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Criadores da comunhão
“Neste momento, de maneira
especial, o Senhor pede que
sejamos seus «criadores de comunhão»”. A frase que o Papa
Francisco pronunciou aos religiosos do 55º Capítulo Geral em
20 de outubro de 2016 é, três
anos depois, um dos lemas da
Ordem dos Agostinianos Recoletos. A expressão, cheia de significado, é o leitmotiv do sexênio
e, concretamente, foi no ano de
2019.
Uma vez concluído o processo
de união das províncias, a comunhão foi, neste ano, o pano
de fundo para os projetos comunitários e para a família agostiniana recoleta. Ele esteve presente na grande reunião da JAR
no Panamá, antes da Jornada
Mundial da Juventude. Cente-

nas de jovens compartilharam
sua fé e suas experiências sob o
signo da comunidade agostiniana recoleta. Seus rostos de felicidade e seus testemunhos falam
por si.
A comunhão de solidariedade se
manifestou em junho, na constituição e primeira assembleia
da Rede Internacional de Solidariedade Agostiniano Recoleta
ARCORES. Toda a família agostiniana recoleta uniu-se em uma
só alma e a um só coração com
o objetivo de trabalhar incansavelmente pelos descartados
de uma sociedade despersonalizada.
Também houve comunhão nos
encontros da EDUCAR e Rede
CEAR no Brasil. Leigos e religio-
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sos, unidos na missão educativa
e evangelizadora. Hoje o desafio
é justamente isso: criar locais de
encontro com as pessoas e com
Deus. O principal compromisso,
entre muitos outros, é abrir as
portas para que as pessoas encontrem as respostas para suas
perguntas na comunidade.
Comunhão e comunidade. As
duas palavras estão intimamente ligadas, e não apenas por
causa de sua raiz etimológica. A
comunhão entre si e com o povo
de Deus é o ideal das comunidades religiosas; não é apenas um
lema: é o objetivo de cada agostiniano recoleto para cada dia. A
comunhão começa hoje.
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Q

uando se inicia um
novo ano, olhamos
para o Céu para agradecer ao Senhor por
sua
misericórdia.
E, cientes das mudanças nos tempos em que nos encontramos, desejamos ver a realidade e o
mundo à luz da fé. Ano após ano, temos
necessidade de retornar ao coração
para encontrar Cristo, a nós mesmos
e aos outros. Somente o amor vence
o desânimo e renova a esperança. As
experiências e memórias do ano que
se encerra, reafirmam-nos no caminho
que seguimos e nos motivam a admirar com gratidão o que o Senhor está
fazendo na Igreja, na Ordem e em cada
um de nós. Cristo, Senhor da História,
continua a nos infundir seu Espírito,
para que experimentemos o amor do
Pai e nos tornemos profetas do Reino.

nossa vida é o amor que oferecemos.
Desejo destacar a fonte de graça que
são os irmãos que vivem sua doença
como uma oferta de amor à evangelização. Quero enfatizar a importância
da vida simples de tantos irmãos que
rezam e trabalham todos os dias com
fidelidade, sem atrair atenção, fazendo
o que precisa ser feito, sem sentir-se
protagonistas da história. Admiro os
irmãos, jovens e idosos, que estão
sempre prontos para melhorar, abertos
à novidade da Igreja e à novidade de
Deus. Eles revitalizam o carisma, vivem
sua fé com alegria, anunciam o Evangelho e espalham a esperança.

o ano de 2019, o Senhor nos
N
abençoou com novas profissões e
ordenações sacerdotais. E foi um ano

dia prevalece. Teremos que estar vigilantes para não sucumbir à indiferença
religiosa, à cultura do descarte, ao clericalismo ou à corrupção. A necessidade se torna uma oportunidade para
intensificar nosso relacionamento com
Deus, cuidar da escuta e da comunicação em nossas comunidades e também para promover a cultura do amor,
da solidariedade e do cuidado mútuo.

em que três irmãos foram ordenados
bispos: Carlos María Domínguez, auxiliar de San Juan; Darío Quintana, auxiliar de Mar del Plata, ambos na Argentina; Jesús María López Mauleón, bispo
prelado do Alto Xingú, Tucamã, no Brasil. Os dois encontros com o Papa Francisco, sendo o primeiro com os priores
gerais dos agostinianos e agostinianos
descalços, e o outro, com todos os superiores gerais, foram, para mim, uma
experiência agradável de comunhão
eclesial. A reunião que o Conselho Geral teve com os quatro priores provinciais foi importante para valorizar a diversidade e promover a unidade.

carisma. A vida se torna história. Juntos
fazemos história. O traço que resta da

presidentes nacionais das fraternidades e das reuniões com os irmãos na

ivemos em uma sociedade amplaV
mente digitalizada, em um mundo
de relacionamentos em que a multimí-

a Ordem, a vida de cada um de nós
embro-me da alegria juvenil da JMJ
N
está unida à dos outros; andamos L no Panamá, das assembleias com os
juntos movidos pelo Espírito no mesmo agostinianos recoletos, da reunião de
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visita de renovação às comunidades
das Filipinas, Taiwan, Saipan, Colômbia e Serra Leoa. Passamos um ano
em que nos propusemos consolidar
os processos de revitalização e comunhão da Ordem e das Províncias.
Muitas reuniões e encontros foram
realizados. Em suma, passou o ano
em que tínhamos como referência
comum “Ser criadores de comunhão”.

m 2020, teremos uma nova orienE
tação, e uma nova proposta comum para toda a Ordem: "Somos
profetas do Reino". Cada qual, humildemente, verá diante do Senhor a
conversão que precisa para ser profeta e poder unir sua voz à de Jesus:

graças, Pai, Senhor do céu
“tasDou-vos
e da terra, porque escondestes escoisas aos sábios e entendidos, e

as revelastes aos simples e humildes.
Sim, Pai, porque assim foi do vosso
agrado. Tudo me foi entregue por
meu Pai, e ninguém conhece o Filho,
a não ser o Pai, e ninguém conhece o
Pai, senão o Filho e aquele a quem o
Filho o desejar revelar"(Mt 11,25-27).
¡¡ Miguel Miró OAR

Prior geral
Ordem dos Agostinianos Recoletos
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EDUCAÇÃO SE ESCREVE
COM “AR”: EDUCAR

O

criadores de comunhão

V ENCONTRO EDUCAR

V Encontro EDUCAR
reuniu oitenta educadores agostinianos
de treze países (da
América, Europa e
Ásia), de 18 a 22 de
novembro no Rio de Janeiro (Brasil).
Organizado pela seção educacional da
Secretaria-Geral de Apostolado da Ordem dos Agostinianos Recoletos, foi
realizado no Sítio Santo Agostinho, da
província de Santo Tomás de Vilanova.

Experiências e preocupações
Em um ritmo intenso de trabalho, por
meio de palestras e reuniões em pequenos grupos, foram tratados diferentes temas:
- Os encontros Educar, sua origem e
desenvolvimento, com uma retrospectiva dos quatro encontros anteriores.

do Projeto Educacional Institucional
(PEI). Entramos no mundo das marcas
corporativas para reforçar nossa imagem como uma maneira de transmitir
à sociedade o que somos e o que fazemos. Debatemos planos agostinianos
de formação de professores, a tutoria,
as programações de assuntos levando
em consideração as Bases Pedagógicas
Agostinianas, exercícios espirituais para
professores:
- Modelo de avaliação do carisma agostiniano recoleto em nossos centros, introduzindo-nos em uma cultura de autoavaliação.
- Inovação e pedagogia agostiniana, incentivando-nos a passar da teoria à prática transformadora.

- A Rede EDUCAR e os objetivos do
Encontro. Em quatro campos principais de ação: pastoral, comunicação,
formação e projetos. Uma equipe de
trabalho internacional foi criada para
cada área.

- A dimensão social nas escolas e propostas de plataformas de antigos alunos. Estávamos mais conscientes da
necessidade de fortalecer nosso compromisso social por meio de Arcores e
das obras sociais da Ordem e propostas
de voluntariado. Além disso, dar continuidade ao nosso projeto formativo com
ex-alunos.

- Identidade dos centros educacionais
agostinianos recoletos e avaliação

- Augustinian Recollect Sisters na educação. Ampliamos nossa visão recoleta,
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conhecendo mais de perto o maravilhoso trabalho que nossas irmãs fazem
nas Filipinas.
- A seleção e formação de professores.
Com palavras-chave como pertença,
identidade, perfil de habilidades e valores, plano de formação e modelo de
processo de seleção.
- A proteção dos menores no contexto educacional. Aprendemos sobre a
cultura do cuidado e da necessidade
de planos de ação com estudantes e
famílias.
Os vencedores do I Concurso EDUCAR
de projetos educacionais inovadores e
exemplares foram capazes de receber
seus merecidos prêmios e incentivar a
todos com suas boas práticas pastorais
e educacionais.
Foram dias intensos que culminaram
com uma caminhada pelo Rio de Janeiro. O Cristo Redentor nos acolheu
de braços abertos, a “cidade maravilhosa” do Pão de Açúcar nos cativou
com sua beleza, e pudemos saborear,
não apenas a gastronomia brasileira,
mas “a doçura e o prazer de conviver
com os irmãos unidos”.
¡¡ Nicolás Caballero OAR

agostinianos recoletos

VINHOS NOVOS
PARA NOVOS ODRES
ESCOLA DE FORMAÇÃO IN IMUM CORDIS

H

Recepção de uvas
á alguns anos nossa
família religiosa está
passando por um processo de revitalização e
reestruturação. Quase
não usamos mais estas
duas palavras em nossas comunidades. Pode ocorrer de ficarmos presos
pelas novas configurações estruturais
das diversas províncias e esquecermos
que devemos continuar apostando na
revitalização para que essa nova realidade continue a dar vida. É por isso
que, alegoricamente, usaremos o símbolo do vinho novo para guiar nossa
explanação. Mutações autênticas e
duradouras não são automáticas. É
por isso que falamos em uma chave de
processo. Assim como no vinho novo,
a formação passa por um processo de
mudança. Uma mudança que não se
reduz à reestruturação, mas uma mudança de mentalidade. Isso é o IFAR.

Extração do mosto
Pensando precisamente neste processo de revitalização, o último Capítulo
Geral nos convida a cuidar da formação,
e não apenas da formação inicial, mas
de toda a formação, pois o processo

abrange toda a pessoa em todas as etapas da vida. Alguém disse sabiamente
que a formação ocorre do berço ao túmulo. É assim mesmo. Neste momento
não podemos parar de pensar em nossa formação humana e espiritual. Nesse sentido, a proposta capitular de uma
escola de formação para acompanhantes no estilo agostiniano recoleto é
um desafio que está tomando forma e
corpo, convidando-nos a ser criadores
da comunhão também no âmbito formativo. Surge uma iniciativa em coro,
na qual todas as províncias se reúnem
para pensar juntas sobre a formação.

Processo desengaço
Neste último ano (2019) tivemos a primeira fase da escola de formação In
Imun Cordis (27 de janeiro a 17 de fevereiro) na Colômbia, lugar significativo
de impulso carismático para a nossa
família recoleta. A escola de formação,
além de sua estrutura acadêmica,
quer formar corações. Não se trata de
aprender conceitos ou desenvolver um
manual, mas deixar o conteúdo passar
por nossos corações, a partir de um estilo agostiniano recoleto, da sabedoria
do nosso carisma para melhor acompanhar. O que mais aprendemos é que
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é necessário deixar-se formar para formar os outros, deixar-se acompanhar
para acompanhar os outros.

Evacuação de arranhões
O Papa Francisco nos alerta que o processo formativo não consiste em encher cabeças, formar monstros, pois
correríamos o risco de formar cabeças
enormes, com um coração raquítico.
A formação deve afetar toda a pessoa,
deve chegar à cabeça, inteligência, coração, mãos e pés. É por isso que as
várias províncias colaboraram para que
fosse possível iniciar esta verdadeira
vindima.

Incubado
José Rodríguez Carballo, Secretário Geral da CIVCSVA, em abril de 2015, no
contexto do ano da Vida Consagrada,
disse no Peru: «Uma palavra aos provinciais: se vocês querem ter um futuro,
dediquem suas melhores forças e melhores energias à formação; Se querem
um futuro medíocre, esqueçam a formação». E continua: «Em matéria de
formação, não podemos economizar
energias ou pessoas; se elas gastam
dinheiro, gastem-no em formação, não
nas casas que existem hoje e amanhã
não mais existirão...».
Não basta acompanhar, é necessário
ter recursos para isso. Não se trata de
boa vontade, mas de capacitação e
formação profissional. Por esse motivo, a primeira etapa da escola foi um
momento para nos formar-nos nas
dimensões: psicológica, afetiva, espiritual, comunitária, teológica e pastoral-missionária. Para isso, contamos

criadores de comunhão
com especialistas nas áreas de psicologia, aconselhamento e teologia que
vieram de Roma e México, dando consistência a essa formação de formadores.

Maceração
A formação não é estática, mas precisa
de um itinerário (IFAR), um estilo, uma
maneira de abrir caminho durante o
acompanhamento. Por esse motivo,
continuaremos com mais duas etapas
nos anos seguintes para experimentar
a importância de um trajeto formativo
que leve em consideração a dinâmica
psicológica envolvida no acompanhamento pessoal e comunitário. Obviamente, não se trata de descartar o que
os outros fizeram, mas de uma acomodata renovatio, que nos permita falar
de formação de acordo com as necessidades do tempo presente.

Fermentação
A palavra mais usada na escola de formação talvez tenha sido acompanhamento. Queremos acompanh-AR no
estilo agostiniano recoleto. Para isso,
o acompanhante em formação precisa
aprender a caminhar junto na realidade de cada contexto, de cada pessoa,
assim como nos problemas específicos
nos campos afetivo, sexual, pastoral e
vocacional. Por essa razão, não é algo
exclusivo para os formadores de nossas
casas de formação, mas uma proposta
que se estende a outros religiosos que
têm a missão de acompanhar e formar
direta ou indiretamente.

Engarrafado
Santo Agostinho diz que todos nós
temos um único Mestre e que somos
todos condiscípulos de sua única escola (cf. Comentário do Evangelho de
São João 16, 3). Ao adquirir a formação
nesta escola do Mestre Interior, todos
estamos apostando em recursos para
melhor contribuir no serviço do Reino,
no hoje da nossa história. Concluímos
com o Documento CIVCSVA: “Esse estilo tem toda a cor e o sabor de um vinho
novo” (Novos vinhos em odres novos,
1).
¡¡ Danilo José Janegitz OAR
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Trabalho em rede,

uma luz que ilumina

A
ARCORES

nos atrás, quando se
falava em uma rede,
vinha à mente o que
se usa para pescar ou
caçar borboletas. O
primeiro significado
da palavra rede nos diz que as redes
são feitas de linhas de nylon, corda ou
arame trançado na forma de malhas, e
convenientemente dispostas para pescar, caçar, cercar, prender, etc. Hoje, a
palavra tornou-se moda e parece que
tudo é uma rede: fala-se de redes de
computadores, redes neurológicas,
redes sociais, redes familiares, redes
mafiosas ou redes rodoviárias... O que
está claro é que, em segundo plano, o
conceito de rede sempre está subjacente a um conjunto de elementos organizados e interconectados para uma
determinada finalidade. Uma rede é
composta de "nós", pontos aos quais
os diferentes atores estão vinculados.
Imagine uma rede de pesca, na qual
cada nó é uma pessoa ou instituição, e
as cordas são os elos entre um nó e outro. As redes sociais funcionam da mesma maneira. Pessoas que se inter-re-

lacionam, disponibilizando aos outros
seus recursos, contatos, conhecimentos, mas também suas dúvidas, seus
problemas, suas limitações etc. Mas
uma rede é mais do que apenas uma
agenda de contatos. É uma maneira de
trabalhar socialmente, de colaborar, de
compartilhar, de encarar o mundo de
mãos dadas.
ARCORES é a rede de solidariedade internacional da Família Agostiniana Recoleta. Em junho de 2019, religiosos e
religiosas da família agostiniana recoleta, assim como leigos, deram um novo
ponto na tessitura dessa grande rede
que reúne entidades com objetivos
semelhantes, para que sejam mais eficazes a partir dos recursos disponíveis.
Mas para a ARCORES existe algo mais
importante que a eficácia, e é nesse
projeto familiar que todos nos unimos
com o objetivo de mover corações e
transformar vidas a partir dos princípios do Evangelho e de nosso carisma
agostiniano recoleto.
Na primeira assembleia de ARCORES,
na qual participaram representantes
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da família agostiniana recoleta de todo
o mundo, foram lançadas as bases
para um projeto que tem os pobres e
descartados como opção preferencial.
Quais são os princípios das redes? Vamos fazer uma descrição de dez elementos que nos ajudam a entendê-lo
melhor:

1.

O todo é mais do que a soma das
partes (SINERGIA). Ao trabalhar
em rede, são geradas sinergias, ou seja,
são integrados elementos que resultam em algo maior do que uma simples
soma. Aproveita-se e maximizam as
qualidades de cada um dos elementos
da rede, seus pontos fortes são replicados nos outros membros; suas fraquezas são diminuídas graças aos demais
pontos fortes.

2.

Ao trabalhar em rede, a legitimidade é adicionada à ação das
iniciativas locais, especialmente às
menores (LEGITIMIDADE). Já não são
iniciativas isoladas ou pessoais que
podem ser ignoradas ou consideradas
como utopia de um grupo. Ao trabalhar

criadores de comunhão

em rede, cada uma dessas iniciativas se
torna um elo (ou nó) indispensável de
uma cadeia mais longa e com maior alcance.

3.

O tamanho importa (ESCALA).
Quanto maior a rede, mais fácil é
negociar e melhores são as condições
alcançadas. Sabemos que grandes organizações (como governos, empresas
ou agências internacionais) encontram
mais facilidade e apoio no entendimento com grandes organizações. Vivemos
em um mundo globalizado, mas os
problemas e necessidades permanecem locais. Os telecentros conhecem
isto melhor que ninguém. E trabalhar
em rede é uma maneira de ser "grande" sem deixar de ser "pequeno", isto
é, de ocupar um lugar no mundo sem
perder de vista as necessidades diárias
das pessoas.

4.

