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Círculos de Diálogo Contemplativo (CDC)

      
   Nós, do CPC, agradecemos-lhes por reunirem-se em 32 CDCs para tratar da
Agenda do Capítulo. Somos-lhes gratas por seu bom trabalho. Suas reflexões
do CDCs foram enviadas aos apresentadores. Seus insights, esperanças e
questionamentos serão um ótimo recurso para ajudá-las na preparação de
suas apresentações.
   À luz das reflexões do CDC, o CPC preparou a meditação sobre a Agenda
do Capítulo para as nossas próximas Assembleias de abril e maio.

O CPC  nas Assembeias 2016

   
    O enfoque das nossas Assembleias de abril e maio é refletir sobre o
processo de nomeação e eleição - 2016 -2020 bem como continuar a nossa
reflexão sobre a Agenda do Capitulo. Nos meses de maio e junho após as
Assembleias, convidamos vocês para se envolverem no discernimento de
nomeação e reflexão sobre a Agenda do Capítulo. O CPC não está pedindo
para vocês se reunirem em CDCs durante estes meses, estamos confiantes de
que vocês encontrarão maneiras para continuarem estas conversas.
    Aguardamos com expectativa a continuação do nosso envolvimento
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Upcoming Meetings

May 13-14, 2016

July 24, 2016

    Aguardamos com expectativa a continuação do nosso envolvimento
enquanto o Espírito Santo nos dirige rumo ao futuro.

Horário do Capítulo 2016

    
   Anexada a esta newsletter está o horário do Capítulo 2016. Este documento
nos oferece uma visão global do horário do Capítulo. Por favor, click no link
Chapter 2016 Schedule para imprimir uma cópia.

Gratidão e Agradecimento!

   Somos profundamente agradecidas à Dolores O'Brien
nossa incansável secretária. Dolores nos serviu com
imensa generosidade, sabedoria, graça e muita
competência. Celebramos este momento com um
delicioso bolo. Obrigada, Dolores

 Solicitações do Comitê de Liturgia

     
   O Comitê de Liturgia para o Capítulo 2016 está
trabalhando muito. Estamos num ponto onde
recorremos a vocês para pedir ajuda e apoio.
Precisamos de cantoras, tocadoras de instrumentos
musicais, dançarinas e leitoras para servirem nas
nossas Liturgias Eucarísticas.
    Pedimos a todas que gostariam de contribuir como coordenadoras das
orações, das músicas ou leitoras para as Orações da Manhã para
se oferecerem. Se você possui estes dons e gostaria de oferecê-los para
melhorar as Celebrações Eucarísticas durante o Capítulo, enviem um
e-mail para Judith Terrameo, neste endereço: srjterrameo@gmail.com com
suas escolhas.
   O Comitê de Liturgia providenciará as informações que você necessita para
seu ministério num tempo oportuno, antes do Capítulo. 

Solicitação do Comitê de Hospitalidade/Social

   
   O Comitê de Hospitalidade/Social solicita às pessoas que farão alguma
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   O Comitê de Hospitalidade/Social solicita às pessoas que farão alguma
apresentação no evento de entretenimento ou as que estão trazendo
instrumentos para nossa orquestra informal, que submetam esta informação
até o dia 11 de maio, 4ª feira, Laura Whitford, Co-coordenadora do Comitê.
Neste e-mail: lwhitford@fsallegany.org
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