Surat dari Jenderalat 
Superior General, P. Antonio Pernia dalam suratnya tertanggal 16 April 2010 menulis tentang Pembentukan Timor Leste sebagai sebuah regio baru sebagai berikut: 

Provinsial SVD Timor 
Biara St. Yosef 
Atambua 85711 
TIMOR N.T.T. 
INDONESIA 

Perihal: Pembentukan Timor Leste sebagai sebuah Regio Baru (TLS). 

Pater Simon Bata Yth.
Pagi ini di dewan general kami mendiskusikan surat anda tertanggal 31 Maret 2010, di mana anda bersama persetujuan dewanmu, secara resmi mengajukan permohonan pembentukan Distrik Timor Leste yang merupakan bagian dari Provinsi Timor sebagai suatu regio baru dalam Serikat Sabda Allah. Ini juga merupakan sebuah topik laporan Visitasi General yang baru saja dilaksanakan dalam Provinsi Timor di tahun 2010 ini. 
Setelah mempelajari secara saksama situasi Distrik Timor Leste dan keadaan provinsi dalam terang proposal di atas, maka dengan persetujuan dewan general, saya memutuskan untuk memisahkan Distrik Timor Leste dari Provinsi Timor dan untuk membentuknya sebagai sebuah regio SVD yang baru. Untuk kepentingan pengarsipan generalat, kita akan menggunakan 3 huruf untuk kode negara seturut ‘International Commission for Standardization’ -TLS. 
Oleh karena itu, mulai dengan trienium baru sejak 1 Juni 2011, Timor Leste akan menjadi sebuah regio dengan seorang regional superior dan  satu dewan regional yang terdiri dari dua anggota. 
Sekarang kami meminta anda dan dewanmu, bersama dengan konfrater di Distrik Timor Leste, melakukan proses persiapan untuk pemisahan ini. Proses ini hendaknya termasuk, antara lain, langkah-langkah berikut ini:  
1. Persiapan suatu pernyataan misi untuk Timor Leste. 
	Proses persiapan pernyataan misi hendaknya melibatkan semua konfrater di distrik TLS dan hendaknya dirumuskan dan disepakati dalam sebuah musyawarah distrik. Untuk maksud ini, silakan pelajari secara saksama petunjuk A2 dalam ‘Handbook for Superiors’ (hal. 18-20), surat edaran Superior General P12/2009, dan Protokol  Visitasi General IDT 2010.  
2.	Melaksanakan suatu musyawa-rah distrik agar, antara lain untuk: 
	2.1.	Membuat rumusan akhir dan menyepakati pernyataan misi; 
	2.2. Menyusun suatu rencana 3 tahunan tentang hidup dan karya misioner regio baru ini; 
	2.3. Mendiskusikan dan menyusun suatu organisasi untuk regio ini, misalnya komunitas lokal, paroki dan distrik, pilihan pusat administrasi untuk regio, persiapan pemilihan regional superior dan anggota dewannya. 
Musyawarah ini hendaknya dilaksanakan menjelang akhir Januari 2011. Jika anda merasa perlu atau bermanfaat, kami dapat meminta seorang anggota generalat bersama dengan salah seorang konfrater dari Indonesia untuk menemani distrik dalam musyawarah dimaksud. Oleh karena itu, hendaknya anda menginformasikan kami dalam waktu dekat tentang tanggal yang pasti untuk musyawarah itu. Sebagai tindaklanjut dari musyawarah itu, hasil dari diskusi dalam musyawarah itu yang berkaitan dengan semua hal yang disebutkan di atas hendaknya dikirim ke generalat pada kesempatan pertama. 
Selanjutnya Generalat akan menginstruksikan regio baru ini untuk menjalankan proses pemilihan regional superior dan dewannya, yang akan terlaksana menurut Metode IV (bdk. ‘Norms for the designation of superiors and councilors’ dalam the ‘Handbook for Superiors’ - Lampiran II, hal. 365-366). Sama saudara dalam regio ini akan diminta untuk mengirimkan ke generalat pada akhir Maret 2011 kertas suara mereka yang bertandatangan, berisikan dua nama untuk regional superior dan dua nama untuk dewan regional. Dalam mempersiapkan kertas suara sebelum pemilihan, hendaknya anda memodifikasi Format D5c dari the ‘Handbook’ sesuai dengan keperluan (bdk. ‘Norms’ dalam ‘Handbook for Superiors’, Kertas Suara D5c, hal. 270). 
Ini berarti untuk pemilihan provinsial IDT sendiri, para konfrater di Timor Leste tidak akan lagi termasuk di antara mereka yang berhak memberikan suara di Provinsi Timor.  
Pater Provinsial yang baik, apa saja  yang kita buat sebagai misionaris SVD semuanya untuk misi. Reorganisasi Provinsi Timor dimaksudkan untuk meningkatkan dan membuat pelayanan misioner kita di Timor Leste dan di Provinsi Timor sendiri lebih efektif. Adalah harapan kami agar keputusan ini akan menghasilkan suatu pelayanan misioner yang lebih efektif dan lebih berdedikasi, baik di regio baru Timor Leste maupun di Provinsi Timor. 
Salam dalam Sang Sabda, 


Antonio M. Pernia, SVD 
Superior General
 
David A. Streit, SVD
      Acting Sekretaris General 