Reunindo suas perguntas e minhas respostas (COOPERAÇÃO). As
necessidades são muitas, mas muitas
vezes também são as mesmas. O que
é necessidade para alguns hoje, para
outros, na minha mesma situação,
pode ser uma solução já encontrada.
A maioria das iniciativas sociais locais
enfrenta questões semelhantes: Como
ser sustentável ao longo do tempo?
Como estabelecer boas relações com
a comunidade? Em quem me apoio
para gerar transformações locais? Que
novas iniciativas posso empreender?
Quem pode me ajudar? Alguns já estão
no caminho das respostas e estão dispostos a compartilhá-las.

5.

Duas cabeças pensam melhor
que uma e cem melhor que duas
(CRIATIVIDADE). As melhores soluções
são aquelas que surgem de um processo de criação coletiva, porque consideram mais pontos de vista, fazem uso de
um maior número de experiências e,
sobretudo, porque as soluções coletivas são baseadas em acordos e consensos e, portanto, são mais viáveis.

6.

Mais informações = mais oportunidades (OPORTUNIDADES).
Como mais pessoas ou organizações
trabalham juntas, mais e melhores informações podem ser obtidas e, portanto, mais e melhores oportunidades
podem ser acessadas.

7.

A riqueza está na diferença (DIVERSIDADE). Em uma rede, nem
todos são iguais, nem têm os mesmos
objetivos ou missões. Uma rede é apenas um grupo de diversos atores. Por
meio de redes, as organizações podem
se conectar com outras organizações
que realizam trabalhos complementares: organizações de saúde, organizações sociais, empresas, centros de
pesquisa... Essa diversidade é uma
plataforma para crescer e enriquecer a
oferta em nível local e nacional ou internacional.

8.

Trabalhar em rede é mais divertido (MOTIVAÇÃO). Trabalhar
sozinho e isolado muitas vezes é frustrante e chato. E isso pode desencorajar até os mais entusiasmados. Ao trabalhar em rede, são gerados espaços
para compartilhar conquistas, ideias
e preocupações. Trabalhar em rede é
muito mais divertido.

9.

Existem ferramentas para fazer
isso (TECNOLOGIA). Há pouco
tempo, a rede exigia esforços e recursos significativos. As comunicações
eram caras, a possibilidade de construir
conhecimento coletivo e gerenciar recursos comuns era escassa. Hoje, uma
série de aplicativos e ferramentas nos
permite fazer isso com facilidade e eficiência.

10.

As redes são feitas de pessoas (PESSOAS). Na base de
qualquer iniciativa da ARCORES, existem pessoas motivadas que buscam
resolver coletivamente os problemas.
Uma rede é, acima de tudo, uma organização de pessoas. Essa é sua riqueza.
Essa é, também, a base de qualquer
trabalho cooperativo.
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O trabalho em rede também nos abre
para outras redes com as quais podemos colaborar. Tomemos, por exemplo,
projetos para promover mudanças legislativas ou melhorar políticas específicas em um país, o que pode requerer,
por meio de uma campanha pública,
a mobilização da população local afetada. Em casos como esse, o fato de
trabalhar em rede nos permite, em
primeiro lugar, alcançar mais pessoas e
aumentar a conscientização entre mais
pessoas. Por outro lado, permite-nos
apresentar-nos perante os órgãos legislativos ou de tomada de decisão
como um grupo de organizações que,
por sua vez, possuem um número de
pessoas que os apoiam e representam
os interesses de um amplo grupo de
cidadãos. É aí que, por exemplo, reside
a importância dos parceiros em cada
país. Outras vezes, as redes nos permitem trabalhar, por exemplo, no campo
de uma catástrofe humanitária com outras organizações que, compartilhando
o objetivo da resposta humanitária,
têm outros campos de especialidade.
Por exemplo, alguns podem se dedicar
à intervenção em saúde, outros à distribuição de bens essenciais, outros ao
resgate de pessoas afetadas e outros à
missão.
Finalmente, o trabalho em rede se
baseia no desejo de alguns religiosos
agostinianos na província de Castela
que, movidos por um carisma coletivo
especial, desejavam viver com renovado fervor e novos padrões o modo de
vida consagrada que Santo Agostinho
fundou na Igreja, iluminou com sua
doutrina e exemplo e ordenou em sua
santa Regra (Const. 3). Portanto, especialmente para nós, o trabalho em rede
não é uma moda passageira, mas uma
maneira de atualizar nosso carisma no
mundo de hoje.
¡¡ Antonio Carrón OAR

agostinianos recoletos

A REDe CEAR

SE ESTENDE

D
REDE CEAR

e 11 a 15 de novembro, foi realizada a segunda reunião internacional do CEAR no
Rio de Janeiro, Brasil.
Sua finalidade principal foi motivar a criação de centros
de espiritualidade com um espírito de
acolhimento, diálogo e escuta, criando a cultura do encontro. Este encontro internacional do CEAR (Centro de
Espiritualidade Agostiniano Recoleto)
buscou proporcionar treinamento na
coordenação, animação e promoção
da humanidade, fraternidade, busca e
desejo de Deus, a partir da fidelidade
criativa ao que Santo Agostinho propõe
em seu pensamento e traduzindo-o
com criatividade para a realidade dos
nossos dias.
O trabalho no Rio foi desenvolvido a
partir das áreas básicas do CEAR: crescimento humano, experiências espirituais agostinianas, acompanhamento,
ação social e formação de líderes. O
modelo agostiniano de Cristo-Homem
para chegar a Cristo-Deus, visto através de testemunhos e experiências nos
centros de espiritualidade que caminham e que mostram a necessidade de
uma nova forma de presença agostiniana recoleta na vida eclesial. Um centro
de espiritualidade está aberto a uma
nova dimensão, como o Papa Francisco
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expressou na audiência aos participantes do capítulo geral (2016): "horizontes abertos".
Os momentos de oração, a Eucaristia, a
celebração da Palavra de Deus criaram
um compromisso pessoal de promover
os centros de espiritualidade como espaços de diálogo com o mundo atual
e de acolhimento para as estruturas
sociais, em sintonia com o coração do
próximo, muitas vezes prejudicado por
mal-entendidos. A criação da Rede
CEAR nos ajuda a treinar o coração do
perdão e da misericórdia e, com esses
exercícios, entramos no campo de ação
onde há feridos.
Proximidade, escuta e comprometimento. Três atitudes que resumem a
Rede CEAR composta, principalmente,
de leigos preparados, apaixonados pela
Palavra de Deus, pela vida e pelo pensamento de Santo Agostinho e comprometidos com os pobres. Essa Rede
facilita aos leigos a cumprir a missão específica recebida no batismo, fazendo
uso de sua criatividade para afrontar os
desafios do mundo.
Os participantes desta II reunião, em
sua avaliação, expressaram sua gratidão e comprometimento. A Rede CEAR
se estende à ação social da ARCORES,
pois, a partir do encontro com Jesus

criadores de comunhão

Cristo, responde com gestos concretos
de solidariedade aos pobres. “Jesus, o
evangelizador por excelência e o Evangelho em pessoa, identifica-se especialmente com os pequenos (cf. Mt 25, 40).
Isso nos lembra que todos os cristãos
são chamados a cuidar dos mais frágeis
da terra” (Evangelii Gaudium, n. 209).
¡¡ Francisco Javier Acero OAR

DE 11 A 15
DE NOVEMBRO
A SEGUNDA REUNIÃO
INTERNACIONAL
DO REDCEAR
REALIZOU-SE
NO RIO DE JANEIRO, BRASIL
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Um ano
de projeção e celebração

A

SECRETARIA GERAL DE APOSTOLADO

Secretaria Geral de
Apostolado fez progressos em 2019. Deu
grandes passos nos
objetivos propostos
para o sexênio 20162022, seguindo as diretrizes do Projeto
Vida e Missão. Especificamente, neste
ano, houve avanços significativos em
diferentes aspectos.
Primeiro, a Secretaria se reuniu, como
todos os anos, embora não no mesmo
local de sempre. Nesta ocasião, os religiosos pertencentes ao Secretariado
se reuniram nas Filipinas onde, pela
primeira vez, foi realizada uma reunião de um organismo da Cúria Geral.
Graças ao escopo da modernidade,
chegar lá não é mais desconfortável
ou tão caro quanto se pensa. Os agostinianos recoletos Alcimar Fioresi, Nicolás Pérez, Juan Carlos Avitia, Simón
Puertas e Edgar Tubio se reuniram na
Casa de Oração de Talavera-Recoletos,
em fevereiro de 2019. Vários temas foram discutidos, como a disseminação
do carisma nos ministérios e missões,
a celebração universal do Mês Missionário Extraordinário, o programa social
das paróquias, a proteção dos menores
ou a participação dos leigos na obra de
evangelização, entre outras coisas.
Outro avanço foi a publicação do
Ideário Agostiniano Recoleto de Pastoral Ministerial e das Orientações para
o Apostolado Missionário Agostiniano
Recoleto; duas publicações editadas

pela Secretaria, de acordo com as diretrizes do Projeto Vida e Missão da Ordem. Embora seja um guia e um instrumento de trabalho para os ministérios,
existe agora o longo caminho de interiorização, disseminação e integração
em todos os aspectos da vida ministerial e missionária.
Finalmente, 2019 nas paróquias dos
agostinianos recoletos foi marcado
pela celebração, em outubro, do Mês
Missionário Extraordinário. Imediatamente após o encontro nas Filipinas,
começaram a ser lançadas as iniciativas
para a preparação deste mês, que o
Papa Francisco quer que seja dedicado
aos missionários.
Para isso, foram elaborados trípticos
nos diferentes idiomas oficiais da Ordem, e foram distribuídos aos ministérios, para que todos saibam por quê,
para quê e como celebrar este mês missionário. Da mesma forma, foram editadas estampas com a oração missionária, para serem distribuídas e rezadas
nas comunidades.
Não faltaram iniciativas, espiritual e
econômica, endereçadas aos leigos,
contando com o amparo econômico da
ARCORES. A Secretaria proporcionou a
participação de missionários no testemunho, tanto na mídia como nas redes
sociais e em outros ministérios. No entanto, a vida nas missões continua difícil e o compromisso com elas não pode
ser reduzido a um mês. Gostemos ou

não, sendo discípulos missionários, todos somos batizados e enviados.
¡¡ Raul Buhay OAR

agostinianos recoletos

Os desafios
da educação hoje

Q

SECÇÃO PARA O APOSTOLADO EDUCACIONAL

uando falamos de
educação hoje, surge um curioso paradoxo: estamos todos
convencidos de que
é uma das principais
ferramentas para o desenvolvimento
e a transformação da sociedade. Por
outro lado, no entanto, quando vamos
às estatísticas, a grande maioria dos
países não levam a sério a tarefa educacional, não investem o necessário
ou, o que é pior, é usado como arma
política ou ideológica que condiciona o
modo de pensar das futuras gerações
de cidadãos. Por esse motivo, o desafio
sempre presente da educação assume
maior importância em tempos de crise.
Como hoje. Não é fácil oferecer uma solução ou responder a tudo, mas podemos, a partir do concreto e do próximo,
dar passos a partir do que já vivemos,
da experiência de anos, de séculos.

A Igreja tem sido - e continua sendo um dos mais poderosos mecanismos
culturais e educacionais da história.
Seu trabalho nos incipientes focos culturais monásticos, no surgimento das
primeiras universidades e até na rede
educacional católica de hoje definiu o
rumo de culturas e nações, além de ter
oferecido acesso à educação a muitos
que, de outra forma, não teriam tido a
oportunidade de adquirir conhecimentos humanísticos, científicos, artísticos
ou técnicos. Agora, neste ponto de nossa análise, são muito relevantes as palavras do Papa Francisco na Exortação
Apostólica Pós-sinodal Christus vivit,
que dedica dois números importantes
ao cuidado pastoral das instituições
de ensino. «A escola é, sem dúvida,
uma plataforma para aproximar-se
das crianças e jovens. É um local privilegiado para a promoção da pessoa e,
por esse motivo, a comunidade cristã
dedicou grande atenção a ela, seja treinando professores e líderes, bem como
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instituindo escolas próprias, de todos os
tipos e graus. Nesse campo, o Espírito
suscitou inúmeros carismas e testemunhos de santidade. No entanto, a escola precisa de uma autocrítica urgente,
se olharmos os resultados deixados
pela pastoral de muitos, uma pastoral
focada na instrução religiosa que, muitas vezes, é incapaz de provocar experiências duradouras de fé. Além disso,
existem algumas faculdades católicas
que parecem organizadas apenas para
preservação. A fobia da mudança as
torna incapazes de tolerar a incerteza
e elas recuam diante dos perigos, reais
ou imaginários, que qualquer mudança
traz consigo. A escola transformada em
um "bunker" que protege dos erros "externos" é a expressão caricaturada dessa tendência» (Christus Vivit, 21).
Quando a Ordem dos Agostinianos Recoletos começou a falar sobre educação
(entendendo, portanto, os centros educacionais para estrangeiros imersos em
um sistema regulamentado), os objetivos nem sempre eram claros. Por muito tempo, talvez, a educação não tenha
sido considerada na Ordem como uma
plataforma para evangelização, como
um espaço para promoção vocacional,
como um ministério no qual, todos os
dias, muitas outras pessoas e necessidades podem ser atendidas (estudantes, famílias, pessoal docente e não docente, ex-alunos) do que em qualquer

curia general
outro ministério paroquial. Mas é preciso reconhecer que uma
mudança está ocorrendo, e podemos dizer que os Agostinianos
Recoletos hoje entendem a educação cada vez mais como um
espaço de evangelização, promoção da pessoa e orientação vocacional. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Devemos
continuar a integrar, treinar e confiar nos leigos para aprimorar
essa nossa missão no contexto educacional. Já temos, contudo,
um horizonte mais claro para avançar.
Nas últimas reuniões nacionais, regionais e internacionais que
foram realizadas na Ordem a nível educativo, fizemos grandes progressos no que significa a 'escola pastoral'. Não é algo
simples de implementar. É necessário um grande salto de um
centro educacional que ofereça catequese e cuidado pastoral
sacramental, para um centro educacional com atividades pastorais (neste ponto, a maioria) cujo objetivo é se tornar uma
escola onde o ponto de partida dos planos, dos programas por
níveis e disciplinas, dos objetivos do curso etc., tenha a evangelização como ponto de partida da dinâmica pastoral. E isso, não
apenas apoiado e implementado por ‘responsáveis pela assistência pastoral', mas como convicção e implicação de todo o
corpo docente e não docente, desde a administração da escola
até a última pessoa do corpo docente, influenciando alunos e
famílias com nossa emocionante proposta educacional agostiniana. Somente dessa maneira podemos começar a responder
ao desafio proposto pelo Papa para a educação católica atual:
«O que muitos jovens experimentam quando se formam em
alguns estabelecimentos de ensino é uma inadequação insuperável entre o que foram ensinados e o mundo no qual eles têm
que viver. Mesmo as propostas religiosas e morais que receberam não os preparam para o confronto com um mundo que
as ridiculariza, e não aprenderam maneiras de orar e viver a
fé que pode ser facilmente sustentada no meio do ritmo dessa
sociedade» (Christus Vivit, 21)
«A escola católica continua sendo essencial como espaço de
evangelização dos jovens» (Christus Vivit, 22). Os Agostinianos
Recoletos dão vida a mais de 50 centros educacionais em 12
países todos os dias. Se unirmos esse trabalho ao de toda a família agostiniana recoleta, constataremos serem mais de cem
centros educacionais em 14 países, o que representa muitos
milhares de vidas a oferecer, não apenas a melhor formação
acadêmica que, e pelo qual, devemos continuar apostando
na excelência, mas também na transmissão do kerygma, uma
sólida formação no diálogo entre fé e razão e experiências de
encontro consigo mesmo, com os outros e com Deus, capaz de
marcar e forjar a vida para sempre.
Ao falar sobre os desafios da educação hoje, é importante falar sobre gestão, leis governamentais, investimentos, seleção
de pessoal, metodologias, espaços, tecnologia e mundo digital. Mas não esqueçamos que, para tudo isso ter um sentido
e não perca o objetivo fundamental, a chave de tudo está na
proposta da 'escola pastoral', no desafio de evangelizar a partir
do mundo da educação. Nisso está a visão de futuro da proposta educacional agostiniana recoleta.
¡¡ Antonio Carrón OAR

COMO PEREGRINO DE JESUS:

A arte do
acompanhamento
SECRETARIA GERAL
DE FORMAÇÃO E ESPIRITUALIDADE

P

ara Santo Agostinho, a vida cristã estava essencialmente marcada pela peregrinação,
uma romaria daqueles que creem em Jesus
e que percorrem os caminhos, internos e
externos, da vida, cantando e guiados pela
esperança. Canta et ambula é seu convite
(Sermão 256, 3); que é como dizer Cante e caminhe, cante e viva, cante e siga em frente, cante e espere, viva com
a força que lhe dá a segurança de saber em quem você
confiou. Nunca desista! Aquele que não avança retrocede. Avante sempre! Siga em frente (cf. Sermão 169.15).
Agostinho não é o único dos Padres da Igreja que fala
dessa maneira ao descrever o evento cristão. É uma ideia
bíblica, tradicional e frequente na pregação patrística;
mas, por certo, ele é o único em quem achamos descrito seu profundo sentir-se a si mesmo. O desejo da pátria
celestial é um constante e profundo gemido do coração
de Agostinho. Você quer conhecer a alma de Agostinho?
Este é um dos seus motores; ainda mais, ouso dizer, talvez
estejamos ante a plataforma em que Agostinho desenvolve os demais aspectos de sua mística e espiritualidade.
Para os que seguimos Agostinho, sempre sentimos que,
no caminho, o homo viator, se torna uma atitude e uma
espécie de respiração constante. Ou, pelo menos aqui,
encontramos um dos temas espirituais agostinianos de
formação permanente e crescimento espiritual para um
agostiniano recoleto.
O que é a vida? Se fizéssemos a Agostinho esta pergunta,
ele responderia sem pestanejar: é andar e fazê-lo cantan-
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do e com esperança. E por que cantar
e viver com esperança? Porque o caminho que percorremos é o próprio
Cristo. Ele, que disse eu sou o caminho
da verdade e da vida, queria ser um
peregrino entre os peregrinos. É ele
quem dá sentido àqueles que estão a
caminho. Como é maravilhoso encher
nossos afetos e atitudes com essa espiritualidade! Quão diferentes são as
maneiras de enfrentar os avatares que
a vida nos traz! Quão diferente seria
entender e acompanhar as situações
daqueles a quem o Senhor coloca em
nosso caminho!
Jesus, um peregrino entre os peregrinos, compartilhando o processo de se
tornar plenamente uma pessoa e um
homem de Deus, apresenta, a nós que
seguimos essa espiritualidade, um duplo desafio. Por um lado, ele nos convida a palpitar e respirar como Agostinho, como Jesus, sabendo que o que
define nossa vida é estar em um claro
movimento em direção a Deus, sem
enganos, sem fingimento, com humildade e sinceridade do que somos e do
que precisamos. Por outro lado, abrir
caminho e fazê-lo com os outros, compartilhando a mesma condição de toda
pessoa: limitada, pecadora e grande
pelo amor e salvação que já nos foram
dados. Jesus fez isso! Mais um, junto a
qualquer um de nós. Quanta soberba a
nossa quando nos relacionamos dando

