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TROCA DE IDEIAS Os Capitulares reúnem em grupo(Comissão) para discutir assuntos pertinentes a respeito da Província inteira de Santo
Ezequiel Moreno. A imagem mostra os membros da comissão Vocacional e Juventude numa discussão intensa.

As Reuniões Na Fase De Comissão Começam

C

IDADE DE CEBU—Frei Julius Marcos colocou a
atividade do dia inteiro com sua reflexão sobre a Cura
durante a missa. Ele narrou algumas estórias do povo
inclusive da sua mãe que compartilhou consigo das graças de
Cura que eles receberam de Deus pela intercessão de Santo
Ezequiel Moreno.
Enquanto estava desenvolvendo sua
homilia, Frei Marcos foi capaz de falar do
valor redentora do sofrimento como parte
e parcela da vida humana que Jesus Cristo
mesmo abraçou-se. Ele terminou a sua
homilia falando que “nos devemos estar
preparados de aceitar o sofrimento e as dores
principalmente da nossa vida religiosa como
nosso ato de solidariedade com a paixão
de Jesus e com as dificuldades dos nossos
irmãos e irmãs que sofrem.” Em conclusão,
ele colocou três lembretes para os delegados:
Primeiro, devemos renunciar a nós mesmos
e tornar-mos auto-sacrificial como Jesus.
Segundo, façamos o melhor de nós a carregar
nossas cruzes cada dia com alegria. Terceiro,
seguimos o Jesus rumo à Cruz com amor.
Os Procedimentos do Dia
As sessões de manhã começaram
com a oração as 08:30hrs. As mensagens
para o Capítulo foram lidas pelo Frei René
Paglinawan. Discussões nas deliberações de
ontem continuaram. Frei José Ernil Almayo, o
Presidente da Comissão do Communications-

Recoletos, fez seu relatório aproveitando
os 7S estruturas de gestão estratégica:
nomeadamente,
Shared
Vision(Visão
Compartilhada), Structure(Estrutura)Geral
e Provincial, Systems (Sistemas), Strategy
(Estratégia), Style ( Estilo), Staff (equipe),
and Skills (Competências). Perguntas e
clarificações foram feitas sobre os trabalhos
da Comissão que recebeu um aplauso
generoso dos delegados.
Frei Rommel Rubia, o líder da Comissão
de História, Cultura, e Patrimônio - Recoletos,
apresentou os cumprimentos da Comissão
na investigação das ordenanças do Capítulo
anterior.
Frei Amado Emmanuel Bolilia deu as
novidades da Fundação de Conservação da
Basílica de São Sebastião, Inc. Ele citou
que as fases Diagnóstico e publicação já
foram realizadas. Está previsto para ser
implementado no ano que vem as fases do
Desenho e Construção no qual vai precisar
um recurso financeiro adequado.
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AS COMISSÕES
VOCAÇÃO E JUVENTUDE
ESPIRITUALIDADE
Fray Don Besana
E FORMAÇÃO
Fray Joseph Dexter
Fray Ian Anthony Espartero
Palagtiosa
Fray Lauro Larlar
Fray Alden Alipin
Fray Bernabe Dosdos
Fray Kenneth Joseph Onda
Fray Rommel Rubia
Fray Amado Emmanuel
GOVERNANÇA,
Bolilia
FINANCEIRA,
E COMUNICAÇÕES
MINISTERIAL
Fray Miguel Miró Miró
E MISSÃO
Fray Dionisio Selma
Fray Edgar Tubio
Fray René Paglinawan
Fray Russell Lapidez
Fray Henry Santiago
Fray Corvin Maturan
Fray Jose Ernil Almayo
Fray Arnel Diaz
Fray Enrico Peter Silab
AÇÃO SOCIAL
Fray Jaazeal Estelou
EDUCAÇÃO
Jakosalem
Fray Julius Marcos
Fray Leander Barrot
Fray Nemesio Tolentin
Fray Edcel Celiz
Fray Cristopher Maspara
Fray Raymund Alcedo
Fray Charlito Orobia

ALEGRIA NO SOFRIMENTO E SACRIFÍCIO
O Evangelho deste dia foi sobre o anúncio
de Jesus de um grande sofrimento que ele
vai enfrentar e o seu convite para os seus
discípulos a carregar suas cruzes também.
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FONTE E ÁPICE

C

Frei Julius Marcos celebra a Eucaristia, a Fonte e Ápice da vida cristã.

