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30 de maio de 2016
Queridas Irmãs e Irmãos,
Paz e todo o bem!
Como vocês sabem, em 2014, o Conselho iniciou uma nova forma de fazer Propositum, solicitando artigos de
todas as Congregações que desejassem contribuir com um texto. Nós recebemos apenas respostas positivas
sobre as três edições que foram postadas no web-site. Em nossa última reunião do Conselho do CIF-OTR, o
formato da Propositum foi avaliado novamente. Agradecemos a todas/os as/os contribuintes e compartilhamos
com vocês a gratidão entusiástica daqueles que partilharam as suas impressões sobre o Propositum 2016 –
vivendo o Evangelho interculturalmente conosco. Portanto, foi decidido continuar da mesma forma para o tema
de 2017.
Para 2017 | Responder nas Margens da Sociedade | Até: 31 de outubro de 2016
Vamos ao encontro das pessoas que estão às margens
da sociedade e da Igreja, especialmente as mulheres,
e comprometemo-nos a defender a sua causa.
Este tema, profeticamente escolhido na reunião do Conselho de 2013, desafia-nos ainda mais com as palavras
do Papa Francisco e seus apelos à Igreja em “Louvado Sejas” e “O Rosto da Misericrdia”, especialmente.
Nossas reflexões em Responder nas Margens da Sociedade, serão inspiradoras e portadoras de esperança
para todas/os.
Gostaríamos que a/o Ministra/o Geral, ou a/o irmã/irmão delegada/o, nos comunicasse sobre como os membros
da Congregação estão dando testemunho do Carisma da Ordem Terceira na realidade vivida das/dos
irmãs/irmãos. O artigo, não mais de uma página com ou sem fotos, deve ser enviado eletronicamente para a
Secretária Geral. Para as Congregações sem Internet, o artigo pode ser enviado pelo correio (papel) e, da
mesma forma, será enviada uma cópia do Propositum, 2017, no formato de livreto, conforme for solicitado.
Por favor, enviem os artigos para o Propositum à Ir. Margherita Merlino, Secretária Geral, em seu email:
secretary@ifc-tor.org até 15 de outubro de 2016. Por favor, lembrem-se de indicar o nome, país e idioma da/o
irmã/irmão que escreve o texto.
Estamos ansiosas por receber a sua partilha conosco novamente neste formato de site para o Propositum.
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