"conselhos espirituais" e organizando
a vida dos outros, nos relacionando a
partir de um lugar que o próprio Jesus,
expressamente, quis renunciar: a fala
de um todo-poderoso, que sabe tudo
e vê tudo.
É aqui que apresento o convite contínuo que o Papa Francisco nos faz para
aprender a arte do acompanhamento.
Estar com quem quer ser acompanhado. Na audiência de 7 de agosto, ele
nos convidou a ser “uma Igreja sem
fronteiras, que se sente mãe de todos,
e que vive a arte do acompanhamento, caracterizada pela delicadeza com
que se aproxima da terra sagrada do
outro”. A arte do acompanhamento, a
arte de viver e abrir caminho com os
outros, é caracterizada pela delicadeza, proximidade; pelo olhar respeitoso
e compassivo que, ao mesmo tempo,
cura, liberta e encoraja a amadurecer
na vida cristã. Em Evangelii Gaudium
(170), ele expressa magistralmente a
mesma ideia que moveu o coração de
Agostinho: “Alguns acreditam que são
livres quando andam à margem de
Deus, sem perceber que são existencialmente órfãos, desamparados, sem
um lar para onde jamais poderão retornar. Eles deixam de ser peregrinos e
se tornam errantes, giram para sempre
em torno de si mesmos sem chegar a
lugar algum. O acompanhamento seria
contraproducente se se tornasse um
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tipo de terapia que encoraja esse confinamento de pessoas em sua imanência
e deixa de ser uma peregrinação com
Cristo para o Pai”.
E no n. 171: “Hoje mais do que nunca precisamos de homens e mulheres
que conheçam, a partir da sua experiência de acompanhamento, o modo
de proceder onde reine a prudência, a
capacidade de compreensão, a arte de
esperar, a docilidade ao Espírito, para
no meio de todos defender as ovelhas
a nós confiadas dos lobos que tentam
desgarrar o rebanho. Precisamos de
nos exercitar na arte de escutar, que é
mais do que ouvir. Escutar, na comunicação com o outro, é a capacidade do
coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual”.
Santo Agostinho desenvolve toda uma
teologia de peregrinação e esperança; e
o Papa Francisco nos mostra as chaves
para vivê-la e acompanhar os outros
como um serviço eclesial. Do entendimento, da arte da espera, da docilidade
ao Espírito, da escuta da proximidade
que possibilita um verdadeiro encontro
espiritual.
A família agostiniano-recoleta quer ser
desses homens e mulheres. Com Jesus
peregrino aprendemos a arte de acompanhar.
¡¡ Javier Monroy OAR

curia
cúria
general
geral

um compromisso para com os jovens
e o acompanhamento profissional
SECRETARIA GERAL DE VOCAÇÕES E JUVENTUDE

IV JORNADA MUNDIAL DA
JUVENTUDE AGOSTINIANA
RECOLETA
Com uma só alma e um só
coração no Panamá

C

erca de 300 jovens, de
12 países onde a Ordem
está presente, participaram da IV Jornada
Agostiniana
Recoleta
(JMJAR), realizada no Panamá de 21 a 23 de janeiro de 2019,
como antessala ao encontro com o
Papa Francisco na JMJ. Este encontro
significou para muitos um antes e um
depois em sua experiência de fé. No
Panamá, tiveram a oportunidade de
compartilhar a fé com jovens de outras
partes do mundo que também seguem
o carisma agostiniano recoleto na JAR
- Juventude Agostiniana Recoleta. Jun-

tos, com “uma só alma e um só coração
voltados para Deus”, viveram intensos
momentos de oração, formação e partilha fraterna, que encheram de alegria
e espontaneidade as instalações do Colégio San Agustín, em Costa del Este.
Além deste grupo de jovens JAR, estiveram presentes no encontro o cardeal
José Luis Lacunza, agostiniano recoleto, o prior geral da ordem, Frei Miguel
Miró, o prior provincial da província de
Nossa Senhora da Candelária, anfitriã
do encontro, e os membros da Seção
JAR do Secretariado Geral de Vocações
e Juventude da Ordem. A presença
deles foi muito importante para esses
jovens, que também fazem parte da Família Agostiniana Recoleta.
Durante o encontro, os jovens JAR tiveram dias formação, liderados por
três religiosos agostinianos recoletos.
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No primeiro dia, Ismael Xuruc, um dos
quatro missionários da nova fundação
de Cuba, falou do caráter missionário
da JAR. Incentivou os jovens a serem
missionários, em territórios de missão
e em suas vidas diárias. "A missão é levar Jesus a sério, levar a vida a sério",
disse ele. Para isso, devemos dar lugar a
Jesus: “É Jesus quem deseja iluminar a
sua vida; responder aos questionamentos que vocês têm na vida do dia a dia”.
No segundo dia, Carlos María Domínguez falou sobre as características do
jovem JAR. Em sua catequese, ele revisou as cinco notas distintivas da JAR:
oração, comunidade, missão, mariana
e agostiniana. “Lembre-se de como
era sua vida antes de entrar na JAR e
depois, sobretudo se você ama Jesus
agora mais que antes”, ele perguntou.
Um dos momentos mais emocionantes
de sua catequese foi quando todos os

agostinianos recoletos
jovens abraçados cantaram em coro
“Eu te amo loucamente, Senhor, não há
mais nenhuma dúvida em meu coração
de que eu te amo”.
Nicolás Vigo, conselheiro religioso das
JARs em Chota, Peru, proferiu a última
catequese da JMJAR sobre a liderança
do jovem JAR. “Como deve ser o líder
da JAR?”, pergunta. E ele mesmo responde: “Empático e visionário". Frei
“Nico” deu a chave a todos os jovens:
“Devemos proclamar o Evangelho,
evangelizar e levar a boa nova, porque
temos uma verdade tão boa e bela que
não podemos silenciá-la”.
A Virgem Maria foi a principal protagonista desses dias. De acordo com a JMJ,
que foi dedicada a Maria pela primeira
vez e cujo lema era “Faça-se em mim
segundo a tua palavra”, as celebrações
eucarísticas e os momentos de oração
giravam em torno da Virgem com a
frase agostiniana: “Maria o levou em
seu seio nós em nossos corações”. O
sim de Maria à vontade de Deus é uma
referência para os jovens das JARs que,
como Santo Agostinho, buscam Jesus
com um coração inquieto.
Ante o Santíssimo Sacramento, os jovens tiveram três momentos de oração,
reflexão e interioridade. O primeiro, na
paróquia de São Lucas, durante a vigília
JMJAR. A segunda ocorreu no Colégio
Santo Agostinho, durante a oração da
manhã de quinta-feira, dia 24, e a última, com o Papa Francisco na Vigília da
JMJ no Campo João Paulo II.
Durante esses dias de encontro fraterno, houve um momento de lazer e
diversão. Os participantes da JMJAR
apresentaram a cultura de seus respectivos países no festival das nações,
realizado todas as noites no teatro da
escola. Milhares de imagens maravilhosas desses dias permanecerão na
retina e nos celulares desses jovens,
bem como no rosto de tantos irmãos e
irmãs, conhecidos durante a encontro.

Depois de oito dias no Panamá, os jovens JARs retornaram aos seus respectivos países com o desafio que o Papa
Francisco lançou na Eucaristia de encerramento da JMJ: “não ser o futuro,
mas o agora de Deus”. E ao apresentar
a Virgem Maria como a “influenciadora”
de Deus, ele também lembrou que eles
“foram criados para algo mais”.

ENCONTRO INTERNACIONAL DE
PROMOTORES VOCACIONAIS DA
ORDEM
A relação de acompanhamento
orientada ao discernimento e
à decisão vocacional

O

último Sínodo dos Bispos
deixou um grande desafio
para todos os que trabalham
com os jovens: caminhar
com eles, ouvi-los e acompanhá-los na
busca de Deus, na busca de sentido em
suas vidas e orientá-los, a partir da fé,
nos caminhos de esperança e verdadeira felicidade. Esse desafio se torna mais
palpável quando se trata de acompanhar a trajetória vocacional dos jovens,
que sentem em sua vida o chamado de
Deus a uma vocação específica: vida religiosa e sacerdotal.
Os promotores vocacionais da Ordem
assumiram com responsabilidade o
grande desafio de acompanhar os jovens, em seu desejo de seguir a Cristo,
pobre, casto e obediente, na vida religiosa agostiniana recoleta. Esse acompanhamento exige de nós um total
comprometimento e uma formação
adequada para cumprir o que isso significa. O documento final do Sínodo sobre
a Juventude diz que: O serviço de acompanhamento é uma missão autêntica,
que requer a disponibilidade apostólica
daqueles que a realizam.
Por esse motivo, 22 religiosos agostinianos recoletos que trabalham no ministério vocacional, se reuniram de 29 de
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abril a 4 de maio de 2019, na Casa de
Formação Santo Ezequiel Moreno, na
Costa Rica, para se preparar para esse
grande desafio, revisar, à luz dos documentos da Ordem, o trabalho que
está sendo realizado e agendar várias
atividades. Dos vários tópicos trabalhados nesses dias, é importante destacar
dois: como deve ser o acompanhamento agostiniano recoleto e quais são as
características do acompanhante agostiniano recoleto.
O acompanhamento agostiniano recoleto baseia-se na peregrinação espiritual de santo Agostinho, de que todos
somos peregrinos para a Cidade de
Deus, para onde todos vamos. Nessa
peregrinação, contudo, devemos ser a
presença de Cristo entre os peregrinos,
ser capazes de dar sentido à caminhada
cristã, a partir da esperança. A passagem dos discípulos de Emaús nos lembra como o Ressuscitado encheu de
esperança a pesada jornada dos desconsolados. As Palavras do Ressuscitado aqueceu seus corações e os encheu
de esperança.
Por outro lado, o companheiro agostiniano recoleto deve incorporar em
sua vida os valores que caracterizam a
autêntica espiritualidade agostiniana,
pois é a partir daí que poderá oferecer
ao jovem inquieto um autêntico caminho de conversão e encontro com Cristo.
Tudo isso está consubstanciado em
projetos concretos do ministério vocacional agostiniano recoleto; portanto,
durante os dias do encontro, houve
trabalho em grupo, para compartilhar
ideias e novos desafios, a partir da realidade atual dos jovens. Dois documentos: o Itinerário Vocacional Agostiniano
Recoleto (IVAR) e o Plano Pastoral Vocacional da Ordem foram os dois instrumentos que orientaram essa parte
do trabalho.
¡¡ Juan Pablo Martínez OAR
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Comunicação é evangelização

O

Evangelho de Jesus
Cristo tem uma dupla
perspectiva:
interna e externa. Viver o
Evangelho é realizar a
Boa Nova de Jesus de
Nazaré, sua presença entre nós, o Reino
de Deus no aqui e agora de nossas vidas,
sempre com os olhos fixos na esperança
do encontro com o Pai. Mas o que é vivido, especificamente, naqueles que já
receberam esse anúncio e começaram
a torná-lo realidade em suas vidas, deve
ser transmitido, anunciado, ensinado
a outras pessoas que não o conhecem,
para fora, em saída. E é aqui que a evangelização e a comunicação convergem,
pois o tesouro do Evangelho não pode
permanecer apenas no “para dentro”,
mas, pela vontade de Jesus, somos chamados a ir ao mundo inteiro e proclamar
o Evangelho a toda a criação (Cf Mc 16,
15-20).
O diálogo com o mundo é um dos aspectos fundamentais da evangelização.
Não se pode transmitir uma mensagem
sem usar uma linguagem e meios que
os interlocutores tenham possibilidade de entender. E é aí que as perguntas
começam a surgir, porque a linguagem
que normalmente usamos hoje na Igreja não é compreensível, às vezes até
por nós mesmos. Falar sobre a cultura
do encontro tem como pressuposição
se tornar significativo e compreensível
aos interlocutores. E é isso que estamos

COMITÉ DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES
fazendo com nossa linguagem, nossas publicações, nossa maneira de nos
comunicar? Vamos, por exemplo, ao
idioma da liturgia ou ao conteúdo e formato das homilias. Realmente sabemos
como aproveitar essas oportunidades
fantásticas? Sem mencionar publicações
impressas ou digitais, das quais não há
dúvida de que são feitas com toda a boa
vontade, mas, geralmente, sem critérios
metodológicos definidos ou verdadeira
assessoria profissional.
Por outro lado, a comunicação hoje
apresenta grandes desafios, como o
Papa Francisco mencionou na Mensagem para o 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais (24 de janeiro de 2019):
“A Internet representa uma possibilidade
extraordinária de acesso ao conhecimento; mas é verdade também que se
manifestou como um dos lugares mais
expostos à desinformação e à distorção
consciente e planejada de fatos e relacionamentos interpessoais, que geralmente
assumem a forma de descrédito. É preciso reconhecer que, por um lado, as redes
sociais servem para nos deixar mais em
contato, conhecer e ajudar uns aos outros; por outro lado, também se prestam
ao uso manipulador de dados pessoais
para obter vantagens políticas e econômicas, sem respeito pela pessoa e seus
direitos. Entre os mais jovens, as estatísticas mostram que uma em cada quatro
crianças é envolvida em episódios de
assédio virtual". E, como já foi repetido
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tantas vezes, todo grande poder implica
uma grande responsabilidade, e a aparente democratização das informações
que estamos assistindo hoje pode ter
muitas faces.
O que também está claro hoje é que a
pessoa humana precisa de um tratamento humano: a comunicação on-line
não é suficiente. Talvez estejamos começando a descobrir o valor de tudo o que
não pode ser feito por meio de uma tela
ou com a intermediação de uma rede
social ou inteligência artificial. O humano, aquilo que nos define, mais cedo ou
mais tarde se tornará um grande tesouro
em meio à supersaturada tecnologia de
nosso mundo. E, certamente, podemos
descobrir pontos de encontro: “A imagem do corpo e dos membros nos lembra que o uso das redes sociais é complementar ao encontro de carne e osso,
que ocorre através do corpo, coração,
olhos, o olhar, a respiração do outro. Se
a rede é usada como uma extensão ou
como expectativa desse encontro, ela
não se trai e continua sendo um recurso
para a comunhão. Se uma família usa a
rede para estar mais conectada e depois
se encontra à mesa e se olha nos olhos,
então é um recurso. Se uma comunidade eclesial coordena suas atividades
através da rede, para depois celebrar
juntos a Eucaristia, então é um recurso.
Se a rede me oferece a oportunidade de
abordar histórias e experiências de beleza ou sofrimento fisicamente distantes

agostinianos recoletos
de mim, de orar juntos e buscar juntos
o bem na redescoberta do que nos une,
então é um recurso. Podemos ir do diagnóstico ao tratamento: abrindo caminho
para o diálogo, o encontro, o sorriso, o
carinho... Essa é a rede que queremos.
Uma rede feita não para aprisionar, mas
para libertar, para preservar uma comunhão de pessoas livres. A própria Igreja
é uma rede tecida pela comunhão eucarística, na qual a união não se baseia no
"like", mas na verdade, no "amém", com
o qual cada um faz sua adesão ao Corpo
de Cristo, recebendo outros” (Mensagem
53 JMCS).
Portanto, na Ordem, queremos falar
sobre comunicação como um outro ministério, necessário para cumprir nossa
missão no mundo. Falar em comunicação é também falar em evangelização.
Será necessário, é claro, apostar na formação permanente de religiosos e das
pessoas que compartilham a missão conosco. E, fundamentalmente, para não
perder a perspectiva da relação entre
comunicação e comunhão: para realizar
o trabalho comunicativo é preciso comunhão, trabalho em rede e superação da
auto referencialidade. E, por outro lado,
de uma comunhão vivida com autenticidade surge a necessidade de comunicar
nossa vida e missão, essa carismática
proposta agostiniana recoleta que pode
contribuir muito para o mundo de hoje.
Não estamos começando, mas estamos
coletando o testemunho de uma grande
obra que, no campo da comunicação,
vem sendo desenvolvida há muito tempo na Igreja e na Ordem. É hora de unir
forças e, de nosso próprio testemunho
de vida, dos novos areópagos do século
XXI, o que temos visto e ouvido, anunciar
a todos, para que possam viver em comunhão conosco, nesta comunhão com
o Pai e seu Filho Jesus Cristo (Cf. 1Jo 1,3)
.
¡¡ Antonio Carrón OAR
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ESPANHA
Província São Nicolau de Tolentino
Província Santo Tomás de Vilanova
Província N. Sra. da Candelária

CUBA
geral
a Cúria
depende d

BRASIL
Província São Nicolau de Tolentino
Província Santo Tomás de Vilanova

Cúria geral
ou dependente

Comunidades
fechadas

Província
São Nicolau de Tolentino
Província
Santo Tomás de Vilanova

CHILE
Convento de Nossa Senhora
da Consolação
La Serena

Província
N. Sra. da Candelária

CHILE
Comunidade Paroquial
São Luís Gonzaga
Talca

Província
Santo Ezequiel Moreno
Várias presenças
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CUBA
Comunidade de Antilla
Antilla, Holguín
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no mundo									
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Novas comunidades
Cuba

Indonésia

Comunidade – Parroquia Nuestra Señora
de la Caridad
Calle Jose Marti
Banes

Comunidade
Jl. Gereja Katolik, No.01 Hp. 08969849394
Bengkayang 79211 Kalbar
Indonesia

MISSÃO KAMABAI NA SERRA LEOA
atendida pela Província Santo Ezequiel Moreno desde 1
998

religiosos

comunidades

952 162
RELIGIOSOS E COMUNIDADES
PROVÍNCIA			 Religiosos		
Comunidades
Província São Nicolau de Tolentino
306		
46
Província Santo Tomás de Vilanova
285		
50
Província N. Sra. da Candelária		
190		
40
Província Santo Ezequiel Moreno		
171		
26
		TOTAL		952		162
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Dados actualizados até Dezembro de 2019
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S

