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RE-ELECTED Fray Dionisio Selma is re-elected as Prior Provincial for the next four years (2018-2022). Together with him in the photo are
the Prior General, Fray Miguel Miró Miró, and the rest of the capitulars.

Frei Selma é Reeleito como
Prior Provincial

C

IDADE DE CEBU—O 7o Capítulo Provincial tem falado hoje,
reelegendo Frei Dionisio Selma como o Prior Provincial da Província
de Santo Ezequiel Moreno.

Trinta e seis horas mais cedo, os resultados da
votação para o Prior Provincial foram publicados e
Frei Selma liderou o ternário com uma margem maior
de confiança entre os 146 religiosos que tem o direito
de votar da Província. Seguindo atrás foram Frei
Leander Barrot e Frei Lauro Larlar.
Durante a etapa final da eleição que aconteceu
dentro da sala da conferência as 10:30h hoje, os
27 capitulares tem escolhido dentre os três o Prior
Provincial que vai conduzir-nos rumo à renovação,
unidade, e caridade,” como diz na oração deles.
Com a primeira rodada só de eleição, o
escrutínio de votos feito através de voto secreto
manifesta imediatamente a maioria absoluta de votos.
Frei Selma ganhou 22 votos enquanto os Frei Leander
e o Frei Larlar ganharam 3 e 2 votos respectivamente.
Na sua breve mensagem de aceitação na sala,
Frei Selma manifestou sua indignidade para o Cargo,
mas no espírito de Serviço e disponibilidade para a

Província e à Ordem, ele coloca toda sua confiança na
Misericórdia de Deus.
Cerca do meio-dia, o ritual de “toma de posse”
aconteceu na capela. Frei Miguel Miró Miró, o Prior
Geral e Presidente do Capítulo, confirmou o novoeleito “Superior Maior” desta mais nova das quatro
províncias da Ordem. Ele entregou ao Frei Selma o
que o recorrente devolveu para ele na sala do Capítulo
mais cedo - o Selo da Província.
Como o Selo lembra-o para exercer a autoridade
com prudência e sabedoria, o evento inteiro ganhou
o mais profundo detalhe na qual esse marco
fundamental foi ligado na celebração litúrgica do dia,
a festa da Cátedra de São Pedro.
Frei Selma ou “Frei Diony” para a maioria, vai
conduzir a Província por quatro anos, desde 2018 até
2022.
PARABÉNS e Deus te abençoe, Prior Provincial!

Thank you, ARCORES
and USJ-R

In coordination with ARCORES-Filipinas, the
outreach office (Infecop) of the University of
San Jose-Recoletos gave out the other day
500 relief food packs to families affected by
typhoon ‘Basyang’. More power!

O Serviço Com Amor É Nosso Negócio

C

IDADE DE CEBU—“Cuida dos que estão confiados ao seu cuidado.” Foi o que Frei
Enrico Peter Silab, o presidente da celebração e pregador, falou quando ele postou o
desafio para os delegados esta manhã antes deles elegeram o Prior Provincial para o
próximo quadriênio.
Frei Silab reiterou que qualquer posição
de autoridade é uma chamada ao serviço.
Para destacar os pontos dele, ele narrou uma
estória de uma mulher que trouxe um jarro de
porcelana bonito e bem trabalhado, que um dia
considerou aquele jarro a coisa mais preciosa
da sua vida. Infelizmente, alguém quebrou o
jarro em pedaços. Em vez de ficar com raiva
da pessoa que quebrou o jarro, ela com toda
paciência colou pedaço por pedaço até que
conseguiu recuperar o jarro. Enquanto estava
trabalhando, ela pensou como Deus trabalha
para recuperar cada membro quebrado da
comunidade. Ela refletiu que Deus restaura e
faz cada um para ficar mais bonito e inteiro
mais uma vez.
Frei Silab associou a estória da mulher
a experiência duma comunidade religiosa.

O SEGUNDO MANDATO
Miró.
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Ele falou que todo mundo numa comunidade
religiosa e como um jarro- frágil, imperfeito,
e quebrado. Mas cada um é restaurado a saúde
por Deus por causa da Sua Misericórdia, Seu
Amor, e Sua Bondade. Para provocar uma
resposta ativa aos delegados, ele postou três
perguntas: “Qual generoso nós somos para
servir os que estão confiados aos nossos
cuidados?” “Como que nos praticamos a
nossa autoridade?” “ O que está dentro do
nosso coração quando abrimos isso para
Deus?”
Junto a celebração da festa da Cadeira de
Pedro e o horário para a eleição do novo Prior
Provincial, o exemplo de Pedro que seguiu o
caminho do discipulado foi lembrado. “em
Jesus,” Frei Silab citou, “veio a explicação de
autoridade como serviço e não uma posição

privilegiada para dominar.”
Para os Agostinianos Recoletos, Frei
Silab mencionou que o serviço pode ser
traduzido como à volta para o coração.
Enquanto foi salientando que um tem de
estar em sintonia com seu coração, ele deve
ser avisado das influências negativas que
ele recebe do seu ambiente, a pureza do
coração da pessoa poderia ser contaminada.
O coração, então, deve ser espelhado do
coração de Deus.
Frei Silab finalizou sua homilia com
a oração de Santo Agostinho, e deixou o
Lema para todo mundo lembrar o dia inteiro,
falando: o Serviço com Amor é o nosso
Negócio!

A reeleição do Frei Dionisio Selma como Prior Provincial é confirmado pelo Prior Geral, Frei Miguel Miró

