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“O CORPO DE CRISTO.” Capitulares começam seu dia partilhando a Eucaristia, o corpo de Cristo, antes de reunir como grupo para discutir
assuntos pertinentes nas suas respectivas comissões.

A Fase De Comissão Continua

C

IDADE DE CEBU—Frei Amado Emmanuel Bolilia
continuou a reflexão do significado de Quaresma
durante a missa. Ele falou que “Quaresma é o tempo de
peregrinação e a subida em direção à montanha da Páscoa.
Ele desafiou os delegados para renunciar
as coisas que não são úteis para a vida
espiritual, principalmente, os vícios ou
dependências, os apegos, a inclinação para
o mal, e outros desejos, direções, e afetos
desordenados.” Ele mencionou alguns dos
Agostinianos Recoletos que viviam uma
vida exemplar de penitência, nomeadamente,
Santa Madalena de Nagasaki, os OAR
Padres-mártires de Japão e seus irmãos
religiosos colaboradores; Lorenzo Kaida
Hachizo, Mancio Yukimoto Ichizaemon
e Pedro Zawaguchi Kuhioe. Frei Bolilia
finalizou sua homilia com a oração a Deus
pela intercessão dos mártires da Ordem
para conceder aos religiosos da Província o
compromisso de doação total e render-se à

O Tempo de Quaresma,
Tempo de Renúncia

Deus mesmo ao ponto do martírio.

Deliberações nas Preocupações da
Comissão
A oração inicial foi feita as 08:30
hrs com os delegados cantando o hino
oficial “Compartilhando Nossa Visão.” As
mensagens e orações dos variados grupos
foram lidas antes de começar a sessão própria.
Posteriormente depois das considerações
preliminares para os delegados, a entrevista
com Frei Miguel Miró Miró, o Prior Geral,
foi reproduzida na tela que revelou as suas
preocupações para a Província de Santo
Ezequiel Moreno.
Enquanto a fase de Comissão continua,

Frei Bolilia compartilhando sua reflexão com
os irmãos. (Estória na página 2)
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LISTA DE MENSAGENS RECEBIDAS PARA O CAPÍTULO PROVINCIAL

• Leo Jaboni
• Fr. Demetrio Peñascoza
• Ms. Monica Lo, St. Nicholas Parish, Kaohsiung,
Taiwan
• Augustinian Recollect Sisters, Milpitas,
California
• St. Paul of Chartres Sisters-Philippines

• Association of Major Religious Superiors in the
Philippines
• The Sisters of Mary
• Sisters of the Holy Face of Jesus
• Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family
• Mrs. Rita Apuya, Our Lady of Consolation
Parish

• Fr. Jose Antonio P. Abad, Blessed Diego Luis
de San Vitores Church, Tumon, Guam
• Mary’s Altar Guild, OLCP, Quezon City
• St. Rita Dormitory Community
• St. Ezekiel Moreno Provincial Curia Community
• Br. Edwin Ruiz, SARF National President

A Fase De / página 1
varias coisas interessantes pertinentes aos
pontos citados durante os relatórios e as
discussões foram tratadas para que elas sejam
consideradas suficientes na formulação das
ordenanças do Capítulo. Preocupações do
Secretariado de Espiritualidade, Ministério
de Formação e Vocacional, Ministerial
e Apostolado da Missão, e Apostolado
Educacional foram deliberados por completo
de manhã. A oração de meio-dia foi feita as
11:45hrs.
As sessões foram retomadas as 15:00hrs.

Frei Lauro Larlar abriu as sessões da tarde
começando com a oração tirada das orações
de intercessão do 7o Capítulo Provincial. As
Atas do procedimento do dia 15 de fevereiro
de 2018 foram abordadas até que todas
as correções e modificações necessárias
foram feitas. As Comissões de Governança,
Cultura, Financeira e Ação Social foram
dadas os pontos para as suas considerações
na sua preparação de ordenanças.
Depois que todas as maiores
preocupações foram tratadas, o significado

da Logomarca do 7o Capítulo Provincial foi
apresentado na qual consiste dos seguintes
elementos: o livro e o coração , a Cruz, o Sol
Nascente com quatro raios, e o número 7.
As sessões da tarde foram encerradas
as 17:18hrs. A noite, cada comissão foi
orientada para articular os principais assuntos
sugeridos para serem propostas para o grupo
plenário na próxima segunda-feira. Os
delegados descansaram as 22:00hrs.

Capitulares (agrupados de acordo com as respectivas comissões) gastando um tempo extra à noite para as suas discussões. Em sentido horário
do topo ao fundo: Comissões de Educação, Ministerial e Missão, Espiritualidade e Formação, e Governança, Financeira e Comunicação.
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O Tempo de Quaresma, Tempo de Renúncia

IDADE DE CEBU—
No quinto dia do Capítulo
Provincial em andamento, Frei
Amado Emmanuel Bolilia,
OAR, presidiu a celebração
eucarística.
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Em comemoração do martírio heróico de
Santa Madalena de Nagasaki e dos mártires
japoneses, Frei Bolilia compartilhou sua
reflexão no tempo de Quaresma como o
momento de renúncia.
Quaresma, uma peregrinação de quarenta
dias rumo à montanha da Páscoa, é o tempo
de oração, caridade, sacrifício, sofrimento,
disciplina, mortificação, e reconciliação.

Frei Bolilia diz que uma das disciplinas de
Quaresma na qual nós praticamos não pela
depravação dos sentidos, mas os meios para
a santificação de si através de sacrifício e
caridade perfeita. Por meio de jejum, nos
refletimos nas coisas que nós precisamos de
renunciar.
Frei Bolilia também destacou da
necessidade de renunciar das coisas que
impedem-nos para avançar a nossa jornada
rumo à Páscoa. Devemos renunciar a nossa
dependência, o nosso apego, as inclinações
para o mal, e muitos outros desejos
desordenados para que nos sejamos solidários
com os outros, Frei Bolilia compartilhou.
Ele continuou partilhando a Litania
de conselhos: “Se renunciarmos nossas
interesses pessoais, nós valorizamos a Vida

Fraterna em comum; renunciamos a nossa
Loquacidade para escutar mais e orar mais;
Deixamos os nossos preconceitos para confiar
melhor; abandonamos nossa timidez ou
medo, e sejamos abertos para um diálogo;
abandonamos o nosso jeito imprevisível para
que sejamos mais acessíveis.”
Frei Bolilia finalizou sua homilia com uma
oração de agradecimento à Deus por dando
a Ordem os Santos mártires de Japão: Santa
Madalena de Nagasaki, Beatos Vicente de
Santo Antônio e Francisco de Jesus, os irmãos
japoneses Lorenzo Kaida Hachizo, Mancio
Yukimoto Ichizaemon, e Pedro Zawaguchi
Kuhioe. Pelo martírio deles, eles mostraram
para nós o caminho como renunciar-se para
a glória de Deus e santificação da nossa
Província, da Ordem, e da Igreja.

