Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng Công Hội là bầu Bề
Trên Tổng quyền, sau đó là bầu các Tổng Cố Vấn Trung Ương. Lúc 20
giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016, các nghị viên Tổng Công
Hội Thứ XXV quy tụ tại nhà nguyện của Trung tâm DCCT, Pattaya, để cùng
nhau cầu nguyện cho việc bầu Bề Trên Tổng Quyền nhiệm kỳ kế tiếp. Giờ
cầu nguyện được gợi ý với những đoạn Lời Chúa, Hiến Pháp và lời của Cha
Thánh Anphongsô.
Vào đúng ngày mừng kỷ niệm Lễ Thành Lập Dòng (9/11), các nghị
viên Tổng Công Hội đã bỏ phiếu bầu Bề Trên Tổng Quyền cho nhiệm
kỳ 2016 – 2022. Ngay ở vòng phiếu đầu tiên, cha Michael Brehl đã được tái
đắc cử với số phiếu bầu của các nghị viên Tổng Công Hội là 93/101. Sự tín
nhiệm cao như thế chứng tỏ cha Michael được anh em trên toàn thế giới tin
tưởng và quý trọng.
Ngay sau khi bầu Bề trên Tổng quyền, các đại biểu của Tổng Công Hội từng
người lần lượt đến chúc mừng cha Michael. Sau đó, các đại biểu quy tụ trong
nhà nguyện để hát bài ca Tạ Ơn Thiên Chúa (Te Deum), bài hát quan trọng
của Giáo hội ngợi khen Chúa vì ơn lành Người đổ trên chúng ta, và ngày hôm
nay ơn lành đó chính là việc tái đắc cử của cha Michael. Trong giờ cầu
nguyện tạ ơn ngắn gọn, các đại biểu đã phấn khởi hát kinh tạ ơn, lắng nghe
những lời huấn dụ của cha Michael và nhận sự chúc lành của ngài.
Ngày 24/11/2006, Tổng Công hội lần thứ 25 của Dòng Chúa Cứu Thế (giai
đoạn chính thức theo Giáo Luật) đã kết thúc và giai đoạn thực hiện các
quyết định của Tổng Công hội bắt đầu mở ra.

