12 de Fevereiro de 2018

O Desdobramento da Abertura
do Capítulo Provincial

C

IDADE DE CEBU—Oficialmente o Capítulo Provincial
começa no dia 13 de Fevereiro na Casa de Oração de
Talavera.

O dia anterior, dia 12 de Fevereiro, foi o
dia dedicado ao exercício espiritual dando os
capitulares a oportunidade de refletir, de orar,
e de pedir a iluminação do Espírito Santo para
um Capítulo mais sucedido e frutificante. Dom
Sócrates Villegas ( o Arcebispo de Lingayen)
dirigiu esse dia de espiritualidade.
O retiro espiritual também foi uma ocasião
para os Irmãos curtirem a companhia um do
outro em clima de espiritualidade e fraternidade
dando-lhes um espaço sagrado em preparação
para a revitalização da Província. Espera-se
que durante o Capítulo, eles compartilham suas
experiências como religiosos no âmbito de
seus apostolados específicos e suas esperanças
para a mais profunda e mais significante vida
religiosa e missão no futuro. Ou, para adotar
as palavras do Projeto de Vida e Missão
dos Agostinianos Recoletos: Para Viver e
Proclamar o Evangelho, dando testemunho de
vida contemplativa e fraterna para o serviço
do Reino e na centelha missão com os leigos.
Assim como um Religioso comentou, “nós
estamos aqui reunidos orando pela coragem
e pela liberdade de ter a ousadia de enfrentar
a mais desafiante tarefa de reestruturação e
revitalização da Província.”
Na sua homilia, o Dom Sócrates abordou
três perguntas importantes para os capitulares
refletirem e responderem com toda sinceridade.

•

Onde está o seu coração? Nós devemos
renunciar o nosso coração e entregá-lo
totalmente para Deus e para a Igreja.
• O que te faz feliz? Segundo o Santo
Agostinho a felicidade perfeita se encontra
na Cruz do Senhor.
• Quem és tu realmente?
Diante do Senhor nós somos só pecadores.
Somos feios mas
o Senhor nos tocou para sermos agradáveis
ou bonitos. Somos miseráveis porém nós
somos os Escolhidos do Senhor.
Após da Celebração Eucarística, os
capitulares junto com o arcebispo Dom
Sócrates como dirigente do retiro espiritual
procederam ao Salão Santo Agostinho para
dar uns estímulos espirituais. Durante a sessão
da manhã, o Dom Sócrates partilhou para os
capitulares a ligação entre a reflexão do Papa
Francisco e da Tria Munera de Cristo ( tríplice
munus de Cristo)- o Ministério de encontro
com o munus sacerdotal, o ministério de
acompanhamento com o munus profético, e
o ministério de discernimento com o munus
régio de Cristo. A tarde, o Dom Sócrates
refletiu sobre a vocação sacerdotal e a vida
religiosa uma vez que a Igreja das Filipinas
celebra este ano como o Ano de Clérigos e da
Vida Consagrada.

As imagens mostram os capitulares
rezando a oração da manhã. A foto em
cima do lado direito mostra o Arcebispo
Dom Sócrates Villegas, D.D. rezando
com os delegados do 7o Capítulo
Provincial.
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SÉTIMO CAPÍTULO
PROVINCIAL
COISAS NOTÁVEIS
O 7o Capítulo Provincial de Santo Ezequiel
Moreno está cheio de muitas inovações
e acontecimentos importantes que cada
Agostiniano Recoleto, ambos da Província é de
Toda Ordem, vai apreciar e recordar. Aqui estão
algumas das novidades e eventos históricos que
torna o atual Capítulo Provincial o único:
Presença de uma Mãe
Pela primeira vez na história da Província
de Santo Ezequiel Moreno, a réplica da venerada
imagem de Nossa Senhora de Saúde está
presente no Capítulo Provincial. Apesar de
não ser a imagem original de Nossa Senhora,
a réplica foi utilizada durante a caravana nas
comunidades recoletas como parte da renovação
de nossa devoção a sua honra. A sua presença
no atual Capítulo Provincial é uma garantia da
sua proteção materna e intercessão para um
Capítulo frutificante e sucedido.
O Hino Oficial
A música “Compartilhando Nossa Visão”
escrito por Frei Ferdinand Hernando, MB, com
Frei Leander Barrot, OAR, e arranjado por
Noel Dino Espenida, é o hino oficial do Sétimo
Capítulo Provincial. O vídeo musical feito pelo
Frei Reynaldo Jaranilla,OAR foi lançado nas
redes sociais somando-se a visão pastoral da
Província como “criadores de comunhão”.
Publicação e Comunicações Trilíngue
Com uma chamada para utilizar as três
línguas oficiais da Ordem - Inglês, Espanhol,
e Português - o secretariado do 7o Capítulo
Provincial publica as noticias oficiais, the Chapter
Chronicle, em uma abordagem trilíngue.
Novidades também são publicadas no
website oficial da Província é nas suas outras
contas de mídia social. E com isto, vai facilitando
os outros irmãos aonde for que eles estejam e
quaisquer linguagem que eles compreendam,
ser atualizados das novidades que acontecem
no 7o Capítulo Provincial.
Cont. na página 3