Missão à Indonésia

em esperar, chegou a notícia de que a Ordem dos
Agostinianos Recoletos ia
iniciar uma nova missão
na Indonésia e que eram
necessários voluntários.
Dois missionários religiosos na Serra
Leoa (África) tiveram então a oportunidade de fazer uma "pausa" na missão
após dois períodos de trabalho na região: Russell Lapidez, em Kamabai, e
Dominador D. Mercado, em Kamalo.
Aproveitaram a oportunidade e voluntariaram-se para trabalhar como missionários e fundadores na nova missão
da Ordem na Arquidiocese de Pontianak, Kalimantan Barat (Indonésia).
Sem esperar a notícia de que a Ordem
dos Agostinianos Recoletos começaria
uma nova missão na Indonésia e que
seriam necessários voluntários. Dois
missionários religiosos na Serra Leoa
(África) tiveram então a oportunidade de fazer uma "pausa" na missão
após dois períodos de trabalho na região: Russell Lapidez, em Kamabai, e
Dominador D. Mercado, em Kamalo.
Aproveitaram a oportunidade e voluntariaram-se para trabalhar como missionários e fundadores na nova missão
da Ordem na Arquidiocese de Pontianak, Kalimantan Barat (Indonésia).

chega à indonÉsia
a Recoleção
Abrindo o caminho
Em 19 de setembro de 2018, quando
os missionários chegaram a Pontianak, sua primeira missão foi começar a
aprender o idioma. Durante o primeiro
mês, os dois religiosos permaneceram
em um dos conventos da “Kongregasi
Bruder Maria Tak Bernoda” (Congregação dos Irmãos de Maria Imaculada
Conceição), ao lado da Catedral. Os dois
missionários estudaram inicialmente
por conta própria e complementaram
com conversas com os irmãos da comunidade. Os missionários sentaram,
abriram e estudaram seus livros de gramática da Bahasa indonésia.
Por outro lado, juntaram-se às atividades da comunidade dos Irmãos,
tais como a missa diária, a liturgia das
horas, as refeições e outras, exceto os
apostolados externos. A aula de idiomas começou no mês seguinte, quando foram para a Escola de Teologia da
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Arquidiocese. Naquele mês, também
no seminário, começaram a presidir a
missa, já pregando em Bahasa. Estudaram com o professor durante apenas
um mês.
Dois meses após sua chegada, o arcebispo de Pontianak, Agustín Agus,
deu-lhes designações individuais para
inserção em duas paróquias da cidade.
Patik foi designado para prestar serviços ministeriais na Catedral de Saint
Yosep (Catedral de São José) e Russell na Paróquia Maria Ratu Pencinta
Damai (tradução literal: Paróquia de
Maria Rainha da Paz). Trabalharam separadamente por seis meses, embora
se encontrassem todos os dias no seminário, onde se uniam para celebrar a
Eucaristia, a liturgia das horas, o rosário
e nas refeições do seminário. O restante das horas foram usadas estudando o
idioma.

no mundo

Na última semana de junho de 2019,
Dom Agustinus Agus os transferiu para
a paróquia de São Pio X Bengkayang.
De acordo com os planos do Arcebispo, esta paróquia logo será dividida em
duas, às quais pertence o Stasi Santo
Petrus e Santo Paulus, Ledo. Esta "Stasi", que significa literalmente “Estação”
ou capela da estação de São Pedro e
São Paulo, será a futura paróquia a ser
administrada pela Ordem dos Agostinianos Recoletos. No momento da
redação deste artigo, a extensão da
futura paróquia ainda não era conhecida; não se sabia quantas "Stasis" serão
incluídas em sua jurisdição. Até agora,
os missionários fundadores da missão
indonésia visitaram e presidiram missas em quase todas as "Stasis" que,
possivelmente, compreenderão esta
futura paróquia. De fato, a temporada
de férias de 2019 foi uma espécie de
simulação do que o trabalhador da colheita poderia fazer ao cobrir a área da
Paróquia de Bengkayang.

Construindo o 		
relacionamento com a Igreja
O povo recebeu de braços abertos os
missionários e expressou seu entusiasmo em trabalhar com eles. Seu desejo
de receber os missionários se manifesta
em seu esforço voluntário para renovar
o centro de reintegração. Este centro
de reintegração se tornará, em março
de 2020, se supõe, o lar temporário da
comunidade agostiniana recoleta na
Indonésia, quando o agostiniano recoleto Jovy Gallego chegar como terceiro
membro da comunidade.

Adequado para desafios
Muitos pensariam e diriam que a língua Bahasa é fácil de aprender, devido
às semelhanças de vocabulário com os
idiomas filipino e bisaya. Mas o certo é
que as semelhanças não são nada comparadas às diferenças de vocabulário,
estrutura e expressões linguísticas. É
difícil e consome muita energia. O progresso leva tempo e é muito frustrante
quando o trabalho principal é comunicar a Palavra de Deus, mas não se tem
domínio da língua; e o inglês dificilmen-
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te é falado pelos habitantes locais. "Pelan-pelan" ("pouco a pouco") e "santai" ("relax") são o mantra diário para
entender um ao outro e não perder o
controle dos nervos.
Kabupaten Bengkayang (Governo de
Bengkayang) realmente tem terreno
irregular e escorregadio quando chove,
caminhos estreitos e perigosos. Acidentes são comuns. O padre Russell disse
uma vez que andar de moto para ir ao
"stasi" é mais difícil do que aprender o
idioma. Frei Patik também compartilhou o mesmo sentimento quando disse: “Este é 'Buwis-buhay!'”, um ditado
filipino que é dito quando você coloca
sua vida em perigo, o que significa “sacrifício da vida!”. É assim essa missão:
uma cruz a ser carregada nos ombros
para um propósito mais elevado.
¡¡ Patik Mercado OAR
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Um projeto educacional
que ilumina o Condado Naranjo
e a Guatemala
COLEGIO AGUSTINIANO

C

Guatemala

om pouco mais de 17
áreas residenciais onde
vivem mais de mil e
quinhentas famílias, um
novo setor urbano chamado Condado Naranjo
nasce a quinze minutos do centro da
Cidade da Guatemala.
Em 2014, no Condado de Naranjo, nasceu uma nova proposta educacional.
Está longe de ser uma paisagem arquitetônica com uma estrutura inovadora. Trata-se de uma construção de 30
mil metros quadrados com padrões de
qualidade europeus, que apresenta ao
povo um projeto educacional baseado
na formação de valores e no desenvolvimento de uma formação integral,
proporcionando vida ao carisma e à espiritualidade agostiniana cuja pedago-

gia se fundamenta no amor e na busca
da Verdade.
Assim, em 2014, o nosso projeto oferece aos alunos, do jardim de infância
à terceira série do ensino fundamental, um edifício em construção e outro
em fase de acabamento. Um grupo de
professores e nosso atual reitor, Frei
Axel Sánchez Cóbar, assumem o compromisso de lançar este novo projeto.
Noventa famílias se reúnem, depositando sua confiança nessa nova pedagogia agostiniana.
Seis anos depois, o projeto consolida-se como uma das propostas acadêmicas mais atraentes da região e
na Cidade da Guatemala. Atualmente
mais de 750 estudantes e 500 famílias
fazem parte dessa proposta educacional baseada na filosofia agostiniana.
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Famílias que conhecem escola expressam
sua gratidão por deixá-las fazer parte de uma
formação baseada no amor, no diálogo, na
escuta, mas, acima de tudo, na formação católica e evangelizadora.

Mas o que realmente nos torna
diferentes?

Neste ano letivo de 2019, concluímos nossa
terceira promoção de Bacharel em Ciências e
Literatura. Conseguimos, em seis anos, contribuir para estudantes da sociedade guatemalteca com perfil e pegada agostiniana, perfil
que abrange tanto o cognitivo quanto o afeHÁ MUITAS tivo, o abstrato como especificamente, tanto
FAMÍLIAS o espiritual quanto o corporal, mas, acima de
tudo, esses estudantes têm a pegada agostiQUE VÊM À ESCOLA niana impressa.

Um dia em nosso colégio não é apenas mais
um dia; é um dia em que se forma em conE EXPRIMEM
hecimentos, em habilidades físicas, mas, aciA SUA GRATIDÃO
ma de tudo, a formação passa pelo coração.
POR DEIXÁ-LAS
Nossos alunos e todos os funcionários da esFAZEREM PARTE
cola começam o dia com uma oração. Deste
modo, agradecemos a Deus pelo novo dia
DE UMA
e pelas novas experiências que ele nos proFORMAÇÃO
piciará. Todos os dias o carisma agostiniano
BASEADA
é vivido na nossa comunidade educacional
NO AMOR,
toda, colocando em prática os valores que
tornam vida nosso projeto. Um dos diferenNO DIÁLOGO,
ciais de nosso projeto, que forma o coração,
NA ESCUTA,
é ser inclusivo: os funcionários da escola, faMAS SOBRETUDO
mílias e estudantes, através da inclusão de
alunos com necessidades especiais, conhe- DE UMA FORMAÇÃO
ceram e vivenciaram a amizade, a comunidaCATÓLICA E
de, mas, acima de tudo, a generosidade.
EVANGELIZADORA.
Nossa escola é claramente católica. Percebemos que a graça de Deus ocupou espaço
na vida e na alma de nossa equipe de professores, dos pais e alunos, através de uma
pastoral viva. Nesta, o corpo discente participa ativamente de todas as atividades espirituais, sendo formado no amor a Deus e à
nossa Mãe do céu; e são estimulados a buscar a verdade a exemplo de Santo Agostinho.

Há dois anos, começamos a usar a hashtag
#agustinianosdecorazon em nossas publicações nas redes sociais. Essa hashtag foi cada
vez mais ecoada em toda a nossa comunidade, talvez porque manifesta o que somos:
AGOSTINIANOS. Seguimos a trilha traçada
por Santo Agostinho. Isto para nossa escola é,
hoje, mais que uma proposta educacional, é
uma proposta de estilo de vida, uma proposta
para ser e compartilhar, para evangelizar através da educação.
O tempo passa e, sem dúvida, o setor do
Condado de Naranjo vai crescer. Novas famílias virão e irão. O edifício se desgastará, mas
nosso projeto e nossos valores não mudarão.
Continuaremos sendo uma opção para a comunidade e para a Guatemala; uma opção
que busca transcendência em seus alunos,
que forma o corpo e a alma, que "EDUCA A
MENTE E O CORAÇÃO"
.
¡¡ Jorge Luis Peralta
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A Porta
PARA a MisericÓrdia
De Deus eM La Pastora
PARÓQUIA SÃO PIO X - SANTUARIO SÃO JUDAS TADEU

A
Venezuela

Paróquia San Pio X
e o seu Santuário
São Judas Tadeu
estão localizados à
porta de Caracas,
no setor de La Pastora. Há mais de 60 anos, os Agostinianos Recoletos prestam serviços
apostólicos, espirituais e sociais à
comunidade. Tudo nasceu sob a
esperança, num espaço temporário
onde outrora havia uma pequena
e humilde capela onde São Judas
Tadeu era venerado com devoção
popular.
A pequena capela tornou-se, seis
décadas depois, um enorme espaço
ao serviço da comunidade formada
pelo Santuário de São Judas Tadeu,
a Escola de São Judas, a residência
dos religiosos, o Centro Social e a
Clínica, entre muitas outras obras e
serviços. Toda esta grande realidade
faz parte da Paróquia de São Pio X.

O Santuário recebe anualmente
milhares de devotos, que rezam por
favores e agradecem a intercessão
do santo. A comunidade paroquial
mantém certas tradições litúrgicas,
como as Missas de Súplica e de
Ação de Graças celebradas todos
os meses no dia 28. É digno de nota
o cortejo com o santo no dia 28 de
Outubro de cada ano - a festa de São
Judas Tadeu.
A nova residência da comunidade
religiosa e o atual seminário foram
iniciados em 1972. O Seminário São
Judas Tadeu (1988-2011) acolheu
inicialmente os seminaristas venezuelanos que ali faziam o seu postulantado enquanto estudavam filosofia. Hoje, o ex-seminário é uma casa
de acolhimento para as vocações
maduras.
A paróquia presta diariamente seus
serviços espirituais e pastorais, segundo as orientações da Arquidiocese de Caracas e seguindo o carisma
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agostiniano recoleto. O que a distingue
de outras paróquias são as suas obras
sociais: Colégio São Judas Tadeu, o Pote
de solidariedade, o Centro Social e a Clínica Médica.

Colégio São Judas Tadeus

e 1962 a 1968 a Escola São Pio
D
X ofereceu a primeira e segunda classes da escola primária. Depois
passou a chamar-se St. Jude Thaddeus
School, que abriu em 1968. Atualmente, oferece ensino primário e secundário a 900 estudantes venezuelanos.

Pote de Solidariedade

Pote de solidariedade é uma caO
rícia com mãos de seda para os
mais necessitados, independentemen-

te da denominação religiosa. Este belo
trabalho, promovido como resposta
à crise econômica e social que o país
atravessa, começou com um grupo de
irmãos da paróquia que todos os domingos dava a 60 pobres um pote de
legumes, feijão e sopa de proteínas.
Hoje, o pote da solidariedade serve
mais de 500 pessoas que carecem de
alimentos dois dias por semana: às
terças e sextas-feiras. Para além dos
alimentos, recebem medicamentos e
roupas que chegam através de doações
de diferentes países graças à ARCORES
Venezuela. Eles também recebem comida da Palavra de Deus enquanto esperam. Todos eles, encorajados pelos
religiosos, cantam em forma de louvor
para confortar as suas almas e devolver-lhes um pequeno raio de luz, amor
e esperança.

no mundo

Centro Social

O

Centro Social São Judas Tadeu trabalha com as comunidades mais
necessitadas, fornecendo-lhes ferramentas para melhorar as suas condições de
vida e promovendo o respeito pela sua
dignidade como pessoa, contribuindo
para a construção de uma sociedade mais
fraterna e solidária.
O centro oferece uma formação de fé que
inspira o comportamento das pessoas e
a concepção da vida, entre outras coisas.
A comunidade local está envolvida neste
processo através de oficinas de formação
para pais, crianças e jovens, com o objetivo de lhes permitir ultrapassar os problemas que surgem durante as suas vidas.
Ao serviço de mais de 75 crianças e jovens, o trabalho tem feito a diferença para
a juventude de La Pastora. Muitas das
crianças e jovens deste setor de Caracas
estão gravemente subnutridas, tendo em
conta a situação no país. O centro social
oferece uma sala de jantar com um menu
equilibrado e nutritivo preparado por
uma equipa de nutricionistas voluntários.
Toda a comida para manter esta sala de
jantar vem da ARCORES Venezuela, que
apoia este grande trabalho.

Clínica

Clínica Médico-Dentária
A
São Judas Tadeus presta
cuidados médicos à população

pobre de La Pastora e regiões
vizinhas.
A população tem acesso a um serviço
de baixo custo que procura cobrir os
cuidados de saúde primários individuais e familiares. Atualmente, este
serviço de saúde tornou-se uma referência a ter em conta nesta área.
Através desta clínica, as necessidades
humanas são atendidas e o amor de
Deus é transmitido.
Com a ajuda de ARCORES e doações
privadas de devotos de São Judas Tadeu, o consultório pode prestar os seguintes serviços: medicina geral, medicina familiar, pediatria, ginecologia e
obstetrícia, psicologia, fonoaudiologia,
sala de tratamento, banco de medicamentos, enfermagem, ultra-som, electrocardiografia e odontologia.
Cerca de 20 voluntários - incluindo profissionais de saúde e administrativos
- trabalham incansavelmente todos os
dias para prestar um serviço de saúde
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de qualidade e dar assim o seu contributo particular à sociedade.
Com todo o seu trabalho, a Paróquia
São Pio X e o seu Santuário São Judas
Tadeu abrem as portas da Misericórdia
de Deus em La Pastora.
¡¡ Roberto Mason OAR

agostinianos recoletos

Uma
aposta
alta
CENTRO DE ESPIRITUALIDADE
AGOSTINIANO-RECOLETA

A

Ordem assumiu um firme
compromisso
com a criação
de um novo
ministério: o
CEAR-Centro de Espiritualidade
Agostiniano Recoleto. Um ministério que não olha para dentro da própria Ordem, mas para
o mundo de hoje; para os homens e mulheres da sociedade
em que vivemos. Além disso, os
principais protagonistas serão
os leigos, imbuídos da espiritualidade agostiniana recoleta, não
os frades. E, além disso, significará a opção de uma Igreja em
saída.
Com esses ideais, então, o padre
Frei Miguel Ángel Hernández
formou um grupo de dois religiosos e dois leigos, residentes
em Andaluzia, para participar
do 1º Encontro Internacional do
CEAR, realizado em Cuernavaca,
México, de 22 a 27 de setembro
de 2018. Os religiosos foram
Frei Hugo Sánchez Acosta, residente no convento de Monachil
(Granada) e Frei Javier Hernández Pastor, pároco de Alhaurín
el Grande (Málaga). E as duas
leigas eram Pepita Oliva, de Granada, e Elvira Jiménez López, de
Monachil.
A verdade é que estávamos
indo sem ter muita ideia do que
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Espanha
era um CEAR. E, à medida que
o encontro se desenvolvia e as
coisas se tornavam mais claras,
e íamos vendo como isso já funcionava no México, nossos corações e mentes ficavam cheios
de perguntas, medos e sonhos.
É difícil explicar, porque, desde
o início, percebemos que era
um empreendimento imenso,
emocionante e, ao mesmo tempo, difícil. Haveria que começar
do zero. Na Espanha não havia
nada. A situação no México, em
muitos aspectos, é diferente.
Nós realmente nos sentimos
pequenos ante este desafio.
Mas o projeto teve que ser
lançado em Andaluzia e chamei
quatro ou cinco de cada lugar
onde estamos, de preferência
das Fraternidades Seculares,
porque a base de tudo era sentir e viver o carisma agostiniano
recoleto. Somente de Alhaurín
não fixei na Fraternidade Secular local, mas em quem participou das Oficinas de Oração com
Santo Agostinho ou desejou
aprofundar essa espiritualidade. Em Sevilha, quem trabalha
com a JAR. Assim começamos
os primeiros núcleos de Granada, Monachil, Motril, Alhaurín
e Sevilha. No total somos cerca de 25 membros. A primeira
reunião foi em 1º de março de
2019 e decidimos nos reunir a
cada 15 dias.

no mundo

Seguindo a orientação do Vigário da Espanha, na época Frei
Carlos María Domínguez, o ano
de 2019 seria dedicado a nos
preparar, a ter uma ideia cada
vez mais clara, a nos encher de
confiança no Senhor, a ver as
necessidades mais urgentes do
tempo em que vivemos e dos
lugares em que estamos.

deu luz e coragem. “Não tenha
medo, eu venci o mundo” (Jo 16,
33).

