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Anápolis, 16 de setembro de 2019 

Querido irmão, querida irmã, 

Paz e Bem! 

 

 

Mais uma vez entramos em contato com os irmãos e irmãs para lembrá-los de nossa 

Assembleia Eletiva agendada para o dia 13 de outubro próximo (domingo), cuja finalidade será 

a composição da nova Diretoria Regional da Família Franciscana Brasileira do centro oeste. (GO. 

DF. e TO) 

Conforme o Regimento Interno da Conferência da Família Franciscana do Brasil, no 

seu Art. 10, participam desta Assembleia: Os legítimos representantes ou seus delegados dos 

Institutos Religiosos Franciscanos da Primeira, Segunda e Terceira Ordem Regular (TOR) e 

Ordem Franciscana Secular, OFS e JUFRA. Constituídos legalmente. 

§1º A comunidade religiosa cujo Governo está em outro regional, poderá ter sua 

participação com um de seus membros delegados por seu superior caso o mesmo não possa 

comparecer. 

§2º Podem participar da Assembleia Regional, com voz consultiva, os membros da 

Conferência Franciscana Brasileira Regional, residentes no Centro Oeste. 

§3ª A própria Assembleia poderá conceder a esses participantes o direito de voto. 

Para melhor informação de todos, as atividades da Assembleia terão início às 08 

horas com o café da manhã partilhado para o qual solicitamos a cooperação dos irmãos e irmãs 

com as delícias a serem saboreadas. 

✓ Local: Fraternidade Francisco e Clara, Sede do Secretariado do Regional OFS 

 Endereço: Madre Maria dos Anjos < Qd.65. Lt. 24. B. Jundiaí – Anápolis, Goiás 

✓ Programação: Início às 08 horas e término às 17 horas com a Celebração 

Eucarística e a Posse da nova diretoria. 

✓ As Congregações e Fraternidades da OFS poderão enviar para essa 

Assembleia quantos membros queiram. 

✓ Favor confirmar sua participação até o dia 07 de outubro para o Ministro 

Regional: José Pereira Filho. Zezinho.delourdes@gmail.com ou (61)3625 

4718 (61)992-856712. Ou Ir. Jeronima Marques da Costa 

jemarquescosta@hotmail.com  (62) 3284 8879 - (62) 992 778887 

Implorando as bênçãos do Santo Espírito de Deus para a nossa Assembleia transcorra 

em   sintonia com suas Moções, desde já desejamos a todos e todas Santas Inspirações. 

 

Fraternalmente,                        

 

 

                                                    José Pereira Filho 

Presidente Regional 
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