SUPER REGIÃO EUA
EQUIPAS DE NOSSA SENHORA
29 de Agosto de 2018
Cara Família das Equipas de Nossa Senhora:
Queremos dizer um MUITO OBRIGADO pela vossa generosidade em contribuir no ano passado
para o Movimento das Equipas nos Estados Unidos. O número de casais que contribuíram
aumentou de menos de 20% para 29%.
Como sabem, a Carta das Equipas de Nossa Senhora estabelece as responsabilidades de cada um
membro e identifica especificamente a necessidade "de contribuir anualmente, por meio de
subscrição, o equivalente de um dia de trabalho." As nossas despesas anuais normalmente
incluem o website, impressão de materiais, correio, traduções, e principalmente o transporte e
formação de líderes. Outra despesa primária é o dízimo avaliado para cada país pela Equipa
Responsável Internacional (ERI).
Este ano estamos iniciando reuniões de liderança e
formação em que todas as Províncias (4) se reunirão
com a sua Equipa (Casais Regionais) e com os seus
Colégios (Casais de Setores) e este processo, tão
necessário nos EUA, aumentará os custos para as
Equipas. Este processo está em vigor a nível da ERI e
nas Super Regiões em todo o mundo.
As Equipas aceitam contribuições de três maneiras:
1) Através do site das Equipas,
<www.teamsofourlady.org/contributions>, que
permite fazer uma contribuição anual ou contribuir
mensalmente; 2) através de Bill Pay; 3) Colocar a sua
contribuição num envelope e entregá-lo ao seu CR/ Casal de Setor.
Este ano, para impulsionar a nossa participação para mais perto dos 100 por cento, os Casais do
Setor irão dirigir o processo da contribuição anual. Como parte deste esforço numa reunião do
outono, o seu casal responsável fornecerá um envelope para a vossa contribuição. As
contribuições, seladas no envelope, serão então enviadas para o Casal de Setor que irá manter
um relatório não da quantidade contribuída, mas dos nomes dos casais participantes (apenas o
Casal Responsável SR e Secretariado vão ver o vosso donativo). Nós relembramos a importância
do envio de um envelope mesmo que a vossa contribuição seja menor do que a quantia
recomendada ou se deu eletronicamente, no website ou Bill Pay. Observe que não se recomenda
as contribuições em notas ou pagar por toda a equipa com um só cheque. Lembre-se de anotar
no seu cheque ou conta eletronica o nome da Região, Setor e Equipa.

O endereço para a correspondência é: Teams of Our Lady, P.O Box 1485, Turlock, CA 953811485.
As vossas intenções estão sempre em nossas orações e os membros da equipas, vivos ou
falecidos, são lembrados numa missa semanal oferecida pelo Conselheiro Espiritual da SR. O
Padre Caffarel compartilhou conosco que “tudo murcha quando falta a oração.” O vosso apoio
continuará a ajudar a Super Região dos EUA a crescer e a apoiar a missão das Equipas.
Ao serviço de Cristo através de Maria,
Jorge & Noélia Sousa
Casal Responsável da Super Região EUA

Steve & Glynis Sturm
Casal de Finanças

As Equipas de Nossa Senhora são uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3). Todas as contribuições são dedutíveis.

