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15 de novembro de 2021 
 
Queridos Irmãos e queridas Irmãs. 
 
Paz e tudo o bem! 
 
Como vocês sabem, este é o momento de nomear um Irmão ou uma Irmã para o 
mandato de três anos no Conselho Franciscano Internacional. Em breve Ir. Carla 
Casadei completará dois mandatos como Conselheira. Expressamos nossa gratidão 
pelo serviço e atuação prestados na comissão da Justiça, Paz e Integridade da 
Criação, representando a CFI-OTR em âmbito internacional.  
 
Em outubro, o Conselho enviou um pedido de nomeações para ocupar a função que 
Irmã Carla exerce. Recebemos sete respostas: quatro dizendo que sua congregação 
não tinha ninguém para indicar, no momento, e três sugerindo nomes possíveis para 
a nomeação. Agradecemos por terem enviado o nome de três Irmãs que possuem as 
qualidades para fazer parte do Conselho! Que bênção para o Conselho FI, mas mais 
importante para todas as pessoas que recebem a atenção e o cuidado através do 
comprometimento de nossas Irmãs. O desafio para nós foi a escolha de uma delas 
para a nomeação! Agradecemos aos Ministros e Ministras Gerais das seguintes 
Congregações pelo tempo dedicado ao discernimento: Irmãs Franciscanas dos 
Pobres, Kongregation der Krankenschwestern vom RDO des hl. Franziskus e as 
Irmãs Franciscanas Missionárias de Assis. 
 
Depois de consultar a Diretoria da FI, a fim de obtermos mais informações sobre as 
necessidades específicas, neste momento, a CFI-OTR indicou, para fazer parte do 
Conselho Internacional Franciscano, a Irmã Charity-Lydia Katongo Nkandu das 
Missionárias Franciscanas de Assis, para o mandato de 2022 a 2025. 
 
Desejamos à Irmã Charity as bênçãos de Deus e a inspiração do Espírito ao iniciar 
este novo serviço em nome dos pobres e oprimidos de nosso mundo. 
 
Desejamos-lhe paz e todo o bem, 
 
 

Ir. Deborah  LOCKWOOD, Presidente da CFI-OTR    
Ir. M. Magdalena SCHMITZ, Vice-Presidente   
Ir.. Joanne BRAZINSKI, Conselheira 
Ir. Benigna AOKO, Conselheira  
Ir. Dolores CANEO, Conselheira 
Irmão Franco KANNAMPUZHA, Conselheiro 

 
 