Alegria no Sofrimento e Sacrifício

IDADE DE CEBU—Frei Julius Marcos, o Vigario de saída da Província de Santo
Ezequiel Moreno, foi o presidente da Celebração Eucarística no terceiro dia do 7o
Capítulo Provincial. O Evangelho neste dia foi sobre o anúncio de Jesus de um grande
sofrimento que Ele vai enfrentar e o convite de Jesus para os seus discípulos a carregar suas
cruzes também. Sua homilia, então, girou na escolha de Jesus a sofrer e fez a ligação com a sua
própria experiência de sofrimento quando a sua mãe sofreu do mal de câncer.
Ele começou a sua homilia dizendo
que ninguém queria ouvir notícias ruins,
nem queria viver a vida estressante.
Provavelmente, isto é a razão pelo qual os
discípulos, após ouvirem que Jesus ia sofrer
e se os seus discípulos queriam segui-lo
também devem sofrer, ficaram perturbados.
Foi ainda mais desconcertante porque neste
tempo Jesus estava fazendo muitas coisas
maravilhosas tais como curando os doentes,
acalmando a tempestade, exorcizando os
demônios, etc. Acrescentando ainda, porque
Jesus nunca revelou sobre isto para eles no
passado.

É por isso, Frei Marcos continuou, que
foi difícil para os discípulos a compreender
do porquê do sofrimento de Jesus, da sua
rejeição e morte pois Ele era um homem que
fazia tantas coisas boas. Ele não merecia a
morte nem o sofrimento. Ele poderia até
deixar de acontecer todos os sofrimentos mas
Ele escolheu a sofrer e morrer na Cruz, duma
maneira mais humilhante.
Jesus deixou os sofrimentos acontecer
com Ele porque Ele mesmo sabia que no
final de um caminho doloroso, o Pai Celeste
seja glorificado e o homem seja salvo,
refletiu o Frei Marcos. Ele acrescentou que

a alegria de Jesus está na Glória do Pai
Celeste e na salvação do homem. Este autosacrificial amor de Deus foi a razão porque
Jesus acordava cada manhã e enfrentava os
crescentes sofrimentos de cada dia.
Frei Marcos terminou sua homilia
falando para os delegados da necessidade
de lembrar a si mesmo dessas três coisas: a
renunciar a si mesmo para ser auto-sacrificial
como Jesus, a carregar sua Cruz com
alegria estando com Jesus, e a seguir Jesus
carregando a Cruz por amor a Ele pois Ele
sacrificou tanto por amor a todos nós.
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• Worship Ministry-Our Lady of
Consolation Parish, Mira Nila
Homes, Quezon City
• Recoletos de Taiwan
• Visitation of the Blessed Virgin
Mary Parish, Urbiztondo,
Pangasinan
• Collegio Sant’ Ildefonso, Via

Sistina, Rome
• Fr. Francisco Javier Tello, OAR,
Secretary General
• Province of Our Lady of
Consolation
• Augustinian Recollect
Contemplative Nuns, Bacolod
City, Negros Occidental

• Saint Ezekiel Moreno Community,
Madrid, Spain
• St. Ezekiel Moreno NovitiateRecoletos, Antipolo City, Rizal
• Augustinian Recollect Sisters,
Milpitas, California
• Colegio de Sta Rita, San Carlos
City, Negros Occidental

• Congregation of Augustinian
Recollect Sisters
• Immaculate Conception College,
Balayan, Batangas
• St. Nicholas of Tolentino Parish,
Kaohsiung, Taiwan
• Most Rev. Reynaldo G.
Evangelista, DD, Bishop of Imus

