Conselho Nacional da OFS do Brasil
Triênio 2018 – 2021
“Para vinho novo odres novos” (Mc 2,22).

ORDEM FRANCISCANA SECULAR DO BRASIL
XXXVIII CAPÍTULO NACIONAL ORDINÁRIO
E INTERMEDIÁRIO DE AVALIAÇÃO
Inspirados por São Francisco e com ele chamados
a reconstruir a Igreja, empenhem-se em viver em
plena comunhão com o Papa...” (Regra e Vida 6)

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2020.

CONVOCAÇÃO
Aos Caríssimos membros do Conselho Nacional, membros efetivos do Conselho
Fiscal, Ministros e Vice Ministros Regionais, Assistentes Espirituais Nacionais e das
Regiões da OFS do Brasil:
PAZ E BEM!
Com fundamento no artigo 12 do Estatuto Nacional, ficam obrigatoriamente
convocados os membros dos respectivos Conselhos acima indicado, nos termos e
para os fins indicados na cópia publicada do Edital em anexo, fixado na Sede da
Fraternidade Nacional, instalada na cidade do Rio de Janeiro.
Conforme o disposto no artigo 9.°, incisos I e II, os convocados deverão
comparecer a XXXVIII Assembleia Geral Ordinária ou Capítulo Nacional Ordinário e
Intermediário de Avaliação, a realizar-se de 28 de fevereiro a 1º de março de 2020,
nas dependências do Instituto São Vicente Casa de Retiros, localizado na Av. Elizeu
Ramos de Mendonça, s/n, Lagoa da Cruz, Campo Grande/MS – Cep 79117-715 - Tel:
(67) 3365-5000.
A abertura do Capítulo está prevista para o dia 28 às 16h. , mas antes
teremos o jantar às 18h.
Tema: "Regra: Medula do Evangelho e caminho para a missão".
Lema: "No júbilo da penitência Evangélica para uma Igreja em saída".
Relembramos a importância de cada membro convocado, pela função de
representação que exerce, não somente pelo aspecto da participação, mas
principalmente para avaliar a caminhada de um ano e meio, as metas que devem
continuar sendo trabalhadas para o cumprimento de nossa missão e crescimento da
OFS do Brasil.
Na impossibilidade da presença do Ministro(a) ou do Vice Ministro(a) pedimos
que seja enviado um membro do Conselho, com DELEGAÇÃO FEITA POR ESCRITO, a
fim de que tenha o direito de voz e voto. O modelo de Delegação segue em anexo.
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Compõem esta Convocação, os seguintes anexos:
a) Edital
b) Agenda do XXXVIII Capítulo Nacional Ordinário Intermediário de
Avaliação;

c) Orientações Gerais;
d) Regimento Interno do Capítulo Ordinário Intermediário de Avaliação;
e) Ficha de Inscrição para os Capitulares;
f) Ficha de Inscrição para os Convidados/Observadores;
g) Modelo de Procuração particular de substituição (delegação);

À luz da Exortação Apostólica do Papa Francisco (Alegria do Evangelho),
queremos que este Capítulo seja uma “retomada” da nossa vida em fraternidade,
diante dos desafios da realidade em que vivemos, uma busca mais profunda da
nossa identidade e missão na Igreja e no mundo.
Desde já, rezemos pelo bom êxito deste Capítulo.
Fraternalmente,

Maria José Coelho
Ministra Nacional
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