
  

 

Mensagem conjunta das três Ordens 

Ordem de Santo Agostinho (OSA) -  Ordem dos Agostinianos Recoletos (OAR) -  Ordem dos 

Agostinianos Descalços (OAD) 

                                     

Vede que doçura, que delícia os irmãos viverem unidos (Salmo 132) 

 

Com uma só voz, juntos queremos louvar o Senhor pela graça da presença viva do Carisma agostiniano 

no coração da Igreja. Em nome das três Ordens enviamos esta mensagem a todos os irmãos para fazê-los 

partícipes do quanto o Senhor nos impulsiona a realizar juntos. 

 

No último dia 14 de fevereiro de 2020, festa dos Santos Cirilo e Metódio, os três Conselhos Gerais - dos 

Agostinianos, Agostinianos Recoletos e Agostinianos Descalços - reunimo-nos na Cúria geral OSA. Em 

um clima cordial de comunhão e fraternidade, compartilhamos iniciativas, eucaristia e mesa fraterna. 

 

Somos conscientes da grande riqueza que o carisma agostiniano, em suas diversas expressões, pode 

oferecer a todos e à Igreja. Graças à nossa presença em tantos lugares do mundo, podemos contribuir de 

modo significativo e único à nova evangelização e responder aos desafios do tempo presente. Através de 

nossa espiritualidade, embasada na interioridade, na oração comunitária e na vida fraterna, podemos 

oferecer ao homem de hoje um feliz testemunho de fé, de serviço e de amor. 

 

Decidimos empreender juntos um caminho de comunhão, reconhecendo e compartilhando a riqueza das 

experiências maturadas em cada uma de nossas famílias, para refletir juntos sobre temas que questionam 

hoje nossas comunidades, para responder aos sinais dos tempos e para propor iniciativas concretas de 

formação e de trabalho.  Com a finalidade de pensar, programar e celebrar juntos, os três conselhos gerais 

se comprometem a se reunir ao menos duas vezes ao ano. Queremos fazer nosso o desafio de descobrir 

a profecia à qual somos chamados a vivenciar enquanto Agostinianos consagrados segundo o estilo 

próprio de cada um. 

 

Queremos animar os irmãos presentes nos lugares onde haja comunidades da família agostiniana, a 

continuar ou estabelecer estes encontros de reflexão e celebração a fim de que cresça sempre mais, em 

todos, o espírito de família. Estamos seguros de que isto responde ao anseio de todos. 

 

Que Nossa Senhora da Consolação, Mãe e modelo da vida consagrada agostiniana, santo Agostinho e 

todos os Santos Agostinianos nos ajudem a viver com alegria a comunhão fraterna, com uma só alma e 

um só coração orientados para Deus, e motivem e alentem nossa missão e trabalho pastoral de 

evangelização a partir do próprio carisma agostiniano recebido, “para que a alegria do Evangelho chegue 

até os confins da terra”. 

 

Roma, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 