E assim, aprofundamos a espiritualidade dos CEARs, dialogando, realizando oficinas,
realizando estudos agostinianos, assistindo a vídeos sobre
a situação atual, descobrindo
os meandros ocultos de muitas
decisões e orientações das populações que são claramente
manipuladas.

A partir de setembro fomos delineando, em cada local onde
estamos, os possíveis começos,

Houve um momento que ficamos paralisados ao perceber
como os interesses econômicos
direcionam os diferentes governos para conduzir famílias, pessoas e gostos de uma maneira
ou de outra; e até mesmo a
vida dos nascituros e idosos ou
doentes, planejamento familiar
ou cidades que não merecem
existir porque não são rentáveis.
E nos perguntávamos: por onde
começamos? O que nós, poucos
e insignificantes, podemos fazer
diante desses enormes poderes? E estávamos com medo. Foi
quando a Palavra de Deus nos

E tomamos a decisão de começar com coisas simples e pequenas que estavam ao nosso
alcance. Pedir ajuda a pessoas
especializadas em workshops de
crescimento pessoal, etc.

DESDE O
INÍCIO NOS
APERCEBEMOS DE
QUE ERA
UMA GRANDE,
IMENSA,
EMOCIONANTE
E, AO MESMO
TEMPO, DIFÍCIL
TAREFA.
sempre pedindo ao Senhor da
história que nos mostre seu plano; pois sabemos que, se não
buscarmos o plano do Senhor
em todos os lugares, tudo o
que fizermos será prejudicial às
pessoas. Pode ser muito bonito
e atraente, mas a longo prazo,
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acabará fazendo dano, em vez
de resolver problemas.
Sabemos que o CEAR é um ministério que deve responder aos
sinais dos tempos atuais e que o
ponto de partida deve ser a vida
em Cristo e no Espírito, e oferecer nosso carisma de comunhão,
diálogo e esperança aos mais
pobres e necessitados, a toda a
humanidade e a toda a criação.
Fazemos tudo isso porque percebemos que o Espírito nos
empurra. Estamos cientes, pelo
menos um pouco, das dificuldades que teremos, tanto internas,
dos "nossos", e externas, dos
“de fora”. O que é um bom sinal.
Tudo o que no início encontra
dificuldades termina flutuando.
Nosso olhar está fixo em Jesus
de Nazaré, que veio nos trazer a
própria vida de Deus e um estilo
de vida completo e abundante,
e não foi fácil, nem no começo
nem no fim. Ele, contudo, não
buscou sua própria glória. Buscou, ao contrário, a glória e o
plano do Pai. Desta forma acabou vencendo tudo: pecado, lei
e morte.
¡¡ Javier Hernández Pastor OAR

agostinianos recoletos

AGOSTINIANOS
os recoletos E

seu apelo
Á
educação
NA serra leoa

A

Ordem dos Agostinianos Recoletos difunde
a fé católica em Serra
Leoa e, desde sua chegada, há mais de vinte anos, trabalha em
estreita colaboração com a população
local para o desenvolvimento humano.
Trabalhando com a Diocese de Makeni,
os missionários recoletos são responsáveis pela evangelização e pelo bem
social de dois territórios missionários: a
paróquia de Kamabai e a paróquia de
Kamalo.
As áreas missionárias estão localizadas
no norte do país e são inimaginavelmente pobres: sem eletricidade, sem
fornecimento de água limpa e constante. No entanto, eles têm assistência médica, instalações educacionais

ARCORES
decentes e amplas oportunidades de
emprego. Apesar disso, em ambos os
territórios, um residente local médio
não tem como ganhar mais de US $ 100
por mês.
Com essas realidades, os missionários
agostinianos recoletos, conscientes
dos impulsos do Espírito Santo, tornaram-se parceiros plenos da comunidade local para alcançar o desenvolvimento na região.
Em ambas as áreas da Missão, especialmente em Kamalo, a missão agostiniana recoleta é a única instituição
ou ONG permanentemente presente.
Os missionários não apenas trabalham
como padres, mas também se tornaram provedores e motoristas de ambulâncias, serviços funerários, provedores
de fontes de água, eletricistas, negocia-

36

dores de paz e educadores e administradores de mais da metade das escolas das duas regiões.
Ninguém pode negar que o trabalho
educativo da Ordem dos Agostinianos
Recoletos é sua maior tarefa entre todas as suas responsabilidades humanitárias nesta área. É evidente que,
graças a este trabalho de melhoria do
sistema educacional, a população local
pode se desenvolver verdadeira e duradoura. Mas os missionários não estão
sozinhos nessas tarefas tão pesadas.
Essas responsabilidades são compartilhadas com a ARCORES, entre seus
generosos doadores da Espanha e de
outros países.
Desde 2017, os missionários da ARCORES e da Serra Leoa acreditam que
o desenvolvimento do sistema educa-

no mundo

cional não será alcançado apenas com
a construção de edifícios escolares em
toda a Serra Leoa. Eles identificaram
inúmeros desafios para proporcionar
uma solução à população local. Entre
os problemas estão corrupção local, o
absentismo tanto de professores como
de alunos, questões de sustentabilidade operacional financeira e outras
questões semelhantes. Também se
identificou a falta de missionários à
frente do grande número de escolas
que lhes foram confiadas em ambas as
áreas, e este é o maior obstáculo de todos, tornando impossível supervisão e
administração estritas.
Com essas realidades, a ARCORES e os
religiosos concordaram em experimentar uma solução inovadora. Trata-se
de concentrar a maior parte de seus
esforços no coração dos dois territórios missionários, criando e tornando
as escolas San Pablo-Kamalo e Santo
Tomás-Kamabai os principais centros
educacionais que proporcionam uma
educação de qualidade nas duas cidades. Essas escolas serão estritamente
supervisionadas e apoiadas para atender a todos os níveis de educação, da
pré-escola ao ensino médio.
Graças aos sinceros esforços da província de Santo Ezequiel Moreno, da ARCORES Internacional e dos missionários
no local, os frutos estão começando a

ser vistos: em 2017, um centro pré-escolar foi inaugurado na Escola de San
Pablo-Kamalo. Em seguida, um sistema
centralizado de água corrente foi introduzido na escola, que também pode ser
considerado o primeiro sistema centralizado de água corrente na cidade. Da
mesma forma, foram construídas e
melhoradas as instalações sanitárias da
escola e as instalações de energia solar
nas salas de aula.
Essas medidas estavam em sintonia
com a conclusão e abertura da escola
primária Kathanta em Kamabai. Com a
aprovação governamental obrigatória
a escola secundária elementar Santo
Tomás em Kamabai e a escola secundária superior em Kamalo (se o prédio
da escola estivesse construído), o governo cobriu as despesas operacionais
(salários dos professores, livros, etc.) de
ambas as escolas, pois no passado isto
era um dos problemas.
Após essas realizações, no ano passado
o prédio do ensino secundário do Colégio Santo Tomás, em Kamabai foi concluído. A escola foi formalmente inaugurada pelo administrador apostólico
da diocese, Dom Natale Paganelli. O
prior geral da Ordem dos Agostinianos
Recoletos, Miguel Miró, juntamente
com o secretário de educação da dio-
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cese e algumas figuras locais também
se fizeram presentes. Já é uma realidade que o Colégio Saint Thomas de
Kamabai esteja disponível para todos
os níveis educacionais.
Durante a inauguração do colégio, o
secretário de educação e o bispo da
diocese agradeceram à ARCORES e
aos agostinianos recoletos por seu sincero esforço para dignificar o sistema
escolar, tanto em Kamalo quanto em
Kamabai. Após a cerimônia, o bispo e
o secretário de educação elogiaram
pessoalmente o padre Jess Sánchez,
administrador das escolas de Kamalo,
e o padre Elpedio Sarita, administrador
das escolas de Kamabai, por seu árduo
trabalho em elevar os padrões das duas
escolas.
Apesar desses sucessos, a ajuda na Serra Leoa ainda está longe de não ser necessária. No momento, nem mesmo foi
notada uma mudança na economia do
país ou em sua taxa de alfabetização;
mas, enquanto isso, a Ordem dos Agostinianos Recoletos continuará trabalhando nesses locais, porque pela graça
de Deus tudo é possível.
¡¡ Dennis Castillo OAR

agostinianos recoletos

CONHECER
PARA AMAR E PROTEGER
PROTEÇÃO AO MENOR

N

o espírito e na pedagogia agostiniana, sempre
esteve muito presente a
promoção do cuidado
de menores e das pessoas mais vulneráveis,
bem como a criação de espaços de convivência caracterizados por relações de
confiança, dedicação e apoio ao próximo. Esse ambiente é necessário para
que o amor e a verdade cresçam e as
pessoas se desenvolvam plenamente.

Infelizmente, algumas vezes ocorrem
situações indesejáveis, a convivência
desmorona e as pessoas sofrem. É necessário, então, eliminar, tanto quanto
possível, a possibilidade de abuso, e
saber como agir ante o mesmo quando
ocorrer.
Para resolver esse problema, os agostinianos recoletos criaram recentemente
os documentos “Protocolo para a Proteção e Prevenção de Crianças e Adolescentes” (Roma, 2015), “Plano Diretor
para a Proteção dos Menores” (Roma,
2018), “Um compromisso renovado

dos agostinianos recoletos na proteção
de menores” (Roma, 2018) e “Regras
de ação em relação aos menores para
evitar comportamentos impróprios”
(Roma, 2018). Esses documentos afetam e se aplicam a todos os trabalhos
e áreas de atuação da Ordem. Eles dão
indicações destinadas à promoção e
criação de ambientes seguros e à prevenção, detecção e ação frente a possíveis abusos.

tes envolvidos. E é isto que queremos
fazer. Esse Plano de Proteção nos Centros Educacionais é direcionado e envolve toda a comunidade educacional:
estudantes, famílias, direção, pessoal
docente e não docente, e cria as estruturas necessárias nos centros para garantir a manutenção de uma adequada
proteção. O problema do abuso é tratado com ênfase na prevenção, mas sem
descurar a detecção e a ação.

Também é necessário um plano em
cada campo de ação, que reflita as características específicas de cada campo.
Assim, a Família Agostiniano-Recoleta,
através da ARCORES (rede internacional
de solidariedade) e da EDUCAR (rede
internacional de centros educacionais),
iniciou em 2019 o Plano de Proteção ao
Menor nos centros educacionais da família agostiniana recoleta na Espanha.

Como principal estrutura institucional
para impulsionar o plano e velar pelos
menores, criou-se a Comissão de Proteção de Menores, composta por um
coordenador e com pelo menos um
representante das famílias, dos funcionários do centro e alunos. Também
foram criados os seguintes documentos institucionais: um mapa de risco de
cada centro, como ponto de partida na
identificação das medidas a serem adotadas, uma declaração pública de compromisso com a proteção da criança,
um protocolo de ação em caso de
possível caso de abuso e um código de
conduta para ação com menores.

Dada a complexidade do problema e
as muitas faces que ele apresenta, para
ser eficaz o plano de proteção deve
intervir nas estruturas institucionais e
levar em consideração todos os agen-
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Uma parte central do plano é a formação da comunidade educacional.
Esta formação é a primeira semente
que deve crescer e permanecer nos
centros. O treinamento tem uma parte teórica e prática, com atividades
destinadas aos alunos para conscientizá-los e fornecer-lhes ferramentas que
lhes permitam enfrentar diferentes
situações. O tema das Oficinas é o seguinte:
• Oficina 1: Introdução. Direitos e necessidades da criança.
• Oficina 2: Aprendendo a cuidar de nós
mesmos. Abuso sexual.
• Oficina 3: Aprendendo a cuidar de
nós mesmos. Confiança e segredos.
Aprendendo a pedir ajuda.
• Oficina 4: Aprendendo a cuidar de
nós mesmos. Relações entre pares.
Assédio.
• Oficina 5: Aprendendo a cuidar de
nós mesmos. Relações entre pares. O
cyberbullying.

• Oficina 8: Detecção e desempenho
fora do ambiente escolar. Abuso
intrafamiliar.
Os coordenadores das comissões de
proteção à criança também recebem
treinamento adicional, que consiste em
um curso on-line da Universidade Gregoriana e duas sessões complementares presenciais.
Durante o ano de 2019, as duas primeiras Oficinas foram ministradas a toda a
comunidade educacional. O plano continua este ano de 2020, também com
o desejo de que toda a rede EDUCAR
se beneficie do que estamos fazendo e
aprendendo na Espanha.
Assim, além da vontade, teremos o
conhecimento necessário para melhorar. Incorporaremos em nossas ações
as melhores práticas de cuidado e proteção e ajudaremos nossos alunos a se
desenvolverem, contribuindo para criar
uma comunidade educacional caracterizada por amor e confiança.
¡¡ Lino Iglesias

• Oficina 6: Sistemas de proteção.
Protocolos.
• Oficina 7: Recursos para o desempenho dos educadores.
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MEMÓRIA

GRÁFICA
UM ANO EM IMAGENS

2019

agostinianos
agostinianos recoletos
recoletos

Natal em

CUBA

1

¢¢ 1 a 3 de Janeiro. O Prior Geral
celebrou o Natal de 2018 e o início do
ano de 2019 com a comunidade de
religiosos de Antilla. Foi o primeiro
Natal dos missionários em Cuba.

janeiro

Bispo de Veracruz

2

MÉXICO

¢¢ 11 de Janeiro. O bispo agostiniano
recoleto Carlos Briseño tomou posse da
diocese de Veracruz (México), tornando-se seu bispo titular em substituição ao
bispo Luis Felipe Gallardo. O Prior Geral
participou na celebração.
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Jornada Mundial da Juventude
3

janeiro

PANAMÁ

¢¢ De 19 a 27 de janeiro. Mais de 350 jovens
participaram da Jornada Mundial da Juventude
Agostiniana Recoleta (JMJ) e da Jornada Mundial
da Juventude (JMJ) no Panamá. Todos eles
partilharam a sua fé em comunidade com a ARJ
noutros países, com toda a Igreja e com o Papa
Francisco. Eles receberam catequese, rezaram
juntos e celebraram juntos a alegria de serem
cristãos.
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XXVI Aula Agustiniana

MADRI

¢¢ 2 e 3 de Fevereiro. Os centros educativos
agostinianos recoletos participaram da XXVI edição
da Palestra Agostiniana de Educação, organizada pela
Federação Agostiniana Espanhola. A arte de acompanhar na Escola Agostiniana" foi o tema do encontro. O
agostiniano recoleto Enrique Eguiarte proferiu a primeira das palestras intitulada "A empatia do professor com
o aluno, segundo Santo Agostinho".

Agostinianas Recoletas

MOTRIL

¢¢ 3 de Fevereiro. As Agostinianas Recoletas nazarenas de Motril
(Granada) celebraram seu 300º
aniversário rodeadas de centenas
de pessoas agradecidas por sua
presença, seu trabalho contemplativo e pela preservação da devoção
a Jesus Nazareno na cidade do sul
da Espanha.

fevereiro
Vocações e Juventude

ROMA

¢¢ De 11 a 14 de Fevereiro. O presidente do
Secretariado para as Vocações e Juventude, Juan
Pablo Martínez, reuniu-se com os presidentes
dos secretariados provinciais com o objetivo de
elaborar o novo roteiro para a pastoral vocacional,
tendo em conta as diretrizes do Sínodo da Juventude realizado em Outubro de 2018.
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Profissão solene

GRANADA

¢¢ 10 de Fevereiro. O agostiniano recoleto
Freddy Daza fez sua profissão solene em Monachil (Granada). O jovem de origem venezuelana
decidiu entregar-se definitivamente a Cristo como
agostiniano recoleto.

2019
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Escola de Formação In Imum Cordis

COLÔMBIA

¢¢ De 28 de Janeiro a 18 de Fevereiro. Os formadores agostinianos recoletos das diversas etapas de formação participaram juntos da
primeira edição da Escola de Formação "In Imum Cordis", organizada
pelo Secretariado Geral de Espiritualidade e Formação. Era o início de
uma viagem de aprendizagem sobre diferentes aspectos do acompanhamento formativo dos jovens religiosos.

Visita de Renovação

FILIPINAS

¢¢ De 12 de fevereiro a 24 de março. O Prior
Geral realizou a visita de renovação às comunidades agostiniano-recoletas nas Filipinas. Miguel
Miró realizou reuniões com os religiosos e leigos
que colaboram nos diferentes ministérios.

Apostolado

FILIPINAS

¢¢ De 18 a 22 de Fevereiro. O presidente e os
membros do Secretariado Geral do Apostolado, das
Seções Ministerial e Missionária, reuniram-se com os
presidentes dos secretariados provinciais, tendo em
vista o Mês Missionário Extraordinário de Outubro de
2019.
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Visita de Renovação

FILIPINAS

¢¢ De 12 de Fevereiro a 24 de Março. O Prior Geral
conclui após 42 dias sua visita de renovação às comunidades agostiniano-recoletas das Filipinas, Taiwan e
Saipan. Miguel Miró teve interessantes encontros com
os religiosos, assim como com leigos e jovens próximos
aos ministérios agostinianos recoletos.

Festa de São José

CUBA

¢¢ 19 de Março. A comunidade dos agostinianos
recoletos de Cuba celebrou a
festa de São José, protetor da
Ordem, no santuário de Nossa
Senhora da Caridade de Cobre
-padroeira de Cuba-, e acompanhou uma das religiosas
discípulas do Bom Pastor em
sua renovação de votos.

março
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50º Aniversário

MADRI

¢¢ 24 de Março. Os religiosos da comunidade de
Santo Ezequiel Moreno em Madri -dependentes da Cúria
Geral- celebraram o 50º aniversário da construção e
abertura da Capela de Santo Agostinho.

