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Prot.: 016/2020 

Roma, 24 de maio de 2020 

À irmã Leslye Sándigo, Delegada mundial cessante 
e pc Conselheiros mundiais 
e pc Secretaria Executiva mundial 

Querida irmã Leslye: 

Eu quero compartilhar os sentimentos dessas horas com você. 

Você e eu já conversamos há vários meses sobre o fim de sua obediência como Delegado, mas no meu 
coração queria que isso acontecesse o mais tarde possível. 

Quem mora no mundo salesiano sabe que sempre existe a possibilidade de mudança em todos os níveis. 

Fim do mandato para alguns, novas posições para outros, leigos e consagrados. 

Comunidades, centros, conselhos que experimentam a alegria de um recém-chegado, outros que 
experimentam tristeza na partida de quem sai. 

Reações humanas, compreensíveis, porque vivemos juntos, compartilhamos experiências mais ou menos 
belas em relação à consciência, fé. 

Uma dimensão tão íntima em que, vivendo a Associação, encontramos Deus, nos ajudamos mutuamente a 
seguir em frente e, se uma presença como a sua, querida irmã Leslye, ajuda você a entender como ver essa 
Presença, nem sempre óbvia, porque com os olhos dos homens nem sempre somos capazes de ver como 
com os olhos da fé; então, quando essa pessoa sai, você se sente mal. 

Mas as belas lembranças do que fizemos juntos, do apoio que deram, tanto à Associação quanto a mim 
pessoalmente, são mais fortes que a tristeza velada da separação. 

Temos certeza de que o Senhor não faz as coisas por acaso ou faz as pessoas sofrerem, mas ele usa todos 
para o bem de todos. 

Estou certo de que o lugar onde o Senhor está pensando no futuro para você, você fará o mesmo que tiver 
entre nós. 

Compartilho meus sentimentos e os de todo o Conselho Mundial agradecendo e agradecendo pelo tempo 
que você nos deu sem limites e pedindo a Maria Auxiliadora com nossas orações que sempre a apoiem e 
protejam. 

Um abraço fraterno com carinho 
sincero.                                                                                                                                       O Coordenador Mundial 
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