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OS TRÊS GRANDES MAIS UM A imagem mostra o ternário, os três Religiosos mais votados para o Prior Provincial, juntos com o Prior
Geral, Frei Miguel Miró Miró (segundo da esquerda). Da esquerda a direita: Frei Lauro Larlar, Frei Dionisio Selma, e Frei Leander Barrot.

O Anúncio Do Ternário Para O Prior Provincial

C

IDADE DE CEBU—A lista de pré-seleção para o 7o
Pela Primeira Vez
Prior Provincial da Província de Santo Ezekiel Moreno
(100% taxa de participação)
finalmente foi anunciada pelo Prior Geral, Frei Miguel
Pela primeira vez na história da Província de
Miró Miró, OAR, no finalzinho da sessão da noite de hoje, 20 de Santo Ezequiel Moreno, todos os 146 membros
com voz activa exerceram o seu direito de voto
fevereiro.
Os três mais votados foram Frei Dionisio
Selma com 60 votos, seguido por Frei
Leander Barrot com 14 votos, e Frei Lauro
Larlar com 9 votos.
Estes três religiosos foram também
os mesmos na lista de ternário no Capítulo
Provincial de 2015.
Frei Selma é o 6o Prior Provincial.
Frei Barrot é o Vice-Prior da comunidade
do Centro da Formação-Recoletos, e o Frei
Lauro Larlar é o Prior da mesma comunidade
(RFC). Além disso, o escrutínio para a recém
eleição revelou o estatístico inédito na história
da Província já que todos os 146 religiosos
votaram, registrando uma arrepiante 100 %
de participação dos Religiosos da Província
quem tem direito de votar.
No ano passado, durante a eleição dos
delegados para o 7o Capítulo Provincial, o
escrutínio dos votos relatou a 97.24 % de

participação, também o mais alto da história
desta Província de 20 anos.
Qualquer hora amanhã, 21 de fevereiro,
a eleição entre os do ternário acontecerá.
Qualquer um que vai ser eleito será
encarregado para conduzir a direção desta
Província mais nova da Ordem para o
próximo quadriênio (2018-2022).

para o Prior Provincial. O último voto da Ilha de
Casian, Taytay, Palawan chegou no dia 19 de
fevereiro de 2018 via 2Go serviço de courier. A
participação de todos os irmãos eligible para eleger
seus delegados e Prior Provincial é um bom sinal
da sua vontade a apoiar e cooperar nos empenhos
undertakings do 7o Capítulo Provincial.

NOTÍCIAS EM DESTAQUE

REFLEXÃO

CAPITULARES DELIBERANDO AS
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A PALAVRA DE DEUS:
O NOSSO PÃO DE CADA DIA (página 2)

Capitulares deliberando as propostas
das Comissões
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IDADE DE CEBU—O Frei Lauro Larlar criou um clima do dia fixando sua homilia na
importância da palavra de Deus para estabelecer a direção da Província para o próximo
quadriênio.

Frei Larlar citou o Santo Agostinho
como um homem que amou a Palavra de
Deus e eventualmente tornou-se quem
ele amou: a Palavra de Deus mesma. Ele
perguntou os delegados com umas questões
para a sua reflexão: Primeira, o que Deus
está querendo de nos hoje? Segunda, O que
Deus queria dizer para nos hoje? Terceira,
Será que estamos oferecendo para aqueles
com os quais servimos a Palavra de Deus?
Ele exortou os delegados a tirar sua força da
Palavra de Deus, e para ser homens de oração
e atentos a todo tempo. Ele acrescentou
falando que nós que desejamos servir ao
Senhor devemos colocar-nos em obediência
a Igreja Mãe e permanecermos fiéis a nossa
identidade carismática como Agostinianos
Recoletos. Ele terminou sua homilia com
um pedido de fazermos a nós mesmos como

homens de oração e amantes da palavra de
Deus.
As sessões da manhã foram moderados
por Frei René Paglinawan. As mensagens
para o Capítulo foram lidas e as Atas da
sessão anterior foram aprovadas. Depois
de completar o relatório da Comissão de
Espiritualidade e Formação assim como
as sugestões para melhorar seu primeiro
rascunho de trabalho foram recolhidas as
diversas comissões reuniram mais uma vez
em grupo para estudar as restantes propostas
para sua leitura e análise.
As sessões da tarde começaram com
as leituras das mensagens. Frei Lauro foi
o moderador. Os relatórios das comissões
continuaram com a apresentação da comissão
de Ação Social, Juventude e Vocacional,
Apostolado Ministerial e Missionário e