Agradecimentos

MONTEAGUDO

¢¢ 26 de Março. O Ministro de Transição Ecológica do Governo
espanhol presenteou a comunidade dos Agostinianos Recoletos de
Monteagudo (Navarra) com um reconhecimento especial pelos 90
anos dedicados à recolha de dados meteorológicos e a colaboração
voluntária com a Agência Espanhola de Meteorologia.
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Priores Provinciais

ROMA
Audiência com o Santo Padre
2

ROMA

¢¢ 4 de Abril. O Papa Francisco recebeu em audiência privada os priores gerais dos Agostinianos,
Agostinianos Recoletos e Agostinianos Descalços
para discutir, entre outros temas, o processo de
doutorado de Santo Tomás de Vilanova.

Prior geral

4

ROMA

¢¢ 27 de Abril. O Prior Geral falou sobre o
processo de reestruturação dos Agostinianos
Recoletos durante a 48ª Semana da Vida Consagrada - organizada pela ITVR - em Madri. Numa
mesa redonda sobre a reorganização das famílias
religiosas, Miguel Miró assegurou que "neste
momento, as províncias estão mais fortes".

abril

1

¢¢ De 1 a 5 de Abril. O Prior Geral e o seu
Conselho reuniram-se com os provinciais das
quatro províncias. Esta foi a primeira reunião
após a conclusão do processo de unificação
das províncias, em 2018. Com uma nova
estrutura, ficou evidente o desejo de continuar
vivendo intensamente o carisma comunitário, orante e missionário dos agostinianos
recoletos.

400º aniversário

ROMA

3

¢¢ 6 de Abril. A família agostiniana celebrou
os 400 anos da primeira comunidade de agostinianos recoletos em Roma. Dom Giuseppe Sciacca
presidiu à Eucaristia em que foi dedicado o novo
altar da igreja de Santo Ildefonso e Santo Tomás
de Vilanova.

Agostinianas Recoletas

ESPANHA

5

¢¢ 30 de Abril. O Prior Geral e o Bispo agostiniano recoleto de Tarazona, Dom Eusebio
Hernández, participaram da abertura da XI
Assembleia Federal das Agostinianas Recoletas de
Espanha. Miguel Miró agradeceu às freiras pelo
seu trabalho contemplativo.

2
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Presidente de CONVER

1

VENEZUELA

Promotores de Vocação

¢¢ 1 de Maio. Eddy Polo, Vigário da Província de Santo
Tomás de Vilanova na Venezuela, foi eleito presidente da
CONVER - Confederação Venezuelana de Religiosos. Superiores e representantes de mais de 150 congregações
e institutos de vida consagrada nomearam os religiosos
agostinianos recoletos como chefes da confederação de
religiosos.

2

¢¢ De 29 de Abril a 3 de Maio. Os promotores vocacionais da Ordem dos Agostinianos Recoletos de todos
os países realizaram na Costa Rica um encontro fraterno
e de trabalho, organizado pelo Secretariado Geral de
Pastoral Vocacional e Juvenil. Entre outras coisas, os
promotores vocacionais assumiram as directivas marcadas pelo Sínodo da Juventude de 2018 e a exortação
apostólica do Papa Francisco "Christus Vivit".

Maio
Secretários provinciais
3

COSTA RICA

ROMA

¢¢ De 7 a 9 de Maio. O Secretário-Geral, Juan Pablo Martínez,
realizou uma reunião de trabalho
e coordenação com os secretários
provinciais das quatro províncias
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Maio

Mons. David Arias

E.U.A.

4

¢¢ 9 de Maio O bispo agostiniano recoleto David Arias morreu
com a idade de 89 anos em Nova Jersey (Estados Unidos). Ele
foi reconhecido por muitas pessoas como um bom bispo e um
bom religioso, preocupado principalmente com a comunidade
hispânica. Foi despedido e enterrado na Basílica Catedral do
Sagrado Coração de Jesus em Newark (Nova Jersey), da qual foi
bispo auxiliar.

Cardeal José Luis Lacunza
5

PANAMÁ

¢¢ 31 de Maio. O cardeal agostiniano recoleto
José Luis Lacunza recebeu das mãos do presidente
do Panamá, Juan Carlos Varela, a condecoração da
Ordem Vasco Nuñez de Balboa, o mais alto reconhecimento do país por seu trabalho social e religioso, especialmente com a celebração da JMJ.
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Nova paróquia

1

CUBA

¢¢ De 3 a 9 de Junho. O Prior Geral
visitou a comunidade de religiosos
de Cuba por ocasião do seu novo trabalho pastoral na paróquia de Nossa
Senhora da Caridade, em Banes, que
reúne as paróquias de Antilla, Tacajó e
Báguanos, que frequenta desde a sua
chegada, em Fevereiro de 2018. Por
este motivo, a comunidade, que até
esse momento tinha a sua residência
em Antilla, mudou-se para Banes

2
ARCORES

2

ROMA

junho

¢¢ De 25 a 27 de Junho. A Rede Internacional
de Solidariedade Agostiniano-Recoleta ARCORES
celebrou sua primeira assembléia internacional
em Roma, com a presença da família agostiniano-recoleta (religiosos agostinianos recoletos,
religiosos das Missionárias Agostinianas Recoletas
e Irmãs Agostinianas Recoletas do Coração de
Jesus, Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta
e Juventudes Agostiniano Recoletas). A reunião
estabeleceu o Plano de Ação para os próximos três
anos. Dias antes, foi assinado o ato constitucional
da ARCORES International.
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junho

Mons. Carlos María Domínguez

ARGENTINA

3

¢¢ 29 de Junho. O agostiniano recoleto Carlos María
Domínguez foi ordenado bispo no estádio Aldo Cantoni de
San Juan de Cuyo, de onde foi nomeado bispo auxiliar. Das
mãos do Arcebispo Jorge Lozano, recebeu a insígnia episcopal e foram-lhe impostas as mãos dos mais de 20 bispos
que concelebraram a Eucaristia. Foi acompanhado pelo
Prior Geral, por vários superiores da Ordem, assim como por
religiosos e leigos. Mais de 5.000 pessoas lotaram o lugar
para aconchegar-se ao novo bispo agostiniano recoleto.
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julho

Curso de Profissão Solene

ESPANHA

1

¢¢ De 24 de Junho a 3 de Agosto. Dez agostinianos recoletos completaram o curso de seis
semanas de preparação para a profissão solene,
organizado pelo Secretariado Geral de Espiritualidade e Formação. Os religiosos provenientes
das Filipinas, Colômbia, Costa Rica, Brasil,
Nicarágua e México prepararam-se para o seu
sim definitivo a Cristo, refletindo sobre diferentes aspectos da vida religiosa e elaborando o seu
projeto pessoal de vida.

1

54

Mons. Ángel San Casimiro

COSTA
RICA 2

¢¢ 18 de Julho. O bispo agostiniano
recoleto, Dom Ángel San Casimiro,
recebeu as chaves da cidade de Alajuela
(Costa Rica) de forma simbólica. O
bispo emérito desta diocese foi homenageado com este reconhecimento
após onze anos de serviço pastoral à
sua Igreja.

Mons. Fortunato Pablo Urcey

CAJAMARCA

3

¢¢ 21 de julho. Dom Fortunato Pablo Urcey, prelado
agostiniano recoleto de Chota (Peru), assumiu o cargo de
administrador apostólico da diocese vizinha de Cajamarca
por comissão da Santa Sé, assumindo o trabalho pastoral
do bispo agostiniano recoleto José Carmelo Martínez. Desta
forma, D. Fortunato Pablo Urcey uniu esta diocese ao seu
trabalho na Prelazia de Chota.
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Profissão simples

MONTEAGUDO

1

¢¢ 3 e 24 de agosto. Seis jovens agostinianos recoletos
de três nacionalidades diferentes fizeram sua profissão
simples após a etapa de noviciado. Quatro deles - Yury
Silva, Jeferson da Silva, Bernardo Contreras e Danilo Cesar
- fizeram a sua profissão no sábado, 3 de Agosto - com a
presença do Prior Geral - enquanto a profissão de Juan Carlos Palacios e Carlos Riera foi celebrada no dia 24 de Agosto.
Ambos tiveram lugar no convento agostiniano recoleto de
Monteagudo (Espanha).

Profissão solene

BOGOTÁ

2

¢¢ 17 de agosto. Os religiosos agostinianos
recoletos Ingemar Dario Duran, Andrés Aguilera e
Jeison Javier Barrios emitiram seus votos solenes no
templo de Nossa Senhora da Candelária, em Bogotá
(Colômbia). Os três jovens decidiram dar a vida a Cristo
de uma forma definitiva como agostinianos recoletos.
Receberam a profissão das mãos do Prior Provincial da
Província de Nossa Senhora da Candelária.

agosto
Santo Agostinho na missão

SERRA
LEOA 5

agosto

¢¢ De 25 a 29 de agosto. Na missão dos agostinianos recoletos na Serra Leoa, as festividades
agostinianas foram celebradas com a segunda
edição do Torneio de Futebol de Santo Agostinho.
Participaram os jovens das comunidades Kamabai
e Kamalo.

Pastoral Vocacional

WEB INQUIETAR

6

¢¢ 30 de agosto. O Secretariado Geral de Pastoral Vocacional e
Juvenil lançou a página vocacional INQUIETAR, um novo projeto que
une a família agostiniano-recoleta em favor da pastoral vocacional.
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28 agosto
Festa do Nosso Pai

SANTO AGOSTINHO
3

¢¢ 28 de agosto. A festa de Santo Agostinho foi celebrada com alegria e
fraternidade em todo o mundo, com eucaristias nas quais participou toda a
família agostiniano-recoleta. Nas imagens, comemorações no Peru, Guatemala,
Venezuela, Filipinas, Costa Rica, Brasil e Serra Leoa.

Prior geral

BOGOTÁ
4

¢¢ 28 de agosto. O Prior Geral
celebrou a festa de Santo Agostinho em Bogotá (Colômbia). Na
Eucaristia, Miguel Miró convidou
as pessoas a "voltar ao coração"
para o encontro com Cristo. Também agradeceu "porque Agostinho continua a acompanhar nosso
encontro com Cristo e continua a
inspirar a revitalização da Ordem".

57

agostinianos recoletos

setembro
Visita de Renovação

COLÔMBIA

1

¢¢ De 27 de Agosto a 10 de Outubro. O Prior Geral fez a
visita de renovação às comunidades de religiosos na Colômbia. Durante mais de 50 dias, Miguel Miró viajou por todas as
localidades geográficas onde os agostinianos recoletos estão
presentes e realizou encontros com os religiosos, jovens e
leigos dos ministérios do país, berço da Recoleção na América.
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Profissão solene

QUEZON CITY

2

FOTO

setembro

7 de Setembro. Os religiosos agostinianos recoletos Virgil Calalang
e Cristito Tepace, de origem filipina, fizeram sua profissão solene na
paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Mira Nila, Tandang Sora,
Quezon City (Filipinas). A celebração foi presidida pelo Prior Provincial
da Província de Santo Ezequiel Moreno.

Profissão solene

MAR DEL PLATA

3

¢¢ 21 de Setembro. Fernando Ferreira, religioso agostiniano recoleto de origem brasileira, fez sua profissão solene na paróquia Nossa
Senhora de Fátima, em Mar del Plata (Argentina). Os jovens religiosos
receberam a profissão perante o Prior Provincial da Província de Santo
Tomás de Vilanova

Profissão solene

SALVATERRA

4

¢¢ 29 de Setembro. O religioso agostiniano recoleto
Antonio Max Ferreira de Oliveira fez sua profissão solene
na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Salvaterra
(Pará, Brasil). Na missão dos agostinianos recoletos em Marajó, os jovens religiosos decidiram dar sua vida a Cristo como
agostiniano recoleto ante o prior provincial da província de
Santo Tomás de Vilanova.
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Sínodo Amazônico

ROMA

1

¢¢ De 6 a 27 de Outubro. Cinco bispos agostinianos recoletos participaram do Sínodo da Amazônia
que o Papa Francisco convocou para buscar novos
caminhos de evangelização na vasta região amazônica. Os bispos Jesús María Cizaurre, Emiliano Cisneros,
Joaquín Pertíñez, Santiago Sánchez e Héctor Pizarro
reflectiram, juntamente com os outros bispos, sobre
os desafios pastorais e ecológicos para a região
amazônica.

Profissão solene

BREVES

2

¢¢ 10 de outubro. O religioso agostiniano
recoleto Pedro Santos da Silva fez sua profissão
solene em Breves (Pará). Como missionário em
Marajó, o jovem brasileiro se entregou a Cristo
como agostiniano recoleto diante do Prior Provincial da Província de Santo Tomás de Vilanova.

400º Aniversário

ROMA

3

¢¢ 12 de Outubro. A primeira representação
da Virgem de Guadalupe que chegou a Roma
recuperou um lugar de destaque na Igreja de
Santo Ildefonso e Santo Tomás de Vilanova no
400º aniversário da primeira comunidade agostiniano recoleta da capital italiana. O Cardeal Carlos
Aguiar Retes presidiu a eucaristia, acompanhado por vários bispos e religiosos agostinianos
recoletos.

outubro
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outubro
Profissão solene

LONDRES

4

¢¢ 13 de Outubro. O religioso Hugo Badilla fez a profissão solene dos votos como
agostiniano recoleto na Igreja de Santa Ana,
em Vauxhall -Londres-.

5

Profissão solene

GUARACIABA
DO NORTE

¢¢ 26 de Outubro. Jordan Tijerino, agostiniano
recoleto, fez sua profissão solene no convento das
Agostinianas Recoletas Contemplativas de Guaraciaba do Norte (Ceará, Brasil). Assim reafirmou a
sua dedicação a Cristo como agostiniano recoleto.

Profissão solene

VALLADOLID

6

¢¢ 27 de Outubro. Francisco Oyanguren fez sua profissão
solene no Colégio Santo Agostinho de Valladolid (Espanha),
acompanhado de seus irmãos agostinianos recoletos. Desta
forma, o jovem religioso mexicano reafirma o seu compromisso com Deus, entregando-se à vida religiosa.
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Profissão solene

ZARAGOZA

II Encontro RedCEAR

1

¢¢ 9 de Novembro. Hector Molina fez a sua profissão
solene como agostiniano recoleto na paróquia de Santa
Mónica, em Saragoça (Espanha). O jovem, de origem
mexicana, culminou o seu longo projeto profissional com a
consagração definitiva a Cristo.

2

RIO DE
JANEIRO

¢¢ De 12 a 15 de Novembro. Religiosos
e leigos da Argentina, Brasil, Costa Rica,
Estados Unidos, Guatemala, México, Peru
e Venezuela participaram no II Encontro
Internacional RedCEAR, que teve lugar no
Rio de Janeiro. Organizado pelo Secretariado Geral de Espiritualidade e Formação, o
objetivo era iniciar nestes países o projeto
de expandir o carisma agostiniano recoleto
a pessoas com necessidades e preocupações
espirituais: os Centros de Espiritualidade
Agostiniano-Recoleta.

novembro

2
V Encontro EDUCAR

4

RIO DE
JANEIRO

¢¢ De 18 a 22 de Novembro. O V
Encontro EDUCATIVO reuniu no Rio de
Janeiro (Brasil) mais de oitenta diretores e
professores de centros educativos agostinianos recoletos de 12 países diferentes. Todos
eles trabalharam juntos no mesmo projeto,
agora reforçado depois destes dias. Pela
primeira vez, houve representação de todos
os centros educativos agostinianos recoletos
do mundo. A principal conclusão foi a adaptação do projeto educativo dos agostinianos
recoletos à sociedade atual.
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Visita de renovação

3

SERRA LEOA

¢¢ De 15 a 25 de Novembro. O Prior Geral fez a visita de renovação às
comunidades religiosas da Serra Leoa. Além de visitar as duas comunidades de Kamabai e Kamalo, manteve encontros com os leigos vinculados
aos ministérios agostinianos recoletos. Ele teve a oportunidade de batizar
vários jovens. Inaugurou também duas novas escolas secundárias, ambas
com a ajuda da ARCORES.

4

novembro
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Profissão solene

COSTA RICA

1

¢¢ 4 de Dezembro. Na véspera do dia da Recoleção, o jovem
religioso Alberto Valecillos fez a profissão solene dos votos na Ciudad
de los Niños, na Costa Rica, acompanhado pela sua família.

Dia da Recoleção

2

ROMA

¢¢ 5 de dezembro. O dia da Recoleção Agostiniana foi vivido com
especial fervor em Roma. O Prior
Geral celebrou a comemoração da
Recoleção juntamente com os presidentes da FSAR no Vaticano, ao
lado do túmulo de São Pedro. "Não
podemos guardar o carisma para
nós, é uma questão de oferecê-lo e
de fazer participar os outros", disse
Miguel Miró.

FSAR

ROMA

3

¢¢ De 2 a 6 de Dezembro. O Secretariado
Geral de Espiritualidade e Formação reuniu em
Roma os presidentes dos FSAR de cada país,
com a presença do Prior Geral. O encontro
serviu para avaliar a realidade vivida pela
FSAR de todo o mundo e para lançar as bases
para os próximos meses.

Ordenação presbiteral

Dezembro

4

QUEZON
CITY

¢¢ 7 de Dezembro. Cinco religiosos
filipinos e dois nigerianos - os dois primeiros sacerdotes agostinianos recoletos da
Nigéria - foram ordenados em Quezon City
(Filipinas). Desta forma completaram sua
etapa de formação e a partir deste momento realizarão seu trabalho pastoral como
sacerdotes agostinianos recoletos.
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Dezembro
ARCORES

MADRI

5

¢¢ 12 de Dezembro. A Rede Internacional de Solidariedade Agostiniano
Recoleta ARCORES participou na COP25 de Madri com uma palestra e um
debate no espaço da Juventude e da Sociedade Civil. Sob o título "Impacto
das alterações climáticas nas comunidades insulares dos países empobrecidos", os oradores justificaram a necessidade de cuidar da casa comum e
das comunidades mais vulneráveis, que sofrem as consequências da crise
climática

Ordenação Episcopal

MAR DEL
PLATA 6

¢¢ 28 de Dezembro. O novo bispo agostiniano
recoleto, Dario Quintana, recebeu sua ordenação
episcopal na catedral de Mar del Plata acompanhado pelos fiéis da nova diocese da qual é
bispo auxiliar. As mãos do bispo Gabriel Antonio
Mestre, que presidiu a celebração, e dos 17 bispos
presentes, alguns deles agostinianos recoletos,
foram colocadas sobre a cabeça dos religiosos. Ao
seu lado estavam o Prior Geral, Miguel Miro, e o
Prior Provincial da Província de Santo Tomás de
Vilanova, Miguel Angel Hernandez.

