ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS SECULARES
Província São José
GRUPO FLOR DO CARMELO
“O Amor não cansa e nem se cansa.” (N. P. São João da Cruz).
Praça Rodrigues de Abreu, 2-55 – fone: 3223-1207 – Bauru/SP

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado!
Aos 21 de abril de dois mil e quinze, feriado de Tiradentes, às quinze horas, iniciamos nossa
reunião na Casa da Nilza devido à visita do nosso Conselheiro Daniel Garcia Roza que tinha
disponibilidade neste dia. Fizemos uma oração espontânea e em seguida ele apresentou o Livro
de Formação da OCDS que é um projeto de unificação da formação para todas as comunidades e
grupos, e nos presenteou com um exemplar. Iremos inserir nos temas de nossas reuniões e
vamos cada um adquirir um exemplar. Também falou sofre o Fórum de Santa Teresa que será
realizado de 04 a 07/09/2015 - Aparecida/SP, e Fábio e Juliana confirmaram que vão participar.
Em seguida Daniel abriu para o Grupo falar quais dúvidas tinha, e falou-se sobre como poderia
ser apresentado o Grupo para os demais e também foi sugerida a gravação das palestras do
evento para os que não possam participar do Fórum tenham condições de ver os assuntos que
foram tratados, adquirindo DVDs que poderiam ser vendidos, também falamos um pouco como o
Grupo trabalha. Daniel partilhou um pouco sobre como é sua Comunidade em Franca e dos
eventos que tem promovido para divulgar o Carmelo e trazer vocações. Nos sugeriu que
começássemos a promover eventos aqui também, e no caso dos Retiros anuais também.
Mostramos o nosso livro Ata e encerramos com uma confraternização oferecida pela Nilza.
Estiveram presentes: Damaris, Fábio, Izildinha, Juliana e Nilza.
Encerro esta ata que após lida e aprovada será assinada por todos os membros do grupo. Eu,
Izildinha Aparecida Lopes, digitei e subscrevi.

Bauru, 21 de abril de 2015.

