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Paz e Bem! Peace and All Good!  ¡Paz y Bien! 

   Dentro de poucas semanas nos reuniremos em Allegany para o Capítulo
2016!  Parece que foi há pouco tempo atrás que nos reunimos para nossa
primeira reunião do CPC e lhes enviamos nossa primeira newsletter. O CPC
fez uma breve reunião via Zoom teleconferência antes de nos reunirmos
pessoalmente em Allegany
   Embora muito trabalho continua para as preparações finais, nós
antecipamos uma reunião cheia de um espírito de paz e gratidão de estar na
presença um/a do/a outro/a para partilhar esta sagrada experiência do
Capítulo. Nós, Irmãs Franciscanas de Allegany, Associadas/os e Parceiros no
Ministério entraremos nestes dias que esperamos serem cheios de momentos
orantes e agraciados que nos chamam a olhar, considerar, contemplar e
imitar Cristo mais profundamente como indivíduos e como comunidade.
   Na sua preparação para viajar e seu tempo em Allegany preparamos uma
FOLHA COM INFORMAÇÕES que está em anexo, a respeito de inscrição,
hospedagem, refeições e outras informações importantes. Uma cópia desta
FOLHA DE INFORMAÇÕES estará disponível na sua pasta para o Capítulo.
   A  respeito de transporte, antes do Capítulo, você receberá informação via
e-mail sobre carona do e para o aeroporto. Se houver mudança nos seus
planos de viagem, favor comunicar-se com Ir. Marigene Kennedy (201-991-
2647) ou Ir. Liz Schumacher (813-446-7673).
   Para aquelas pessoas que não vão poder participar do Capítulo,
enviaremos através do "Live Stream" muitas das apresentações e sessões.
Um e-mail com o horário e o link do "Live Stream" será enviado antes do
Capítulo. Fique de Olho no seu  E-mail!
   Para aquelas pessoas que vão participar do Capítulo, em anexo está o
nosso Horário do Capítulo. Uma cópia do Horário estará na sua pasta do

Capítulo. Esperamos sua chegada e rezamos para que todos/as tenham uma
feliz e abençoada viagem.

Abençoada chegada em casa em Allegany!
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Upcoming Meetings

July 24, 2016

Abençoada chegada em casa em Allegany!

 COMUNICADOS PARA PARTICIPANTES PLENAS

   Duas Irmãs, Patricia Sheeran e Valdeci Ribeiro da Silva,  pediram para  que
seus nomes fossem retirados como Participantes Plenas devido à saúde e
preocupações com  família.
   Também a Participante Consultora, Marcia Gill  não poderá participar do
Capítulo.
Aqui estão os links para as listas atualizadas:
-         Fully Engaged Participants (Participantes Plenas)
-         Consulting Participants (Participantes Consultoras)
   Um lembrete:  no caso de problemas de saúde ou você não tenha
condições de participar de todas as sessões do Capítulo e é uma Participante
Plena, favor se comunicar com Ir. Margaret Magee: mmagee@fsallegany.org
ou telefonar para 716-790-1380. Por favor envie este comunicado pelo
correio, com uma carta assinada para: Margaret Magee OSF, P.O. Box W, St.
Bonaventure, NY 14778.
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