Recife, 14 de fevereiro de 2019
Memória Litúrgica SS Cirilo e Metódio
Caros Diretores e demais Irmãos Salesianos
Veni Sancte Spiritus!
Aproximando-se a Celebração do Nosso Capítulo Inspetorial já vemos com alegria os
sinais de solicitude e empenho dos irmãos em responder as fichas que representam a I
parte de nosso trabalho preparatório. De fato “o Capítulo Inspetorial é a reunião fraterna
em que as comunidades locais reforçam o sentido de sua pertença à comunidade
inspetorial, mediante solicitude comum pelos problemas gerais” (C 170).
Com a comissão Capitular, enviamos a Ata de eleição do delegado local e seu
suplente ao CI 2019, e pedimos que as comunidades agrupadas conforme indicação prévia
reúnam-se para proceder à eleição do Delegado e enviar o resultado à Inspetoria.
São estes os participantes do CI 2019:
a) Os capitulares:
- o Inspetor, que preside
- os conselheiros inspetoriais
- o regulador do Capítulo Inspetorial
- o diretor de cada casa canonicamente ereta
- os delegados das comunidades locais (ou comunidades agrupadas)
- os delegados da comunidade inspetorial;
b) Os observadores:
- os observadores salesianos
- os observadores da Família Salesiana
- os jovens?
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A comissão Capitular precisa ter em mãos o resultado da eleição do delegado e
suplente das comunidades para dar andamento à eleição dos delegados da comunidade
inspetorial. Portanto, pedimos pontualidade no envio: até 15 de março.
A comissão Capitular orienta que seja lido na reunião da eleição do delegado e seu
suplente, o que dizem as constituições e os regulamentos sobre o Capítulo Inspetorial
(Const. 170-174 e Reg. 161-169).
Irmãos, poucos dias nos separam deste acontecimento de singular importância para
a nossa caminhada. Pedimos que intensifiquem pessoal e comunitariamente as orações,
intenções e sacrifícios para o bom êxito tanto na realização, quanto nas deliberações e
compromissos que assumiremos como comunidade inspetorial após o Capítulo.

Sit Laus et gloria Christi!
Pe. Francisco Inácio Vieira Junior, sdb
Regulador do CI 2019

Rua Estado de Israel, 386 – Paissandu – 50070-215 – Recife-PE – Brasil
Fone: (81) 2102-0800 - CNPJ:10.816.775/0001-93
E-mail: inspetoriabre@salesianos.org.br /Site: www.salesianos.org.br
Utilidade Pública Federal: Decreto Nº 59.862 de 26-12-1966
Utilidade Pública Municipal: Lei Nº 16.998/2004

