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PR.CIRC.-03/407.2021_PT

Roma, 27 de setembro de 2021

Queridos Responsáveis Gerais e Presidentes das Conferências Nacionais e
Continentais,

Conforme convocação enviada em julho passado ((ref.Prot.n°404.2021),
a Assembleia Geral da CMIS será realizada em Roma, nos dias 25/26/27 de
agosto de 2022. A chegada está prevista para a tarde do dia 24 e a saída na
manhã do dia 28 (4 noites / 5 dias). Ficaremos na Casa de Exercícios dos
Padres Passionistas no bairro do Celio, no centro de Roma. Todos os
Responsáveis são membros da Assembleia, e a presença deles é
obviamente de se auspiciar neste tempo muito especial para nossa vocação
específica. Naturalmente quem não poderá estar presente tem a
possibilidade de se fazer representar por um delegado, o qual poderá eleger
mas não poderá ser eleito. A presença dos Responsáveis Gerais e seus
Delegados será importante para atingir o quorum. O tema da Assembleia é:
“O serviço da autoridade e a sinodalidade”.

Vocês encontrarão em anexo o formulário para a eventual inscrição e o
formulário para a eventual delegação, a ser preenchido e devolvido para a
secretaria da CMIS até e não mais tarde do dia 15 de dezembro de 2021,
juntamente com o recibo do sinal pago como confirmação do próprio registro.
Aqueles que já pagaram uma quantia para o precedente encontro em Ávila,
adiado por causa do Covid19, são convidados a preencher este novo
formulário confirmando ou substituindo os nomes comunicados naquela
ocasião e enviá-lo para a secretaria da CMIS, anexando o recibo do
pagamento já precedentemente efetuado. O saldo do inteiro valor será
efetuado até e não mais tarde do dia 31 de maio de 2022.
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Os quartos disponíveis são poucos, recomenda-se, portanto, a
presença de “um só acompanhante” quando estritamente necessário. Os
acompanhantes poderão

compartilhar as refeições e participar da liturgia com os outros membros da
Assembleia; não está previsto um programa alternativo para eles, pois
estaremos no centro de Roma.

O Congresso da CMIS será, ao em vez, aberto a todos os membros da
CMIS. Este ano será realizado Online e a participação, prévio registro
obrigatório, será gratuita. Sará um Fórum digital e será realizado nos dias 7 e
21 de maio e 4 de junho de 2022 na faixa horária 14 - 17.30 (hora italiana).

Sempre em comunhão e sob a proteção da Virgem, enviamos nossos
melhores cumprimentos.

Jolanta Szpilarewicz
Presidenta
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