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Comitê de Planejamento do Capítulo 2016 
Fila de trás: Gwen Melhado, Kathy Doyle, Nancy Christopher, Kathie Uhler,
Carmelita Murphy, Anne Dougherty, Marigene Kennedy, Dolores O'Brien,
Goianira Silva
Na fila da frente: Margaret Magee, Patricia Tyre, Aldenir Mota Riberio, Jeanne
Williams

Círculos de Diálogo Contemplativo(CDC)

   "À luz de nosso carisma Franciscano, vida e missão e dos 'sinais dos
tempos' na nossa Igreja e no mundo, o que visionamos de essencial para o
diálogo do Capítulo 2016? Escolham dois ou três temas comuns para o
diálogo da agenda do Capítulo."

   Nas nossas Assembleias de Abril/Maio foram apresentados para nós os
Círculos de Diálogo  Contemplativo (CDC). Durante estes meses várias
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Próximas Reuniões

18-19 de Setembro 2015
 
4-5 de dezembro 2015
 
12-13 de janeiro 2016

11-12 de março 2016

13-14 de maio 2016

24 de julho 2016

Círculos de Diálogo  Contemplativo (CDC). Durante estes meses várias
pessoas já formaram círculos. Agradecemos as respostas já recebidas.
Incentivamos-lhes a participarem ou iniciarem um CDC em sua área local.
   Por favor, estabeleçam um tempo de uma a duas horas de reunião para os
seus grupos. Enviem suas respostas para Goianira Silva:
goia23osf@yahoo.com  até o dia 10 de agosto. Suas reflexões ajudarão
formar os temas que serão delineados na agenda do Capítulo 2016.

Comitê de Liturgia

   O Comitê de Liturgia se reunirá pela primeira vez nos dias 18 e 19 de
setembro, em Tampa, Flórida.  Irmã Rene Simonelic, OSF (Irmãs Franciscana
de Joliet) terá a oportunidade de se reunir com o CPC e iniciar o planejamento
do Comitê de Liturgia.
   Os membros do comitê são: Margaret Jarrett (Associada), Maureen Clare
Hall, OSF, Stella Cunha, OSF, Mary Augustini, OSF, Colleen Brady, OSF,
Judith Terrameo, OSF (co-coordenadora), Barbara Bartkowiak, OSF e Nancy
Christopher, OSF, elo do CPC.  Somos muito gratas por sua disponibilidade
em servir e preparar nossas liturgias e orações para o Capítulo.

UM MOMENTO NOVO na nossa preparação para o Capitulo 2016!

   O processo para juntar as ideias sobre a agenda do Capítulo 2016 envolve
discernimento pessoal e comunitário. Os passos são:

*          A participação num CDC cria a oportunidade para discernimento
individual a respeito dos possíveis temas para a agenda do Capítulo;
*          O Comitê de Planejamento do Capítulo (CPC) fará uma tabulação dos
temas que surgirão das respostas dos Círculos de Diálogo
Contemplativo(CDC);
*          As Assembleias de Outubro/Dezembro providenciarão oportunidade
para discernimento comunitário a respeito dos temas do CDC. O consenso
emergente de pensamentos nos levará a identificar a agenda do Capítulo.

Modelos de  Participação

     Estamos felizes em anunciar-lhes  que 112 Irmãs participarão como
Participantes Plenas, sendo que destas, 29 virão do Brasil! Isto reflete o
compromisso  e a vitalidade da Congregação lembrando que no Capitulo de
2012 havia 114 Participantes Plenas.

   Além disso, 18 Irmãs, 17 Associadas, e 1 parceiro no ministério são
Participantes Consultoras e 94 Irmãs e 94 Associadas/os são Participantes de
Apoio.
   A lista completa de Participantes do Capítulo estará disponível nos links



   A lista completa de Participantes do Capítulo estará disponível nos links
abaixo:
 

Participantes Plenas

Participantes Consultoras 

Participantes de Apoio   

Aprender e Comunicar

   Durante muitos eventos, tais como Assembleias e Capítulos, temos
expressado nosso profundo desejo de nos
comunicar e nos sentimos frustradas por causa
da "barreira da língua".  Acreditamos que
existem maneiras de superar essas barreiras e
encontramos um programa grátis de computador
que nos ajudará  a aprender ou melhorar nossa
habilidade de entender e  falar Português, 
Inglês e Espanhol.
   Este programa se chama Duolingo https://www.duolingo.com  Cliquem no
link para abrir a página do Duolingo. Na parte direita superior da página há um
"tab" para escolher o idioma(seria sua língua nativa). Selecionem o site da
língua e escolham a língua que vocês desejam aprender. Criem um "perfil"
seguindo as instruções online. (Para isto você necessitará de seu e-mail e
senha).
   O Duolingo poderá ser usado no seu computador, celular, IPad, etc. Quando
vocês abrirem sua conta Duolingo vocês poderão usá-la em todos os seus
aparelhos para monitorar sua aprendizagem e progresso.
   Incentivamos cada uma, em qualquer lugar, para usar este programa
Duolingo grátis para que nós possamos nos comunicar melhor e celebrarmos
 juntas. Poderemos ser surpreendidas com o quanto podemos aprender se nos
comprometermos por alguns minutos, cada dia, para aprendermos um novo
idioma. Como CPC nos comprometemos em estudar e aprender e esperamos
que vocês se unam a nós! Obrigada, Gracias, Thank you!
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