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Contact Us:

Facilitator: 
Carmelita Murphy, OP,
DMin
LEADcm@aol.com

Chairperson: 
Nancy Christopher OSF
nancy41osf@gmail.com

Anne Dougherty OSF
srannie1@aol.com 

Kathy Doyle
memadoyle@gmail.com

Marigene Kennedy OSF
mkosf@aol.com

Gwen Melhado OSF
gwen_4mel@hotmail.com
gwen.melhado@sjtc.edu.jm

Aldenir Mota Ribeiro OSF
iraldenirmota@hotmail.com

Goianira Silva OSF
goia23osf@yahoo.com

Kathie Uhler OSF
kathieuhler@earthlink.net

Jeanne Williams OSF
jeanneosf@aol.com

Dolores O'Brien OSF
daob1942@yahoo.com

Sejam Bem Vidas/os ao Capítulo - Percorremos um longo caminho!

    
   Na nossa última reunião presencial do
CPC, convidamos-lhes para refletirem
cuidadosamente, sobre as várias
informações essenciais para o Capítulo
nesta Newsletter. Nós, como comunidade,
dedicamos muito tempo "olhando,
considerando e contemplando" para que
nossa oração e ação resultem na imitação
de Cristo. Precisou de muitas Irmãs e
Associadas/os para chegarmos até aqui e
nós, do CPC, estamos profundamente grataspor tudo que foi feito nesta
preparação. Queremos agradecer a todas as pessoas que partilharam seus
"insigths" nos Diálogos Contemplativos e participaram com muito entusiasmo nas
Assembleias.carefully reflect on
    Também estamos muito agradecidas a todas as pessoas que estarão
apresentando ou refletindo sobre um dos assuntos de nossa Agenda do Capítulo.
Elas/es estão trabalhando as suas apresentações. Os Comitês de Liturgia,
Ambiente, Inscrição e Hospedagem, Transporte, Hospitalidade/Social e Tradução
estão trabalhando arduamente. Nossos especiais agradecimentos a todas as
pessoas que estão trabalhando para fazer do nosso Capítulo 2016 um evento
abençoado e cheio da energia do Espírito Santo.

Thanks! Obrigada! ¡Gracias!
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Patricia Tyre OSF
ptyre@fsallegany.org

Leadership Liaison:
Margaret Magee OSF
mmagee@fsallegany.org 

Upcoming Meetings

July 24, 2016

   
Agradecemos a nossa imbatível tradutora que nos tem
alertado e relembrado para ir mais devagar, para
reconhecer e apreciar a diversidade no nosso meio.
Celebramos Pat Tyre!

Estudo em Preparação para o Capítulo

   
O CPC solicita a vocês que revisem os seguintes
documentos antes do Capítulo Geral de 2016:

A Constituição e as Diretrizes das IFAS no que concerne à
Capítulo Geral
O Livreto do Discernimento de Nomeação e Eleição
SÃ ntese das Respostas sobre o Estudo Atuarial 

Laudato Si
A Carta da Lideransa Congregacional de 01 de marco de 2016 e a
Experiancia Vivida entre 2012-2016 

 

Comunicado às Participantes Plenas

    Muito obrigada mais uma vez por sua disponibilidade para servir como
Participante Plena no nosso Capítulo 2016. Queremos lembrá-las que, se por
motivo de saúde, vocês não poderão participar das sessões do Capítulo, vocês
deverão escrever uma carta comunicando as razões que as impedem de
continuar como Participantes Plenas. Esta carta deverá estar assinada e enviada
para Margaret Magee, OSF no seguinte endereço:P.O. Box W, St. Bonaventure,
NY 14778.
    Três Irmãs retiraram seus nomes de Participantes Plenas por causa de
problemas de saúde. Susan Buckley mudou de Participante Plena para
Participante Consultora. Rosa MysticaNiedda e Frances Sheehey mudaram de
Participantes Plenas para Participantes de Apoio. Mary Murphy mudou de
Participante Plena para Participante de Apoio e estará participando do Capítulo
sob cuidados médicos.
   As seguintes Irmãs e Associadas estarão participando do Capítulo e pediram
para acrescentar seus nomes à lista de Participantes Plenas: Mary Conboy OSF,
Mary Joan Burke OSF, Tenicea Hewitt (Afiliada da Jamaica), Marcia Gill, Ella
Pulido, e Pat Chwala(Associadas).
    Também se juntaram a nós como Participantes Consultores: Fr. Vitório
Muzzuco OFM (Assessor do Retiro do Capítulo), Fr. Rafael Ligeiro e Fernando
Magno da Nova Aliança, Anápolis, Brasil.

Lembrete - Formulários de Transporte  

    Agradecemos a todas as pessoas que já devolveram o Formulário de
Transporte. Se vocês quiserem uma carona do e para o aeroporto, o último prazo
para enviarem o seu formulário é 4ª feira, dia 01 de junho de 2016.  Por favor
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para enviarem o seu formulário é 4ª feira, dia 01 de junho de 2016.  Por favor
enviem os formulários para Marigene Kennedy neste e-mail:mkosf@aol.com ou
pelo correio no seu endereço: St. Elizabeth Motherhouse, 115 E Main Street,
Allegany, NY 14706. Por favor, completem todas as informações contidas nos
formulários.

Do Comitê de Liturgia

       O Comitê de Liturgia do Capítulo 2016
se reuniu em Allegany, nos dias 26 e 27 de
abril a fim de propiciar aos seus membros
a oportunidade de ver os espaços que
serão usados no Capítulo e como as
liturgias e rituais serão conduzidos neste
espaços. A reunião foi ótima e muito
trabalho foi realizado.
   A relação dos celebrantes e
pregadores/as para as celebrações foi
finalizado. Estamos muito agradecidas as
pessoas que se voluntariam para pregar, fazer leituras, servirem como Ministras
da Eucaristia, dançarem e tocarem. Estamos necessitando de mais voluntárias
para as leituras e Ministras da Eucaristia. Se vocês ainda não se voluntariaram e
gostariam de servir num destes ministérios, por favor, comuniquem-se com Judith
Terrameo neste e-mail: srjterrameo@gmail.com até o dia 31 de maio.
    Agradecemos a nossa liturgista, Rene Simonelic, OSF (Franciscana de Joliet)
por seu trabalho junto com os demais membros do Comitê de Liturgia, Ir. Patrícia
Reid e Sheila Vincent (Associada) que tem ajudado com as traduções.
Agradecemos também Colleen Brady que está confeccionando o livreto da
Liturgia, Sheila Vincent e Lucy Cardet, OSF que estão traduzindo o livreto para
Português e Espanhol.

 
Em preparação ao Capítulo, uma canção nova - Seja o Fogo! Foi composta por
uma amiga de nossas Irmãs da Jamaica. Abaixo estão os links:
-        Encontre a compositora - Allison Wallace

Ouçam a canção - Seja o Fogo!

-        Segue as palavras da cancao - Seja o Fogo!

Franciscan Sisters of Allegany | chapter2016@fsallegany.org | 115 E. Main St
Allegany, NY 14706
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