Ordenação Episcopal

FORTALEZA

7

¢¢ 29 de Dezembro. O novo bispo agostiniano recoleto da Prelazia do Alto Xingu-Tucumã
(Brasil), Jesús María López Mauleón, recebeu sua
ordenação episcopal na catedral de Fortaleza,
acompanhado de bispos, sacerdotes, religiosos
e fiéis, incluindo um grupo de sua nova prelazia.
Os mais de 20 bispos presentes - entre eles cinco
agostinianos recoletos e o cardeal José Luis
Lacunza - colocaram as mãos sobre o novo pároco
ordenado. Foi sempre acompanhado pelo Prior
Provincial da Província de São Nicolau de Tolentino, Sérgio Sánchez.
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DA PONTE

T

dos sonhos
José Luis Garayoa OAR

odos sabemos que um dos
documentos mais importantes da história da humanidade é a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Hoje, em El Paso,
Texas, não sinto que esta Declaração seja
uma grande conquista da humanidade, mas
uma grande mentira.
“Todo ser humano, vítima de perseguição,
tem o direito de procurar e de gozar asilo
em outros países.” (Art. 14, 1)

A leitura desse direito me dá credibilidade.
Você não pode imaginar a quantidade de
pessoas no Centro de Processamento que
se aventuraram comigo, enquanto esperavam ansiosamente no tribunal em que
um juiz federal decidisse se sua história era
digna de crédito ou não. Mas são cada vez
menos numerosas as histórias verossímeis
e mais numerosas as deportações. Muitos
acabam ficando resignados, embora saibam muito bem que o retorno ao seu País
de origem significa retornar ao medo e à insegurança. Eis quando eu constato que a fé
dessas pessoas é maior que a minha. "Deus
sabe", elas me dizem.
Ao longo da História a imprensa foi considerada o "Quarto Poder". E sempre foi dito:
Minta que algo sempre permanece. O que
chamamos de “fake news” (notícias falsas)
invade a mídia de tal maneira que não sabemos mais como diferenciar o real do fictício.
Ouvimos ao máximo que a imigração trouxe
o pior de cada casa para o País: assassinos,
cafetões, ladrões, alcoólatras. Mas isso não
é verdade, embora não falte pessoas sem
escrúpulos que tentam obter lucro "em um
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rio conturbado"; e sejam outros interesses egoístas e sombrios que remexem nas
águas e impedem que os perseguidos encontrem paz e uma vida decente para seus
filhos.
Um dos migrantes declarou a um meio de
comunicação que, no chão, com isolantes
metalizados, com crianças, com dificuldades para higienizar-se..., os dias se tornam
intermináveis.
E se para um adulto não é nada fácil suportar tal situação, imagine o que isso significará para uma criança. Uma criança, sim,
cheia de direitos: direito à educação, à vida
em família, ao descanso e ao lazer, à vida, à
sobrevivência, ao desenvolvimento...
O Papa, em Marrocos, insistia que a migração é uma “ferida que clama ao céu, e
que nossa resposta não pode ser a indiferença e o silêncio. Ninguém pode permanecer indiferente a essa dor. E nem os muros,
por mais altos que sejam, nem o alarmismo
impedirão as pessoas de exercer seu direito legítimo de buscar uma vida melhor em
outro lugar”.
O logotipo pastoral para 2020 de nossa Ordem, nos recorda que devemos ser Profetas
do Reino e nos fazer presentes nos pobres,
nas periferias... Não é fácil, porque se vive
mais tranquilamente instalados em uma
zona de conforto. Mas o teste mais seguro
para avaliar nosso seguimento a Jesus de
Nazaré como agostinianos recoletos é ver a
que distância estamos dos pobres, dos marginalizados e dos perseguidos. Por fim, ver
se "os últimos" têm um lugar privilegiado
em nosso coração, como têm no coração
de Deus.

agostinianos recoletos

PERGUNTA AOS

de TRÁS

O

Lucilo Echazarreta OAR

bando cruzou o ar em perfeita formação. Um primeiro pássaro à frente dava
início à formação, seguido
por outro e outros como
um raio desenhado no
ar. O treinamento foi compacto, aerodinâmico. Voavam uniformes, à velocidade de
cruzeiro. Formando um grupo compacto,
os pássaros cortavam o ar, cada um conservando seu posto na formação. Um deles,
estranhamente, foi avançando na formação, ganhando posições. Pouco a pouco
foi ultrapassando seus companheiros até
alcançar o que estava à frente de todos.
Quando estava ao seu lado, perguntou: "Ei,
para onde vamos?". O primeiro pássaro,
sem desacelerar ou olhar para os lados, respondeu: "Pergunte aos detrás, que são os
que estão empurrando".
As pessoas que lideram um grupo, e especialmente uma comunidade religiosa, experimentaram esse sentimento. Nós explicamos os termos da parábola. A força motriz
dos que estão por trás são os jovens atuais,
jovens chamados para a vida cristã, para a
vida leiga, para a vida sacerdotal e para a
vida consagrada. E os pássaros que lideram,
os que abrem fileiras, representam as instituições que governam a Igreja, a vida da sociedade, a vida religiosa, a vida da Ordem...
E a resposta "pergunte aos que estão atrás,
que são aqueles que estão empurrando”,
o que diz? Indica que a força revitalizante
para a vida de todos os cristãos, para a vida
da Igreja, vem do grupo de jovens que de
trás -em posições de crescente responsabi-

lidade, de comando subordinado, de compromisso, de remo e labuta- vêm promover
todo o movimento de fé na Igreja. Por outro
lado, ao mesmo tempo em que o mesmo
corpo é formado e há um avanço conjunto
entre o cockpit e a cauda da comunidade
eclesial ou religiosa, pode ser observada
uma falta de sinergia entre o arco e a popa.
A distância entre a cabeça e os jovens posicionados atrás é continuamente advertida
por teólogos e pastores, para que, nos estudos sobre a vida religiosa consagrada, esses
termos apareçam com insistência: acolher
a diferença, tornar a tradição mais flexível,
promover a liderança para a próxima geração, ouvir os jovens, dar passagem à geração sucessora, acolher a novidade das novas gerações, educar e capacitar a próxima
geração, novos contextos e desafios culturais na Igreja nascente, tornar significativo
o exercício da liderança, a inércia não deve
frear os anseios de renovação, repensar a
inculturação do carisma, não reestruturar,
mas renovar todas as coisas. Todo esse léxico faz referência urgente à nossa parábola:
Para onde vamos na Igreja? Quem dirige?
Quem forma o bando? Quem impulsiona
a navegação? Como dar coesão a todas as
forças do grupo, do capitão ao último grumete do navio?
Iniciou-se aqui com uma parábola cheia de
perguntas. Mantenho a última, mas que
seja transformada em um programa urgente para a Igreja e para a vida religiosa:
Coesão de todas as forças do navio.
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comunidades

DESPERTAR O

CHAMADO VOCACIONAL

T

Gustavo Barbiero OAR

oda a comunidade cristã é
animadora das vocações; e
deve ter a missão de levar
todas as pessoas que fazem
parte da comunidade dos batizados a tomar consciência
de que são chamadas pelo Pai, por meio de
Jesus Cristo, na ação do Espírito, para uma
missão bem específica na Igreja. Isso nos
ajuda a perceber que o despertar vocacional é permanente e que deve visar todas as
componentes do Povo de Deus.
Deve ficar sempre claro que o despertar,
sendo destinado prioritariamente aos jovens em processo de busca, deve contemplar também as outras pessoas, mesmo
aquelas que já abraçaram uma determinada vocação específica. Todos precisamos
ser “despertados” para nos comprometermos com o Reino.
Para o chamado vocacional pessoal é necessário ter feito antes um chamado geral
a todo o Povo de Deus sobre todas as vocações; por isso, devemos criar ou intensificar, principalmente em nossas comunidades religiosas agostinianas recoletas, a
cultura vocacional. Deve ser uma apresentação ou anúncio em forma de proposição
geral ainda não personalizada. Esta etapa
do despertar vocacional na comunidade
cristã acontece progressivamente e simultaneamente em três âmbitos:
• Antes de tudo é preciso despertar para a
dimensão humana da vocação. Nosso primeiro chamado é para sermos gente, pessoa, cultivando aqueles valores que caracterizam o ser humano enquanto tal. Às vezes
fracassamos em nossas experiências vocacionais com as pessoas porque queremos
que elas abracem valores próprios de uma
vocação específica, quando não são ainda nem mesmo “pessoas humanas”, com
aquelas qualidades e atitudes inerentes ao
ser homem ou ao ser mulher. Não podemos
esquecer que o objetivo de um caminho vo-
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cacional é aquele da busca de uma identidade integrada. Isso, porém, não acontece
sem liberdade interior. Essa, por sua vez,
não se verifica enquanto a pessoa está em
constante agitação interior e enquanto não
souber harmonizar os diversos aspectos de
sua vida humana.
• O segundo âmbito diz respeito à dimensão cristã da vocação. Trata-se de despertar para a vivência do compromisso batismal, para o exercício fiel da missão que
nasce a partir do batismo que recebemos.
Viver a vocação batismal significa, antes
de tudo, viver o seguimento de Cristo. Para
uma Igreja cristã e para os próprios cristãos
dentro dessa Igreja, o principal problema –
tanto em nível teórico como prático – consiste em sua correta relação com Cristo, de
quem recebem o nome. Cristo é a origem e
o fundamento da vida cristã. Também aqui
costumamos pecar muito, pois, com muita facilidade tendemos logo a transformar
pessoas em padres, religiosos ou religiosas
nos afazeres, sem antes nos perguntarmos
se tais pessoas são, de fato, cristãs.
• O terceiro âmbito, enfim, refere-se à dimensão eclesial da vocação. É preciso despertar para a concretização do compromisso batismal. Nossa comunidade religiosa
agostiniana recoleta é chamada a fazer as
pessoas perceberem que não é possível ser
cristão ou cristã de forma “genérica”, mas
somente no ato de assumir compromissos
concretos, serviços específicos, dentro da
comunidade. Neste nível enfatiza-se muito
esta dimensão do serviço que deve caracterizar sempre a existência cristã. O ser verdadeiramente homem ou mulher, cristão
ou cristã, acontece tão somente quando
somos capazes de sair de nós mesmos para
irmos ao encontro das outras pessoas, na
doação generosa e alegre da vida e na solidariedade. É elementar a vivência em uma
comunidade de fé, elemento indispensável
no despertar vocacional.

agustinos recoletos
recoletos
agustinos

Prevenção de

abusos na Igreja

N

Daniel Portillo Trevizo

estas quase duas décadas
em que a ferida de sofrimento que os católicos enfrentaram devido ao escândalo
sexual dos abusos cometidos por membros da Igreja
Católica, é um grande desafio permanecer
na fé. Sem dúvida, esses vinte anos viram,
com dor, a migração de pessoas que, infelizmente, optaram por deixar nossa Igreja
em busca de caminhos coerentes e espaços
eclesiais seguros. Observamos com dor
consciente tudo o que nos resta na estrada:
os rostos decepcionados de nossos fiéis e
a indignação de nossas vítimas de abuso.
Poderíamos bem recordar as palavras que
o Papa Francisco expressou após o catastrófico relatório da Pensilvânia: “Olhando para
trás, nunca será suficiente perdoar e procurar reparar os danos causados. Olhando
para o futuro, nunca será suficiente o muito
que se fizer para gerar uma cultura capaz de
impedir que essas situações não apenas se
repitam, mas que também não encontrem
espaços para serem encobertos e perpetuados”.
Na chamada “Igreja dos escândalos”, os
crentes que a compõem e que decidiram
permanecer, apesar das inúmeras manchetes e notícias constantes, é natural sentir
profunda dor e perplexidade com o que
experimentamos internamente. Com o
tempo, aprendemos que a violência sexual
adquire um domínio territorial inimaginavelmente maior, pois não só prejudica a dignidade da vítima, como também prejudica
o meio ambiente. O impacto traumático
não apenas culmina no ato sexual com a vítima; infelizmente, possui uma longa vigência que às vezes se torna perpétua.
Nessa extensão territorial do abuso sexual,
que está além da vítima, está o grupo de
vítimas que, indiretamente, sofrem o trauma da violência sexual; é o grupo daqueles
que poderíamos chamar de “vítimas secun-

dárias”. Dentro desta tipologia, não apenas
as pessoas mais próximas da vítima ou do
agressor, como sua família ou amigos, podem ser agrupadas, mas também aquelas
que foram feridas e profundamente afetadas pelo impacto indireto dessa dolorosa
realidade. Pode-se mencionar os fiéis em
nossas paróquias, escolas, apostolados;
aqueles que são constantemente bombardeados devido aos atos desonestos dos
membros da Igreja.
Certamente, neste momento, a Igreja não é
apenas devedora das vítimas de abuso, mas
também das vítimas secundárias. Daqueles
que lutam e permanecem na Igreja a que
pertencem desde o batismo e que estão
dispostos a fazer tudo ao seu alcance para
que a próxima geração de católicos tenha
um ambiente eclesial mais saudável.
No trabalho colaborativo realizado com a
Ordem dos Agostinianos Recoletos, percebemos que o atendimento às vítimas não
consiste apenas em acolher a dor e a indignação que sentimos pelas transgressões
sexuais cometidas contra menores. O perfil
de um candidato à vida religiosa e de um
colaborador leigo dentro dos apostolados
da Ordem deve ser o indicado pelo Papa
Emérito Bento XVI: um fiel que, apesar da
confusão e decepção, está aqui, pronto
para cooperar, a fim de garantir que medidas preventivas sejam tomadas de maneira
justa e eficaz. Ser um cristão no processo de
conversão, purificação e reconciliação.
Finalmente, por mais utópico que possa
parecer, o que é realmente necessário é a
prevenção entendida na chave da "conversão". Nessa perspectiva, a prevenção não se
limita à intervenção pontual, mas abrange
holisticamente a totalidade do que a Igreja faz e ensina em coerência com o que ela
acredita, ora e celebra, bem como em seu
modo de promover relacionamentos saudáveis.
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O AGOSTINIANO
RECOLETO
ARQUITETO
DE CAMINHOS
Panamá

N

a vida das pessoas existem aspectos mensuráveis e outros
impossíveis de
medir, embora
sempre redimensionáveis. É o
caso do lendário missionário de
Bocas del Toro, Frei Corpus López
de Ciordia, hoje, sem mobilidade, prostrado em uma poltrona,
mas com a cabeça lúcida que lhe
permite recordar muitas de suas
experiências nas nove décadas
em que transitou pelo denominado por muitos vale de Lágrimas, mas que para ele foi uma
fascinante aventura abrir trilhas
e estradas e pregar a Boa Nova
para aqueles que quiseram recebê-la.
Em seu quarto no Colégio Santo Agostinho de Panamá não há
muitos livros; apenas o breviário
para a oração do ofício divino, um
pequeno rádio transistor com o
qual acompanha a Rádio Maria
e, nas gavetas do armário, algumas manifestações de gratidão
pelo seu serviço. O que não se
encaixa são suas memórias, embora elas também não ocupem
espaço físico. Registradas em sua
memória ele vai repassando-as
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com a ajuda de um amanuense
que faz o enorme esforço de pôr
em ordem seus manuscritos.
Como era costume naqueles
tempos antes da guerra civil espanhola de 1936, esse Alavés
entrou no seminário diocesano
de Vitória quando ainda criança, com uma ideia obstinada em
sua cabeça: ser um missionário.
Quando já estava na filosofia, decidiu fazer uma mudança total ao
ver que, estando ali, não poderia
realizar seu sonho. Então, tomou
sua leve mala e retornou à sua
aldeia para continuar tentando
outras opções. É surpreendente
que nessa idade, sendo ainda
uma criança, alimentasse a ideia
tão clara e tão determinada de
ser missionário.
Onze anos à sua frente, estava nos agostinianos recoleto
seu irmão Eugenios que passou
grande parte de sua vida em terras colombianas e missionárias
como Orocué e Támara. Por isso
decidiu bater à porta do convento de Sos del Rey Católico e pedir
pousada.
Seu compromisso e sonho missionário testaram sua paciência,
pois não foi curto o tempo que
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teve que esperar até colocar os pés no
Almirante, na Prelazia Bocas del Toro,
onde ele desembarcou em 1974. Não
deixaria este território até que visse sua
saúde tão esgotada que precisou ser
transferido para a Cidade do Panamá,
para o Colégio Santo Agostinho, onde
reside.
A espera foi longa e testou sua determinação que se manteve imperturbável.
A obediência o enviou aos Estados Unidos, à Universidade de Vilanova. Com
sua graduação nas mãos, a obediência
o levou ao Colégio Santo Agostinho, em
1958. Na Universidade do Panamá, ele
se formou em Matemática e Física e
também em Química.
Passou dezesseis anos ensinando física e matemática. Mas esteve sempre
atento para ver quando seria presenteado com a oportunidade de realizar seu
sonho de ser missionário em Bocas del
Toro.
A ocasião chegou quando ele completou seu mandato como reitor do colégio. Sua experiência de missionário
começou na cidade portuária de Almirante. Durante 27 anos, ele viajou e visitou comunidades distantes, muitas das
quais estavam encravadas no mar. Sua
área de atuação missionária abrange
toda a Prelazia. Trabalhava em diferentes períodos em praticamente todas as
outras casas da missão, como Kankintú
e Changuinola.
O mensurável deste missionário é medido em quilômetros e quilômetros
de estradas abertas e pelo número de
construções que ajudaram a melhorar

Sem dúvida, uma das obras de infraestrutura mais emblemáticas da obra missionária de Frei Corpus foi o traçado da
estrada Almirante Chiriquí Grande que
ligava essa área indígena à parte continental do Panamá, libertando-a da dependência do mar.