Frei Leander Barrot compartilha suas ideias com os membros da Comissão de Ação Social.
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Frei Bernabe Dosdos atualizou os
delegados sobre o projeto de Mausoléu na
Casa de Noviciado em Antipolo. Ele revelou
para os delegados que a aprovação da cidade
de Antipolo para emitir a autorização especial
para a construção do mausoléu ainda está em
andamento.
Tendo completo a fase informativa, o
Frei Lauro Larlar, o primeiro moderador,
apresentou o objetivo principal do 7o Capítulo
Provincial para a consideração da próxima
fase do Capítulo: a Fase de Comissão. Foi
seguida por intervalo as 10:00hrs.
Depois do intervalo, o Frei Dionisio
Selma transmitiu para os delegados os três
elementos propostos do objetivo principal
para o quadriênio, nomeadamente, Criadores
de Comunhão (encontro), os Profetas na vida
de cada dia(acompanhamento), e Homens
de Esperança (discernimento). Sugestões
e discussões nos três elementos foram

• Province of Saint Thomas of
Villanova
• Most Rev. Antonio Tobias, DD,
Bishop of Novaliches
• Most Rev. Socrates Villegas, DD,
Archbishop of Lingayen-Dagupan
• Most Rev. Julito Cortez, DD,
Bishop of Dumaguete

deliberados na sala de conferência.
Depois que os delegados organizamse de acordo com suas comissões, eles
formularam os objetivos principais que vão
indicar a direção para os próximos quatro
anos. A oração do meio-dia foi rezado as
11:45hrs e o almoço foi servido no refeitório
após da oração.
A sessão da tarde começou às 15:00hrs.
Os equipamentos para votação e botões
foram testados antes de ler as mensagens e
orações para o Capítulo. As atas do dia 14 de
fevereiro de 2018 foram lidas, corrigidas, e
aprovadas.
A troca de ideias (brainstorming)
referente ao objetivo principal iniciou
posteriormente. As diversas comissões foram
revezando para apresentar o resultado das
discussões do seu grupo durante a sessão de
manhã. Quase todos os grupos apresentaram
adaptações variadas e desenvolvimentos

• Most Rev. Francisco de Leon, DD,
Bishop of Antipolo
• Most Rev. Honesto Ongtioco, DD,
Bishop of Cubao
• Province of Saint Nicholas of
Tolentine
• Most Rev. Ryan Jimenez, DD,
Bishop of Chalan Kanoa

•
•
•
•

das declarações propostas pelo Conselho
Provincial. Um rápido intervalo foi as
15:45hrs para dar um tempo ao Conselho
Provincial a discutir sobre o funcionamento
da votação. A sessão recomeçou as 16:00
hrs. Foi deliberado e votado pela maioria
absoluta que o Objetivo Principal do próximo
quadriênio é; “Colocando toda nossa
Confiança na Misericórdia de Deus, nós, os
Agostinianos Recoletos da Província de Santo
Ezequiel Moreno, desejamos para sermos
Criadores de Comunhão e Testemunhas dos
valores do Evangelho através da nossa vida
consagrada e serviço para a humanidade.
As sessões terminaram a as 17:00 hrs.
Os delegados descansaram por duas horas
para fazer seus exercícios do grupo antes de
rezar as vespertinas e completas as 19:00hrs.
O jantar foi servido as 19:30hrs.

Province of Saint Augustine
Province of Saint Joseph
Province of Saint Rita of Cascia
University of San Jose-Recoletos,
Cebu City
• Our Lady of Consolation Parish
Pastoral Council
• Province of Our Lady of

Candelaria
• San Sebastian College-Recoletos,
Manila
• SARF-Mira Nila Chapter
• Fr. Jose Julio Chacón, OAR and
the community of Chiclayo, Peru
• Congregation of Dominican
Sisters of St. Catherine of Siena
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