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PARA A PROVÍNCIA Os Capitulares da Comissão Educacional engajando numa discussão séria.

As Comissões Formulam Propostas
Para a Fase Da Decisão

C

IDADE DE CEBU—Recém-voltado de um fim-de-semana de folga, o primeiro dia de
semana começou com uma Celebração Eucarística dedicada à todos os membros falecidos
da Ordem. Frei Ian Anthony Espartero foi o presidente da celebração e foi assistido pelos
Frei Joseph Dexter Palagtiosa e Frei Charlito Orobia.
Refletindo sobre a primeira leitura, Frei
Espartero focalizou no trecho: “Seja santo,
porque Eu, o Senhor, teu Deus sou Santo.”
Ele reiterou que a Santidade é uma chamada
universal de todos os cristãos, cujo verdadeiro
crescimento acontece dentro da comunidade.
Ele abordou três pontos: Primeiro, A
santidade é buscando o bem dos outros no
amor. O amor impulsiona os cristãos a agir
porque ele é a alma da santidade.
Segundo, A santidade nos impulsiona
para a missão cristã. Citando o Papa João
Paulo II, ele falou que a verdadeira santidade
deve ser articulada no real e concreto serviço
pelo bem espiritual e material dos outros.
Terceiro, A santidade existe na
comunidade cristã. Frei Espartero mencionou

que a santidade não é vivida em isolamento
mas é vivida em comunhão com outros
membros da comunidade. Ele apontou o
exemplo do dinamismo missionário das
primeiras comunidades cristãs que apesar de
recursos limitados, eles eram zelosos para
proclamar a religião do homem que morreu
na Cruz.
As 08:30h os delegados reuniram-se na
sala de conferência para a oração inicial e a
leitura das mensagens enviadas pelos amigos
e benfeitores. Em seguida, eles procederam
para finalizar suas propostas por comissão.
A sessão da tarde começou às 14:45h.
As mensagens foram lidas as atas das sessões
anteriores foram aprovadas. As propostas das
diversas comissões foram distribuídas para

os delegados para as suas sugestões.
Depois de dar as instruções, os delegados
mais uma vez agruparam-se de acordo com
cada comissão.

Os capitulares levantam suas mãos para
significar suas aprovações das atas do
Capítulo.
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A Santidade na Comunidade Cristã
IDADE DE CEBU—O Frei Ian Espartero, OAR, o Presidente do Secretariado da
Formação e Ministério Vocacional, iniciou a segunda semana do Capítulo Provincial com
a celebração eucarística, em que ele foi o presidente e pregador.

Na sua homilia, ele destacou primeiro
que a vocação à santidade é uma chamada
universal para todos os cristãos cujo crescimento sempre acontece dentro do âmbito da
comunidade cristã.
Ele elaborou este tema indagando primeiro o que significa a ser Santo, em seguida
definiu-a como desejando o bem dos outros
no amor. Ele citou o Catecismo da Igreja
Católica na qual está escrita , “A caridade
é a alma da santidade pela qual todos são
chamados: ela governa, molda, e aperfeiçoa
todos os meios da santificação.” Esta decisão
para tornar-se Santo, ele acrescentou, tem um
efeito escatológico uma vez que ela equipa

o homem rumo à esta Alegria para chegar.
Esse convite a santidade também é bem visto
no evangelho de hoje onde Jesus concede a
vida eterna a ovelha que tinha feito o bem aos
outros e mandou para a eterna condenação os
bodes que não tinham feito nada para os outros.
Segundo, A santidade também implica a
dedicação à missão cristã. Ele citou o Papa
João Paulo II que falou “Não existe uma
verdadeira santidade fora de uma orientação
radical para o bem espiritual e material dos
outros.” E no Redemptoris Missio, o mesmo
Papa destacou que “Não tem santidade com
missão.” Porém, esta dedicação à missão

cristã deve vir com uma atitude de alegria
na propagação do Evangelho. A alegria do
Evangelho diria para nos a levar esta santidade ao outro povo.
Finalmente, ele concluiu dizendo que todos nós somos chamados a santidade e são os
nossos companheiros quem vão nos direcionar para esta santidade. Consequentemente,
a santidade ocorre dentro da comunidade
cristã. Esta vocação universal à santidade e
missão hã de ser cultivada dentro da comunidade. Ele desafiou então os capitulares para
fazer suas comunidades como lugares onde
todos pudessem crescer em santidade pela
devoção, bom exemplo, e incentivos.

As imagens mostram o Frei Ian Anthony Espartero presidindo a Celebração Eucarística.
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