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CÍRCULOS DE DIÁLOGO CONTEMPLATIVO

    Durante os meses de julho e agosto, Irmãs, Associadas/os e Parceiros no
Ministério se engajaram/envolveram nos Círculos de Diálogo Contemplativo
para levantar temas potenciais para a agenda do Capítulo 2016.
   "Seja o Fogo" ressoou através das respostas do CDC. Muitas refletiram as
Iniciativas do Capítulo 2012 com ênfase na continuidade de nossas ações
individuais e Congregacionais para que "não estava o nosso coração
ardendo..."
   Agradecemos a todos e a todas que participaram nos CDCs por seus
pensamentos e trabalho criativo. O CDC recebeu respostas de 44 círculos que
foramconstituídos de 227 participantes.Destes,  189 eram Irmãs e 38 eram
Associadas/os e Parceiros no Ministério. Alguns participaram em mais de um
Círculo. Cada Círculo apresentou 2 ou 3 temas que foram compilados pelo
CPC.
   A Compilação do Tema do CDC está em anexo, para que vocês possam
estudá-lo.
   Lendo através dos formulários de resposta, ficamos impressionadas com a
beleza e a riqueza do seu conteúdo, bem como a abundância das ideias
apresentadas. A Compilação foi sintetizada para facilitar o estudo.
   A partir do presente momento até as Assembleias, o CPC está incentivando
a cada uma de vocês a lerem e rezarem com esta síntese/compilação.
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FUTURAS datas do CPC 

4 e 5 de dezembro de 2015

12 e 13 de janeiro de 2016

19 e 29 de fevereiro de
2016

11 e 12 de março de 2016

13 e 14 de maio de 2016

Preparação do Capítulo 2015-2016

O CPC pensei que uma imagem visual do nosso trabalho - Irmãs e
Associados, Partners in Ministério e CPC - que nos ajude a compreender que

a energia dinâmica da criação de uma experiência capítulo.

RELATÓRIO DOS COMITÊS

COMITÊ DE LITURGIA

   O Comitê de Liturgia, junto com Rene Simonelic OSF,  Franciscana de Joliet,
nossa Liturgista para o Capítulo, realizou sua primeira reunião no Convento
Santa Elizabeth em Tampa. Muito foi realizado e a emoção permeou sua
reunião. Elas partilharam que durante o nosso Capítulo serão vivenciados
espaços sagrados para oração e adoração.

COMITÊ DE HOSPITALIDADE/SOCIAL
 
   Planos para uma noite Intercultural durante o Capítulo já estão sendo
encaminhados e o Comitê de Hospitalidade precisa de sua ajuda. Cada país
está sendo convidado a providenciar um entretenimento de 15 a 20 minutos
para o programa da noite. O programa será coordenado por:

Lucy Cardet - Bolívia;



Lucy Cardet - Bolívia;
Aldenir Mota Ribeiro - Brasil;

Gwen Melhado - Jamaica;
KathyDoyle - Estados Unidos 

   Por favor, entre em contato com estas coordenadoras para participar e
desenvolver a diversão de seu país.
   Também, o Comitê Social espera formar uma Banda Rítmica de modo que o
Som da Música ecoe na Casa Mãe inteira! Todas estão convidadas a fazerem
parte da banda. Então, espanem suas colheres, caixas de lenços de papel,
pentes, harmônicas, "kazoos" e qualquer outro instrumento musical que você
possua e traga-os com vocês - somente para fazer parte - nenhuma
experiência prévia é necessária!

 

   "Laudato Si" e A Alegria do Evangelho são os escritos mais recentes do
Papa Francisco. Estes documentos refletem nossa visão e valores
Franciscanos e que se tornaram uma parte de nossas conversas desde que
estabelecemos os Círculos de Diálogo Contemplativo. Encorajamos vocês a
continuarem a contemplar estes documentos ao envolverem outras Irmãs,
Associadas/os e Parceiros no Ministério ao avançarmos para nosso Capítulo
2016.
Além disso, o Papa Francisco está declarando um Ano Santo da Misericórdia,
que se iniciará no dia 8 de dezembro de 2015 e encerrará no dia 20 de
novembro de 2016. Trabalhemos em solidariedade com o Papa Francisco ao
expressar seu " ardente desejo que, durante este Ano Jubilar, o povo reflita
sobre os Trabalhos Corporais e Espirituais da Misericórdia." (NCR, Joshua J.
McElwee, April 11, 2015).
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