2. ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES

2.1. ITINERÁRIO DE PREPARAÇÃO AO CAPÍTULO GERAL 28
A preparação do CG28 prevê um itinerário de trabalhos articulados pelo seguinte calendário:
Março de 2018
No período 19-28 de março, o Reitor-Mor e o Conselho Geral estudaram o tema do Capítulo Geral
28, as suas modalidades e o calendário. Em 26 de março, o Reitor-Mor nomeou o P. Stefano Vanoli
como Regulador do CG28, de acordo com o artigo 112 dos Regulamentos gerais.
No mesmo dia 26 de março, o Reitor-Mor, de acordo com o art. 112 dos Regulamentos, nomeou a
Comissão técnica para o CG28, composta pelos seguintes irmãos: P. Guillermo Basañes, P.
Francesco Cereda, P. Maria Arokiam Kanaga e P. Natale Vitali.
Esta Comissão, presidida pelo Regulador, reuniu-se em Roma nos dias 26-28 de março e elaborou
as seguintes contribuições:
 Itinerário de preparação ao CG28, a partir da data de início estabelecida pelo Conselho Geral.
 Pista de reflexão e trabalho sobre o tema do CG28, oferecida às Inspetorias como subsídio.
 Sugestões para a preparação e a realização dos Capítulos inspetoriais.
 Normas jurídicas para as eleições
As contribuições elaboradas pela Comissão técnica foram transmitidas ao Reitor-Mor, através do
Regulador, e passaram a integrar o presente número 427 dos Atos do Conselho Geral
Maio de 2018
Em 24 de maio, o Reitor-Mor convoca oficialmente o Capítulo Geral 28, de acordo com os artigos
150 das Constituições e 111 dos Regulamentos gerais. Estabelece, então, a finalidade principal, o
lugar e a data de início.
Com os Atos do Conselho Geral n. 427 enviam-se às Inspetorias: a carta de convocação do ReitorMor com o tema e as finalidades do CG28; as orientações relativas ao itinerário de preparação ao
CG28; a pista de reflexão para as comunidades locais e inspetoriais; as instruções para a realização
dos Capítulos inspetoriais; as normas para as eleições.
Julho de 2018
O Regulador envia aos Inspetores os módulos para as atas e os modelos das fichas para as
contribuições dos Capítulos inspetoriais e dos irmãos ao CG28. Estes também são dispostos no sítio
web da Sede Central Salesiana: www.sdb.org
O Reitor-Mor nomeia a Comissão para a revisão das atas da eleição dos Delegados inspetoriais ao
CG28 (cf. Reg. 115). Esta, sob a responsabilidade do Regulador, examina previamente o número e
as listas dos irmãos pertencentes à Inspetoria ou Visitadoria em vista do Capítulo inspetorial.

Setembro de 2018 – Junho de 2019
Até o final de setembro de 2018, as Inspetorias enviam ao Regulador do CG28 a “Lista geral dos
irmãos pertencentes à Inspetoria em vista do Capítulo inspetorial” (cf. ACG 427 n. 2.4.3.1).
No período de setembro de 2018 a junho de 2019 realizam-se nas Inspetorias os trabalhos de
preparação e celebram-se os Capítulos inspetoriais (Const. 171-172), cuja data deve ser fixada
levando em conta o prazo seguinte.
Janeiro de 2019
O Reitor-Mor nomeia a Comissão pré-capitular para a preparação do “Instrumento de trabalho” a
ser enviado aos participantes do CG28 (cf. Reg. 113).
13 de junho de 2019
Até essa data devem chegar ao Regulador do CG28 os seguintes documentos em formato digital:
 Atas da eleição dos Delegados ao CG28 e seus suplentes.
 Contribuições dos Capítulos inspetoriais.
 Contribuições individuais de irmãos ou de grupos de irmãos.
As propostas que chegassem depois de 13 de julho de 2019 não poderão ser levadas em
consideração.
Os Capítulos inspetoriais, que estudarem temas inerentes à Inspetoria e tiverem estabelecido
deliberações que devem ser aprovadas pelo Reitor-Mor com o seu Conselho de acordo com Const.
170, deverão enviar essas deliberações ao Secretário Geral.
Agosto de 2019
As contribuições que chegarem serão ordenadas e classificadas por um grupo especialmente criado
pelo Regulador.
Setembro de 2019
A Comissão pré-capitular reúne-se para preparar o “Instrumento de trabalho” (Reg. 113).
Novembro de 2019
O “Instrumento de trabalho” do CG28, preparado pela Comissão pré-capitular, é enviado em
formato digital aos Inspetores e Delegados inspetoriais ao CG28.
Dezembro de 2019 - Fevereiro de 2020
Os membros do CG28 estudam, em suas sedes, os documentos de trabalho.
16 de fevereiro de 2020
Início do Capítulo Geral 28. Chegada até o dia 15 de fevereiro.
Conclusão do Capítulo
A duração do CG28 será de sete semanas; a conclusão está prevista para o dia 4 de abril de 2020.