Apostolado Educacional.
Para acelerar os procedimentos, os
delegados concordaram que a sessão da noite
acontecesse as 20:30h para a apresentação
das propostas pela comissão da Governança,
Financeira, e Comunicações. Posteriormente,
depois das deliberações, o resultado do
escrutínio dos votos para o Prior Provincial
foi anunciado, e os seguintes religiosos
formam o ternário: Frei Dionisio Selma (60
votos), Frei Leander Barrot (14 votos), Frei
Lauro Larlar (9 votos). A cem por cento do
resultado das votações foi atingido pelo 7o
Capítulo Provincial com o cento e quarenta
e seis votantes (146). Dos 146 dos votos, 145
foram legítimos. As sessões culminaram as
21:30h.

As imagens mostram os capitulares deliberando nas propostas feitas pelas variadas comissões do Capítulo.
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A Palavra de Deus:
O Nosso Pão de cada Dia
IDADE DE CEBU—O 7o Capítulo Provincial está a meio caminho do seu andamento.
Os capitulares continuam a examinar as propostas submetidas pelas comissões para a
elaboração do novo Projeto de Vida e Missão da Província de Santo Ezequiel Moreno.

Antes de continuassem a outra série
de reuniões e assembléias plenárias, os
capitulares foram lembrados pelo presidente
da Celebração Eucarística e pregador do dia,
Frei Lauro Larlar, OAR, o Prior do Centro de
Formação -Recoletos. Na sua homilia, Frei
Larlar citou o Santo Agostinho quem falou,
“Toda vez que nos lemos a Palavra de Deus,
o Pai amorosamente fala conosco. E se nos
falamos ao Pai, nós rezemos.” Ele apelou aos
seus co-capitulares para experimentar esse
amoroso diálogo com Deus perguntando ao
Senhor, “O que o Senhor queres para a gente
escutar, saber, e viver?”
Voltando para o Santo Agostinho, Frei
Lauro utilizou a imagem do Coração Inquieto
que nunca pare de buscar, de perguntar,
e de bater às portas de céu. Ele fez uma
ligação desta imagem do coração, que é
um dos símbolos da marca do Agostiniano
Recoleto recém aprovada, ao desejo. Desejo,
na perspectiva agostiniana, é o estímulo

que impulsiona o homem para continuar
buscando Deus. Santo Agostinho amou a
Palavra de Deus que ele mesmo tornou-se a
Palavra de Deus. Em uma das suas homilias,
Santo Agostinho falou para o seu rebanho, “
Não se preocupe se vocês não têm a cópia
da Escritura, eu sou o seu Códice. Eu sou
as Escrituras.” Isso explica porque o livro
tornou-se o coração, e o coração está no livro.
Frei Larlar, aprofundou mais sua
reflexão na Palavra de Deus. Ele recordou
seus co-capitulares a colocarem primeiro
sua confiança em Deus e não em si mesmos
nem nos seus serviços. Eles têm de ser
orantes do mesmo jeito que Cristo é Orante.
Devemos começar a nossa oração com uma
convicção que Deus nos ama tanto; que
somos seus amados; que somos seus filhos.
E é por isso que começamos a nossa oração
com as palavras, “Pai Nosso,” Frei Lauro
acrescentou.
No desejo de ser os Criadores da

Comunhão, homens da esperança, e
testemunhas dos valores do Evangelho
vivendo fielmente a vida consagrada e
servindo a humanidade, Frei Lauro destacou
que todas as coisas devem começar da Palavra
de Deus. “Aquela que vem da boca do Pai. A
Palavra que deve adubar a terra e dar fruto.”
Cada esforço neste Capítulo Provincial deve
começar e terminar com a Palavra de Deus
porque Jesus falou para seus discípulos, “ Eu
sou o Início e o Fim.”
Frei Lauro terminou sua homilia
estimulando os capitulares a rezar com
humildade cada dia, como os amados filhos
de Deus, para que eles aprendessem de amar a
vontade do Pai. “O homem não vive somente
de pão, mas nos vivemos principalmente
porque a Palavra se tornou Carne” foi sua
mensagem final para os capitulares que
resumiu sua reflexão da Palavra de Deus
como o nosso Pão de cada dia.

Frei Lauro Larlar salientou a importância da Palvra de Deus para os capitulares. Inserção mostra o Frei Arnel Diaz rezando os Salmos.
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