. 

Confiamos a Maria Auxiliadora no dia da festa 

Um abraço fraterno. 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       O Coordenador Mundial 
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