Um Dia de Retiro Espiritual para
os Capitulares Recoletos

CIDADE DE CEBU—Antes de abertura oficial do 7o Capítulo Provincial, os delegados, com o estímulo
espiritual de Arcebispo Dom Sócrates Villegas, DD, prepararam-se espiritualmente. O arcebispo de
Lingayen-Dagupan compartilhou com os capitulares as reflexões do Papa Francisco como guia nas suas
deliberações do Capítulo. O Arcebispo Soc abordou essas três palavras - Encontro, Acompanhamento, e
Discernimento - e fez uma ligação com a tríplice funções da igreja - tríplice ofícios de Cristo, sacerdotal,
profético e régio.
Ministério de Encontro e o Ofício
Sacerdotal
Deus se apresentou como um grande
Deus, o Criador. E na incarnação de Deus,
Ele se apresentou como um ‘Deus pequeno,’
um bebê, o Arcebispo refletiu. O Natal,
então, é uma festa de desafio porque Deus
desafiou o ódio humano e o pecado. Ele
continuava de amar-nos apesar de nos rejeitálo. O Arcebispo lembrou de uma das suas
experiências durante uma atividade natalícia
quando ele visitou um lar de órfãos ou
crianças abandonadas na cidade de Marikina.
Enquanto estava distribuindo os presentes
de doces e chocolates, ele percebeu que uma
das crianças não estava comendo o que ele
deu. Ele perguntou o menino e o menino só
respondeu, “me carregue no colo”. E ele foi
obrigado a fazer aquilo. Deus enviou Seu
Filho Unigênito como uma criança pequena
para que o homem tenha facilidade de
abraçá-lo e carregá-lo. Este era um encontro,
basicamente desafiante, que Deus há iniciado
porque é Ele que nos procurou.
O ofício sacerdotal de Cristo que os
ministros ordenados de Deus partilharam
com Ele não é somente uma função ritual.
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É uma oportunidade para que os sacerdotes
tenham um encontro com seu rebanho.
O Papa Francisco disse na sua exortação
apostólica, Evangelii Gaudium, o pastor
deve ter o odor igual das ovelhas. Embora
seja verdade que o pastor também tem de ter
o odor igual das ovelhas, ele também deve
contaminar as ovelhas com a fragrância da
sua unção como um sacerdote. A vida de
santidade do sacerdote deve ser sentida e
vivida pelo povo confiado ao seu cuidado. Os
sacerdotes devem evitar o“cadeira giratória”
tipo de pastoreio ao povo de Deus; Eles tem
de ir ao encontro deles, como Jesus fiz, nos
lugares empoeirados, nos mercados, e nas
periferias.
Ministério de Acompanhamento e o Ofício
Profético
Para estar com os últimos, os menores,
os perdidos, e os abandonados da sociedade;
aqueles que experimentaram um tratamento
desumano pelos outros humanos; e aqueles
que desviaram do caminho são as prioridades
do ministério de acompanhamento. Segundo
o Arcebispo, tem três etapas deste ministério:
Primeira,
essencialmente
envolve

O Arcebispo Dom Sócrates Villegas, DD divide momento de desconcentração com os
delegados durante o retiro espiritual.

