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1 Febreiro de 2017 
 
Prezados Lasalianos, 
Trala súa aprobación pola Conferencia de Irmáns Visitadores da RELEM na súa recente reunión en 
Alexandría, compráceme anunciar formalmente a convocatoria da primeira Asemblea Rexional 
sobre a Misión Lasaliana (MEL). A Asemblea terá lugar en Roma do 14 ao 20 de outubro de 2018. 
 
Co fin de apoiar a misión lasaliana na Rexión da RELEM no futuro, os obxectivos da Asemblea serán: 
 
1. Deseñar novas estruturas para a organización da misión lasaliana para o futuro 
2. Promover a formación no espírito e herdanza lasalianos na Rexión 
3. Promover a identidade lasaliana das nosas institucións e estruturas na Rexión 
 
Aínda que a data de inicio da Asemblea está -aparentemente- aínda lonxe, é esencial que o 
necesario traballo de preparación comece inmediatamente, se queremos unha Asemblea frutífera. 
A preparación inicial é responsabilidade do Equipo da RELEM en colaboración co Grupo MEL da 
RELEM que inclúe o coordinador MEL de cada Distrito ou Delegación na Rexión. Estes 
coordinadores da MEL, en colaboración cos seus Irmáns Visitadores, serán responsables de 
asegurar que os participantes do Distrito/Delegación da Asemblea sexan nomeados a fins de maio 
de 2017 para crear grupos de traballo e poder facilitar a seguinte etapa do traballo de preparación 
da Asemblea. 
 
Nos próximos meses, facilitarase máis información sobre como poden participar os 
Distritos/Delegacións no proceso, a través dos seus coordinadores de MEL. Dados os desafíos 
cruciais que enfronta a misión lasaliana en toda a Rexión neste momento, é esencial que os 
participantes de cada Distrito/Delegación estean dispostos a participar activamente en cada etapa 
do proceso a medida que buscamos estruturas efectivas para asegurar a sustentabilidade da Misión 
lasaliana na Rexión. 
 
Grazas anticipadas pola súa cooperación. 
 
 

 
 
Brother Aidan Kilty (General Councilor with responsibility for RELEM)  
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