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“CONVERTEI-VOS E ACREDITAI NO EVANGELHO.” Os capitulares foram marcados com a Cruz na sua testa na observância de quartafeira de cinza.

7o Capítulo Provincial na sua Primeira Fase
um simples café de manhã.

C

Frei Gideon Antolin lágrimas dando seu relatório do Ministério Vocacional.

IDADE DE CEBU—Os delegados acordaram as 5:45
da manhã depois de uma noite ventosa por causa do
Tufão Basyang. Eles dirigiram à capela as 6:15 para a
oração da manhã, meditação e missa.

Frei Dionisio Selma presidiu a
celebração eucarística para o segundo dia do
Capítulo e a missa de quarta-feira de cinza.
Ele foi assistido pelos Freis Corvin Maturan
e Cristopher Maspara. Na sua homilia, Frei
Selma destacou o sentido de quarta-feira
de cinza como o dia de penitência. “ A

quarta-feira de cinza,” segundo ele, lembranos da nossa chamada para a renovação e
mortalidade. Ele acrescentou que isto seja
manifestado através de oração, jejum, e
caridade. As cinzas foram impostas na testa
dos delegados depois da homilia. Depois da
missa, os delegados foram ao refeitório para

A Fase Informativa Continua
A sessão começou às 8:30 da manhã
com uma oração inicial. As mensagens e
orações enviadas pelos Bispos, congregações
e indivíduos foram lidas. O Frei Gideon
Antolin Lágrimas pegou o primeiro período
para fazer seu relatório sobre a Comissão da
Juventude e ministério Vocacional.
Frei Edgar Tubio foi o segundo do
dia a fazer seu relatório. Ele apresentou o
cumprimento do Secretariado Ministerial e
Apostolado de missão dentro do triênio.
A sessão foi interrompida às 10:00 hrs
para um lanche e as 10:25 hrs foi retomada.
Antes de recomeçar, o Frei Miguel lembrouse os delegados sobre o funcionamento do
Capítulo, destacando que ele deve começar
com a fase informativa antes de proceder
para as fases de discussão e recomendação.
Os Párocos presentes no Capítulo foram
dados a oportunidade de partilhar suas
experiências nas paróquias in solidum.
O Frei Julius Marcos apresentou seu
relatório como Presidente do Secretariado de
Apostolado Educacional da Província.
Completando todas as discussões, a
sessão de manhã terminou às 11:45hrs. A
oração de meio-dia foi feita e foi seguida
pelo almoço e um momento de sesta.
Continuação das Sessões
As sessões da tarde começou com o
terço e o Ofício das leituras as 14:15hrs.

Mensagens e orações foram lidas e a revisão
das Atas da reunião do dia 13 de Fevereiro de
2018 foi feita.
Frei Jaazeal Jakosalem relatou as
atualizações, os planos, as programações
e conquistas da Comission on Social and
Ecological Concerns-Recoletos ou Comissão
do Apostolado Social da Província.
Depois do relatório do Frei Jakosalem,
o Frei Miguel explicou aos delegados o que
tipo de apostolado da Ação Social da Ordem,

MARCADOS COM A CRUZ

que chama-se ARCORES, e assinalou que
esta unidade é a resposta da Ordem ao desafio
do Papa Francisco para sermos construtores
da comunhão através do compromisso social
da Ordem para os pobres, para o meioambiente, e sociedade. Depois disso tinha 30
minutos de intervalo e a sessão recomeçou as
16:00 hrs.
Frei Henry Santiago fez o seu relatório
sobre o estado financeiro, as preocupações,
e as programações da Província. Ele

apresentou as áreas de onde vem os recursos
da província, assim como as despesas de
cada ano que a Província e as comunidades
subsidiadas acumularam durante o triênio
passado.
A fase informativa foi encerrada as
17:32hrs. Em seguida o Tempo livre. As
vespertinas, e completas as 18:45 e o jantar
foi servido as 19:30. Os delegados foram
favorecidos com o descanso mais cedo.

Os capitulares concelebraram na missa de quarta-feira de cinza no terceiro dia do Capítulo Provincial.

Um Verdadeiro Símbolo do Amor

C

IDADE DE CEBU—A quarta-feira de cinza este ano, que coincidiu
no dia de Valentino, iniciou-se o tempo quaresmal, contribuindo mais
profundidade ao Capítulo Provincial que está em andamento.

Frei Dionisio Selma, OAR, o Prior Provincial
de saída, presidiu a Celebração Eucarística e
focalizou a sua homilia no Amor autêntico. ‘O
maior (símbolo de) Amor não está na flecha
de cúpido na celebração de hoje do dia de
Valentino ou dia dos namorados. Mas o
verdadeiro e autêntico (símbolo de) Amor
é a Cruz onde Jesus morreu por nós, Frei
Selma partilhou.
Quaresma é uma oportunidade
para o homem responder ao Amor de
Deus. Deus sofreu por causa do pecado
do homem. Frei Selma chama isto de
“sofrimento vicário.” Em vez de nos
morrendo pelos nossos pecados, o
Cristo morreu por nós. Ele padeceu e foi
morto na cruz para nos salvar.
Neste tempo de Quaresma, nós
fazemos atos de penitência para que
nos possamos responder a esse amor
de Deus. Nós manifestamos este ato de
Frei Dionisio Selma prepara as cinzas para penitência pela imposição das cinzas. As
ser impostas em cada um que esta presente cinzas simbolizam luto e arrependimento.
na missa.
Essa manifestação externa de imposição
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das cinzas na nossa testa recorda-nós que “nos
somos po e ao po hemos de voltar.”
As outras manifestações do nosso Amor
para nosso Deus são pelo jejum, pela oração, e
pela caridade. Frei Selma destacou que quando
a gente jejuar, e fizer abstinência das coisas que
nos acostumamos de fazer, nos façamos isso para
participar com os sofrimentos dos nossos irmãos
e irmãs. A oração é outra manifestação do nosso
Amor para o nosso Deus. Quanto mais a gente
reza, mais que a gente ama o nosso Deus. Frei
Selma também mencionou que “nos podemos dar
sem amor. Mas nos não podemos amar sem dar”.
Estendendo a nossa mão para os nossos irmãos e
irmãs necessitados, nos somos desafiados a sermos
heróis e amar os outros assim como isso fizer parte
da nossa vida.
Frei Selma finalizou sua homilia reiterando a
mantra que o Arcebispo Villegas compartilhou com
os capitulares durante o retiro espiritual: “Senhor,
transforma-nos mesmo que nós não estamos
prontos.” Ele orou ainda mais que o Senhor nos
converteria, mesmo que nós não estamos prontos.”