confrontações. O acompanhamento não
tolera o que está errado, não diga sim às
maldades; e considera o que é bom como
bom, e o mal como mal. Esse ministério
profético da vida religiosa e sacerdotal leva
o rebanho para a segunda etapa, a conversão.
Depois de confrontar a maldade, a conversão
não deve levar o povo ao desespero, pelo
contrário, é para ter esperança em Deus.
Dom Sócrates, destacou a necessidade
de reconhecer a bondade em cada pessoa
mesmo que nos confrontamos a maldade
que nos fizemos. A última etapa para o
acompanhamento e contemplação. O
verdadeiro acompanhamento leva o povo a
serem contemplativos. A vida contemplativa
não deve ser limitada somente para os
religiosos. Os objetivos do ministério de
acompanhamento são para confrontar e
desafiar, para converter e consolar, e levar os
outros para a contemplação que é o silêncio.
O Dom Sócrates lembra do que ele falou para
os seus alunos, “a linguagem de Deus não é
Latim, Inglês, Espanhol, nem Italiano, mas é
Silêncio.
O Ministério de Discernimento e o Ofício
Régio
O Ofício régio da igreja é um que serve
a Deus e o seu povo, e isso implica muito
discernimento. Quando a escolha é entre o
bem e o mal, isso não é discernimento; é uma
opção moral. Discernimento é escolhendo
entre as duas coisas boas.
Para o melhor entendimento do que é o
discernimento, na espiritualidade Inaciana;
o Dom Sócrates enumerou os seguintes
passos. Primeiro, ele falou sobre humildade.
Humildade é essential na nossa vida, mas nós
não devemos orgulhar disso. No momento
que a gente fala sobre nossa humildade,
nos já a perdemos e fazer o contrário. O
Dom Sócrates também compartilhou com
os capitulares esta citação sobre humildade,

“Os corações como as portas ficarão abertas
com facilidade. Com umas pequenas chaves,
porém as duas chaves importantes são essas,
muito obrigado senhor e por favor.” E com
isso o homem pode ser ajudado de ser humilde
e aceita o seu pequenez.
Segundo é aprender a deixar. Permitem os
pequenos a ensinar os orgulhosos; renunciar
os preconceitos e prejuízos que nos impedem
para deixar os nossos apegos, e discernir com

a esperança de nos tornarmos uma igreja que
escuta.
Por último, o homem não deve esquecer
o sentimento de maravilha, o elemento
de mistério. O Dom Sócrates desafiou os
capitulares para serem homens de mistério e
não sejam homens misteriosos. Este sentido
do mistério também nos levaria para ver e ir
além dos problemas e realizações.
“Senhor muda-me, mesmo que não estou

pronto” foi o mantra que O Dom Sócrates usou
para fechar sua palestra e deixar os capitulares
a prepararem-se para as nobres tarefas do
Capítulo Provincial. Durante às deliberações,
muitas coisas podem acontecer. Portanto, esse
retiro espiritual antes da abertura oficial do
Sétimo Capítulo Provincial foi um momento
privilegiado para orar, refletir, e discernir a
vontade de Deus para a Província de Santo
Ezequiel Moreno.

Presença Global da Província de Santo Ezequiel Moreno

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
1 Recoleto Filipino

CUBA
1 Recoleto Filipino

PANAMÁ
1 Recoleto Filipino

TAIWAN
4 Recoletos Filipinos

SERRA LEOA
9 Recoletos Filipinos

ITÁLIA
3 Recoletos Filipinos

ESPANHA
2 Recoletos Filipinos

COMMONWEALTH
DE MARIANAS DO
NORTE (ILHAS)
3 Recoletos Filipinos

REPÚBLICA DAS
FILIPINAS
155 OAR Religiosos
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20-20 Visão
O normal e saudável olhos humanos têm 20/20 acuidade visual. Isso significa que a visão da pessoa é capaz de enxergar claramente o que ele deve ver
duma distância de 20 pés. Por coincidência, o 7o Capítulo Provincial é celebrado dentro do vigésimo aniversário da fundação da Província da Santo Ezequiel
Moreno (28 de Novembro de 1998) e o vigésimo aniversário de inauguração da Casa de Oração de Talavera - Recoletos (30 de maio de 1998)onde os passados
e o atual Capítulos Provinciais estão normalmente celebrados. Estes aniversários são bons sinais da providência de Deus para que este Capítulo Provincial
tenha uma visão mais clara e duradoura.
Com todo o esforço para fazer o 7o Capítulo Provincial um sucesso, não tem nada que vai completar a realização desse empenho senão com as orações
e cooperação de todos os irmãos, assim como as boas intenções e orações de todos os nossos colaboradores. Haveriam algumas inovações do Capítulo atual,
mas o que vai ficar é o desejo de sermos uma alma e um só coração servindo ao Senhor e seu povo.
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