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Chapter Planning
Committee Members

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

Obrigada!

    

     Na nossa recente reunião do CPC, mencionamos muitas vezes o seu
engajamento maravilhoso e suas respostas entusiasmadas aos nossos
convites solicitando sua participaçãodevárias maneiras. Estamos muito gratas
pelas respostas dos CDCs e por sua entrega pontual dos vários formulários
em preparação ao Capítulo.
   Através do presente, lembramos-lhes que os formulários de respostas devem
ser entregues até 01 de março. Se precisarem cópias destes formulários
podem solicitar à Goia.
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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

Patricia Tyre OSF
ptyre@fsallegany.org

Leadership Liaison:
Margaret Magee OSF
mmagee@fsallegany.org 

FUTURAS datas do CPC 

March 11-12, 2016

May 13-14, 2016

July 24, 2016

Eleição das Participantes Plenas(delegadas) para o Capítulo 2016

      
     As cédulas para a eleição das Participantes Plenas como delegadas
capitulares foram recebidas pela Secretária Congregacional, Susan Hines. Na
terça feira, dia 16 de fevereiro de 2016, o Comitê de Eleição reuniu-se para
contar as cédulas recebidas. Antes de iniciar o trabalho, o Comitê leu o artigo
10, na página 3  das Diretrizes Congregacionais, que diz: "qualquer irmã que
recebe mais da metade dos votos, baseada no total do número de cédulas
recebidas, está eleita como delegada".
   O número total de cédulas recebidas foi 171. O número necessário para
escolher a chapa total era de 86 votos. O número total das cédulas que  
afirmaram a chapa toda foi 146.
   Agradecemos aos membros do Comitê de Eleição: Rose Bernhardt,
Geraldine Donovan e Vicki Masterpaul por seu tempo e atenção ao processo
de preparação para o Capítulo.
   Clique aqui para conseguir a lista das delegadas totalmente engajadas.

Assembleias de abril emaio de 2016 

   
     Nós, os membros do CPC estamos ansiosas para estar com vocês durante
as próximas Assembleias para refletir sobre dois assuntos de suma
importância: Discernimento de Nomeação e Eleição e a Agenda do Capítulo
2016. Teremos apresentação e diálogo a respeito do discernimento das
futuras líderes congregacionais. Examinaremos a Agenda do Capítulo à luz de
uma reflexão contemplativaconstruída a partir dos pensamentos dos CDCs de
fevereiro de 2016.
   Apreciamos o fato de que a Agenda do Capítulo originou a partir de vocês:
Irmãs e Associadas/os, através dos Grupos de CDC, das Assembleias de
outubro e dezembro e do discernimento do CDC.  É um prazer para nós
criarmos um esquema contemplativo para refletir sobre a agenda com vocês
durante a Assembleia. Ver-nos-emosem breve!

Atualização dos Comitês

    
     O Comitê de Liturgia está muito agradecido às irmãs que se voluntariaram

e/ou solicitadas para pregar durante o Capítulo:Rosimeire Dias Noleto, Anne
Dougherty, Pat Klemm e Kathy Maire.   O Comitê de Liturgia se reunirá em
Allegany nos dias 26 e 27 de abril.
   O Comitê de Hospitalidade/Social está feliz com as apresentadoras que se
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   O Comitê de Hospitalidade/Social está feliz com as apresentadoras que se
prontificaram para animar a Celebração Intercultural. Nossas duas Mestras de
Cerimônia são: Lilian Cristina Pinheiro eTeresinha de Jesus Santos; Toni
Pellegrino - fará uma pequena dramatização cômica sobre a vida na Casa
Mãe. Nancy Christopher e Jeanne Williams apresentarão uma Dança
Americana.
   Precisamos de mais artistas!  Não se esqueçam de trazer seus instrumentos
(pentes, colheres, cornetas, violinos, violões) para tocar na nossa orquestra
informal.

Comitê de Redação

   O CPC está muito grato pelas respostas positivas de Rosimeire Dias Noleto,
JoStreva e Melissa Scholl em aceitar a responsabilidade de trabalhar no
Comitê de Redação durante o Capítulo de 2016.

Lembrete para a Devolução dos Formulários

 
 

Formulários de Hospedagem e Participação deverão ser devolvidosaté
18 de abril de 2016.

Formulário de Transportedeverá ser devolvido até o dia 01 de junho de
2016 ou mais cedo, se possível, para ajudar o comitê se organizar.
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