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O PRESENTE VOTO, FUTURO DA PROVÍNCIA Os Capitulares fizeram a votação se é para aceitar ou não a proposta. As decisões do 7o
Capítulo Provincial serão implementado para os próximos quatro anos.

Esta Começando a Fase Da Decisão
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IDADE DE CEBU—Enquanto o 7o Capítulo
Provincial está em andamento os delegados continuaram
a refletir da mensagem da Quaresma para guia-los nas
deliberações do Capítulo.
Na sua homilia, Frei Leander Barrot
salientou a importância de escuta e
arrependimento na vida de cada cristão.
Ele citou as personagens nas Escrituras que
foram os ícones da escuta e renovação. Ele
mencionou que a escuta leva a assimilação
da mensagem de Deus que eventualmente
transforma a vida dos ouvintes para o
discipulado.
Frei Barrot advertiu os
delegados para tomar cuidado das coisas que
se escutam para que isso levaria à metanoia
em vez de separação dos crentes de Deus.
Os procedimentos normais do dia assim
como a leitura das mensagens e as lembretes
dadas foram observadas. A discussão das
Atas das sessões anteriores foi decidida para
ser deliberadas de noite para ceder ao estudo
da redação final das diversas comissões para

apresentar à assembléia.
À tarde, as sessões resumiram as
14:45h. As mensagens das varias pessoas
e comunidades religiosas foram lidas.
Sucessivamente, a apresentação e o
momento das votações das propostas
foram feitas. Antes do intervalo da tarde,
os delegados completaram o escrutínio
e votação das propostas sugeridas pelas
Comissões Vocacional
e
Juventude,
Apostolado Social, Ministerial e Apostolado
das Missões, Espiritualidade e Formação.
As duas Comissões restantes, Apostolado
Educacional, e Governança, Financeira, e
Comunicações, apresentaram suas propostas
para serem votadas à noite.
Depois de um dia intenso, a sessão da
noite foi encerrada as 22:30h.

A Escuta e
O Arrependimento

Frei Leander Barrot fazendo sua homilia.
Estória na página 2.
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A Escuta e O Arrependimento

IDADE DE CEBU—O Frei Leander Barrot, OAR, o Vice-Prior do Centro da Formação
-Recoletos e um dos três do Ternário para Prior Provincial, foi o Presidente e pregador da
Celebração Eucarística no dia 21 de fevereiro de 2018.

Ele focalizou sua homilia no evangelho
no qual tem o tema muito escatológico. Ele
mencionou que o evangelho ressalta duas
características, nomeadamente: a escuta e o
arrependimento. Estas duas características
ensinam o homem como viver do presente a
fim de que quando o dia do julgamento chegar
ele seria um simples passeio no parque.
Ele disse que essas duas características
no evangelho são contra-testemunhas. No
evangelho, o primeiro tema, a Escuta, é
apresentado na pessoa da rainha do Sudeste
que escutou o Salomão e seu ato de escutar
foi apresentado como contra testemunha para
o povo Israelita, os supostos especialistas na
escuta. O segundo tema, o Arrependimento, é
apresentado para o povo de Nineveh no qual

depois de escutar o Jonas, se arrependeram.
Este ato de arrependimento foi também
a contra testemunha para o povo que era
considerado mestres de arrependimento.
Estas duas características, o Frei Leander
exortou, são escadotes porque um tem de
escutar para se arrepender e que não tem outra
maneira para se arrepender senão através da
Escuta. O Frei Leander refletiu mais falando
que a Escuta, tem a finalidade na mente, na
qual é o desejo de ser o discípulo e para ser a
mensagem e isto é que leva a conversão.
Ele continuou expondo o tema sobre a
conversão explicando uma palavra Grega
“metanoia” na qual na sua base significa além
(meta) o que o homem está pensando (nousmente). Portanto, Metanoia é simplesmente

O Frei Leander Barrot presidindo a Celebração Eucarística
para os capitulares.
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para olhar além da vida da carne e corrupção
que o homem tem vivido. Ele então fez a
ligação com a característica de escuta porque
se o homem escuta a Palavra de Deus, a
sabedoria da Eucaristia etc., estes levaria o
homem para longe da vida do pecado, e o
conduza à conversão.
Frei Barrot concluiu desafiando
os ouvintes que se o homem vive estas
características na vida presente então,
não deveria ter razão para ele ter medo
do julgamento final. De fato, estas duas
características, conduzam o homem para
serem Criadores da Comunhão.