NA VIDA DAS
PESSOAS HÁ
ASPECTOS
MENSURÁVEIS E
OUTRAS
MEDIDAS
IMPOSSÍVEIS
as condições de vida dos nativos da região de Ngöbe Bugle, infra estruturas
que sustentam a vida dessas pessoas.
"Uma mão pelada" e confiando em seu
“olho de um bom cubeiro” traçou no
chão os caminhos de mais de quatrocentos quilômetros de estrada aberta.
Algumas dessas estradas, que interconectam comunidades que estavam
isoladas uma da outra na região, hoje já
são estradas pavimentadas e já aparecem nos mapas.
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Este trabalho impulsionou muito o desenvolvimento econômico daquela região, reduzindo significativamente os
custos de transferência dos produtos de
agricultores e povos indígenas para os
pontos de comercialização e facilitando
a comunicação das comunidades entre
as áreas rurais.
Foram 40 anos intensos e frutíferos deixados nesta terra, mensuráveis pelos 71
aquedutos, 36 capelas e igrejas, 28 escolas e um sem número de pontes, canais, ginásios e construção de inúmeras
casas em três aldeias da região.
Corpus viveu ao máximo sua vocação
sacerdotal e viveu-a com impressionante simplicidade e com louvável alegria.
Evangelizar, formar leigos para a ação
pastoral, passar muitas horas ensinando a uma quantidade incomensurável
de alunos do Colégio São José de Almirante. São muitas as visitas que ele recebe de estudantes, de engenheiros que
ainda o consultam para novas estradas
e daqueles que o levam no coração. Estes traçam um trecho muito mais longo
do que os quatrocentos quilômetros de
estradas e rodovias abertas em todo o
vale do Riscó e outros lugares da Prelazia.
¡¡ Miguel Ángel Ciáurriz OAR
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À

s vezes, duas cenas
diferentes
podem
definir o julgamento
que fazemos de uma
instituição que passou pelo duro teste do
tempo. Conheci o Centro de Acompanhamento e Recuperação de Desenvolvimento Integral (CARDI AC) há mais de
dez anos. Mesmo as caras da violência
e a migração no México não nos interpelavam com a urgência que vivemos
agora, e podíamos colocar um pouco de
paciência no trabalho jornalístico para
atender a essas outras necessidades
permanentes, embora não menos atraentes: as dos enfermos e suas famílias.
Soube do Centro depois de conhecer a
história da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe dos Hospitais. Depois
que o cardeal Miguel Darío Miranda
confiou à congregação os cuidados daquele templo, o pároco e seus antecessores entenderam a responsabilidade
que a pequena comunidade de frades

cardi:

Três
olhares
Agostinianos Recoletos tinham com
pacientes hospitalizados e suas famílias. Naquela época, uma casa ampla e
digna na colônia de Doutores foi descoberta como um pequeno oásis para os
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parentes dos pacientes internados nos
hospitais da região.
Ao percorrer o centro, o seu diretor repetiu algumas cifras sobre o número de
pessoas atendidas por semana naquele
espaço e os tipos de serviços oferecidos: comida, abrigo, escuta, oficinas,
doações, medicamentos, acompanhamento espiritual e assim por diante. Os
números e atividades foram importantes para a reportagem que seria escrita,
para destacar os frutos quantificáveis
desse trabalho de humanização nessas
paragens raramente servidas fora do
sistema de saúde em uma cidade tão
desafiadora quanto a Cidade do México.
As cifras, é claro, são indispensáveis
para avaliar a eficiência dos esforços
daquela comunidade de religiosos, dos
benfeitores, funcionários e voluntários
no CARDI, mas nunca serão capazes de
traduzir esse olhar de profunda gratidão
revelada em cada um dos usuários do
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Centro. Um olhar que, para quem o recebe,
o coração se enche de satisfação pela missão
cumprida, traz leveza à alma por ter feito o
que é certo e abnegado.
E, no entanto, havia outro olhar nos olhos
do pároco, do diretor do centro e dos voluntários; o olhar de quem guardou o melhor
para o final, uma mistura de alegria, apetite e
anseio. O edifício próprio do CARDI cuja fundação mal tinha sido lançada. Um ambicioso
projeto estrutural e arquitetônico visando expandir e melhorar o serviço humanitário.
Não demorou muito para que a primeira pedra do edifício fosse abençoada. Participaram
os titulares do sistema de saúde local e nacional, que agradeceram o apoio dados aos pacientes e familiares que as instituições oficiais
não fornecem; e garantiram que facilitariam
o trabalho de acompanhamento espiritual
dos hospitalizados. Representantes de diferentes instituições de assistência social manifestaram confiança no trabalho do CARDI; e
os próprios superiores dos religiosos também
tomaram a palavra para confirmar seu desejo
de responder a uma missão tão desafiadora
quanto é o acompanhamento dessa grande
comunidade em situação de enfermidade.
A partir desses momentos e ao longo desta
última década, foi um privilégio testemunhar
as vozes e os rostos dos voluntários e religiosos agostinianos recoletos que, com a alma,
imprimem, diretamente, o espírito solidário,
fraterno e dedicado às pessoas que necessitam de ajuda na enfermidade própria ou na
de seus entes queridos.
Testemunhar que, apesar dos imensos desafios que o tempo e a complexa natureza humana pressionam as pessoas de boa
vontade, o Centro de Acompanhamento e
Recuperação do Desenvolvimento Integral
emergiu como uma instituição essencial para
entender o perfil cristão e humanitário, doar
generosamente aos pacientes e suas famílias
no coração ferido da cidade; permanecer ao
pé de cada cruz com coragem e temperança,
entre medo, doença e dor do povo; encontrar
sinais de esperança mesmo no sofrimento;
educar na humanidade e no profundo amor
pelos outros.
¡¡ Felipe de J. Monroy González

A

s Juventudes
Agostinianas
Recoletas (JAR)
comemoram,
em 2020, 25
anos de jornada, experiência e fortalecimento. O que começou como um
grupo de jovens da paróquia,
onde alguns frades pretendiam
infundir o carisma de Agostinho
na juventude inquieta e que
busca a verdade, é agora um
movimento juvenil. Ao longo
dos anos, suas bases foram consolidadas, criando o itinerário
de formação para cada etapa e
seus estatutos próprios a serem
reconhecidos como tais. É reconhecido na Igreja e tem sua
sede em Roma.
A paróquia de San José, em Santa Fé, Argentina, é uma das pioneiras no trabalho e formação
das JARs. Atualmente, cerca de
500 jovens vivem ativamente
esse carisma na sede da paróquia. Embora a lista tenha mais
de 1.000 membros, entre adolescentes, jovens, adultos e casais JAR, organizados em grupos
ou caravanas, pré-comunidades
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Jar
Santa Fé,
uma
experiência
de
FÉ
E
compromisso

histórias
ra de Luján, em Buenos Aires. A partir
disso, as duas primeiras pré-comunidades foram formadas.
Dom Domiguez afirma que “enquanto em Santa Fé a demanda por jovens crescia, isso exigia a criação de
estruturas de contenção, organização
e planejamento para canalizar as iniciativas. Por esse motivo, a Equipe de
Pastoral Juvenil e Vocacional foi reestruturada e os 'Ministérios' começaram a ser criados”.
Em 1997, a primeira Missão Paroquial
da Juventude já estava organizada,
para a qual um grande número de
jovens se reuniu. No ano seguinte, superou todas as expectativas da missão
juvenil. Além disso, 100 jovens participaram do Encontro Continental no
Chile.

e comunidades, são eles os que dão
vida à paróquia.
São José é uma paróquia muito
ativa, com grande participação dos
jovens, não apenas das JARs, mas
também de outros grupos; Por isso,
diariamente, os jovens são vistos na
missa, participando de atividades
pastorais, missionárias, de caridade
e, acima de tudo, colocam a comunidade no topo. O pároco, frei Juan
Pablo, conta que “nos últimos anos
houve uma reviravolta muito agradável. No âmbito da paróquia, são
os jovens que realizam muitas atividades. Por exemplo, os jovens de
mais idade são ministros extraordinários da comunhão, dedicam-se à
liturgia, ajudam na missa”.
Para falar sobre JAR Santa Fé, voltamos a 1995. O então Frei Carlos
María Domínguez, agora bispo auxiliar de San Juan de Cuyo, estava
encarregado de promover as vocações na região norte da Argentina
e responsável pelo Secretariado de
Pastoral Juvenil e Vocacional da Vigararia. Frei Carlos Domingues implementou o itinerário JAR para os
jovens da paróquia na paróquia de
São José. Eles começaram com os
retiros de Cassicíaco, um em maio e
outro em setembro, apoiados pela
equipe da Paróquia Nuestra Seño-

As pré-comunidades estão se consolidando e fortalecendo na paróquia.
Assim, em 2000, a JAR de Santa Fé
se tornou protagonista em diferentes
eventos. Um grupo de casais e jovens
participa da XV Jornada Mundial da Juventude em Roma. Acolheu o II Encontro Nacional de Jovens Agostinianos
Recoletos (ENJAR), no qual participaram mais de 800 jovens dos diferentes ministérios que a Ordem tem na
Argentina.
Os jovens se tornaram protagonistas
da paróquia, mas foi visto que com
os adolescentes não havia trabalho.
Por esse motivo, em 2001, eles implementaram o itinerário Sing and Walk
(Cante e caminha) para adolescentes.
A primeira caravana Beato Deogracias
Palacios foi o resultado disso. Dessa
forma, existe um itinerário integrado
para adolescentes e jovens.
Atualmente, o espírito JAR lhes é
transmitido desde o fim da catequese
da primeira comunhão e confirmação,
“aos 11 e 12 anos de idade, e continuam com o estágio de Madaura ou
Cartago. Em Santa Fé também o chamamos de rio da vida, que dura até 15
anos. Depois dos 15 aos 17 anos, seria
a etapa de Milão. Às vezes, também
recebe o nome de caravanas. Depois,
há as pré-comunidades, com 18 anos
ou mais. E, finalmente, existem as comunidades”, detalha Juan Pablo.
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Para uma paróquia ter grande participação dos jovens, às vezes é uma tarefa
difícil, mas não impossível. O pároco e
conselheiro da JAR nos diz que “na diocese eles nos perguntam como o fazemos, porque estão interessados nisso
e gostariam de acompanhá-los desde
a catequese até a juventude”. Mas logo
acrescenta que a grande chave “é poder
acompanhá-los”, porque não é só levá-los a fazer um retiro e deixá-los lá, mas
é a constância de toda a semana; outra
chave, ressalta, é que “a paróquia tem
que estar sempre aberta. Assim, os jovens podem chegar a qualquer dia e sabem que estaremos lá. A presença dos
religiosos aí é de suma importância”.
Por outro lado, Frei Juan Pablo enfatiza
que é importante “dar-lhes protagonismo”. De tal maneira que “sintam que a
paróquia é a sua casa”. Por isso, “eles se
deslocam livremente na paróquia e suas
propostas são apoiadas, porque são coisas que fazem sentido, não propõem
loucuras. A maioria das coisas que eles
propõem são acatadas, e eles sentem
que ali é sua casa, o local de encontro
e, acima de tudo, que é um local de
encontro com Jesus”, explica o pároco.
Isso também permite que “muitos participem da missa diária. Entre 15 e 20 jovens participam da missa diária e são os
que rezam o rosário todos os dias antes
da missa. Eles estão bastante envolvidos na paróquia. Eu acho que a presença de jovens religiosos também ajudou
muito, promovendo-os e colocando-os
em seu lugar. E os adultos da paróquia
apreciam”, acrescenta Frei Juan Pablo.
O compromisso da JAR é grande. Eles
vivem sua fé com grande expressão,
concretizando-a em experiências missionárias, que “são preparadas ao longo
do ano, mas são vividas no verão”; adoração ao Santíssimo Sacramento, “que
pode ter 5 ou 6 adorações no mês, mas
de tipos diferentes”; ação social, que
“realiza diferentes tarefas sociais, em
conjunto com a cáritas”; e experiências
de comunidade. São estes alguns aspectos relatados pelo pároco e que fazem
parte da vida desse movimento.
¡¡ Augusto Uriarte OAR
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As novas vidas
os novos bispos
agostinianos recoletos

A

vida e a vocação de três religiosos agostinianos recoletos sofreram uma mudança
radical em 2019.Seus planos
entraram em colapso no
momento em que a Igreja
os chamou para o ministério episcopal. Não
esperavam por isso. Uma cruz de prata agora
está pendurada no pescoço de cada um e em
suas cabeças há um solidéu, dois elementos
que, no início do ano, eles não tinham nem
esperavam ter.
O Papa Francisco nomeou três agostinianos
recoletos para bispos, sendo dois para a Ar-

gentina e um para o Brasil. Carlos María Domínguez, Darío Rubén Quintana e Jesús María
López Mauleón foram adicionados à lista de
bispos agostinianos recoletos. A Igreja encomendou para eles um trabalho desconhecido,
novo e diferente; em alguns casos, muito longe da Ordem dos Agostinianos Recoletos.
Para os amantes de anedota, é surpreendente
que o Santo Padre tenha nomeado três agostinianos recoletos como bispos no mesmo ano.
Não há nada que o impeça, mas na última
década apenas um religioso foi eleito bispo:
Dom Santiago Sánchez, em 2016; exceto pela
elevação de Dom José Luis Lacunza à categoria
de cardeal.
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Um bispo que volta para
casa

Um jovem bispo
O primeiro escolhido, em ordem
cronológica, foi Carlos María
Domínguez (1965, San Martín,
Buenos Aires). Na segunda-feira,
22 de abril de 2019, a Santa Sé
anunciou sua nomeação como
Bispo Auxiliar da Diocese de San
Juan de Cuyo (Argentina) e Bispo
Titular de Vita. Era segunda-feira de Páscoa. Até então, exercia
a responsabilidade de vigário da
província de Santo Tomás de Vilanova na Espanha.
Carlos María voltou ao seu país
de origem onde, como agostiniano recoleto, começou a colaborar com a Igreja diocesana na
pastoral juvenil. Sua vida sempre
esteve ligada aos jovens. Ele foi
um dos fundadores da Juventude
Agostiniana Recoleta e é muito
estimado pelos jovens JAR da Espanha, Argentina e outros países.
O bispo auxiliar de San Juan de
Cuyo se lembra do nervosismo
que sentiu quando o núncio lhe
entregou o documento do Santo
Padre com sua eleição: "Quando
ele me deu a carta do Papa anunciando a nomeação, fiquei muito
surpreso, pois não esperava".
Tomando como referência o servo
de Deus o Cardeal Pironio, Carlos
Maria escolheu como lema para o
seu ministério episcopal a frase da
carta de São Paulo aos romanos
"Alegria na esperança". A esperança é o leitmotiv de seu trabalho como bispo. Em sua primeira
Eucaristia com a mitra, citando o
Cardeal que lhe é uma referência, deixou uma mensagem esperançosa e cheia de fé: "Embora
aparentemente fracassamos, em
nome de Deus nunca falhamos
porque esse aparente fracasso
está dentro dos planos de Deus".

O lema de Darío Rubén Quintana
(1971, Buenos Aires) é uma frase simples e cheia de significado:
"Que eles sejam um". Ela lhe veio
à memória no primeiro dia de novembro, quando sua nomeação
ainda era um segredo pontifício.
O secretário de negócios da Santa Sé, Dom Rahinia, recomendou
que ele preparasse o lema de seu
episcopado nos dias anteriores ao
anúncio, quando ninguém sequer
o conhecia. Rezando a liturgia das
horas, ele encontrou a frase em
um dos salmos. "Pensei nessa frase e como Deus quer, através da
unidade, alcançar a paz", diz ele.
O anúncio veio dias depois, em 5
de novembro. Seu celular entrou
em colapso. Ele recebeu mais de
1.400 mensagens. O Papa Francisco o nomeou bispo auxiliar de
Mar del Plata (Argentina) e bispo
titular de Bavagaliana.
Embora tenha nascido em Buenos Aires, quando tinha apenas
sete anos de idade, sua família se
mudou para Mar del Plata. Lá ele
cresceu, estudou com os agostinianos recoletos e recebeu o chamado para ser religioso. Para ele,
os frades da escola eram exemplos a seguir. Queria ser como
eles. Voltou à cidade, já com o
hábito agostiniano recoleto, em
2009 como pároco da paróquia
Nossa Senhora de Fátima, embora apenas por três anos.
Agora ele voltou ao que considera
sua casa e sua cidade. Os fiéis da
paróquia agostiniana recoleta em
Mar del Plata o conhecem desde
criança e agora estão contentes
que aquela mesma criança seja
seu bispo auxiliar. Embora estivesse com medo, ele garante que
"quando Deus chama, ao mesmo
tempo, capacita para responder
fielmente".
O novo prelado argentino reconhece que o ministério episcopal
não é fácil. “Eu sei que nem tudo
é alegria e glória; o bispo deve
carregar a cruz de Jesus e os encargos da Igreja ”, afirma.
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Um bispo missionário
Para Jesus María López Mauleón (1955, Mues, Navarra) seu
trabalho também não será fácil.
Um dia após o anúncio de Darío Rubén Quintana, a Santa Sé
publicou a nomeação de López
Mauleón como bispo prelado da
recém criada Prelazia do Alto Xingu-Tucumã (Brasil). Após o Sínodo
da Amazônia, a primeira grande
decisão do Papa Francisco nessa região ocorreu quase um mês
depois: dividir a Prelazia do Xingú,
hoje diocese, e criar uma nova
prelazia em Tucumã.
Para isso, escolheu um agostiniano recoleto espanhol, embora
com mais de 20 anos de experiência missionária no Brasil. López
Mauleón realizou seu apostolado
em Guaraciaba, Franca, Prelazia
de Lábrea e Fortaleza, alguns lugares de verdadeira e difícil missão na Amazônia.
No entanto, seu passado não é
comparável à responsabilidade
que lhe foi confiada na Amazônia.
No Alto Xingu-Tucumã, enfrentará uma realidade complicada:
grande parte da sua Igreja está
dispersa no enorme território de
Tucumã e separada por rios. Além
disso, a grande maioria de seus
fiéis é indígena. Alguns deles o
acompanharam em sua ordenação episcopal em Fortaleza e em
sua posse.
López Mauleón terá que colocar
em prática algumas das diretrizes estabelecidas pelo recente
Sínodo para a Amazônia. Principalmente aqueles que se referem
à evangelização neste território
complicado e extenso, à defesa de
minorias e direitos humanos e aos
cuidados da Casa Comum.
Seu trabalho será diferente dos
de Carlos María Domínguez e
Darío Rubén Quintana. Seus desafios são diferentes. No entanto,
os três compartilham sua vocação
agostiniana recoleta, agora ofuscada pelo mandato que a Igreja
lhes confiou.
¡¡ Carlos Santana

histórias

1

3

2

1. Dom Darío Rubén Quintana, apoiado por milhares de pessoas na sua ordenação episcopal em Mar del Plata (Argentina).
2. A família agostiniano-recoleta esteve presente na ordenação episcopal de Dom Jesús María López Mauleón.
3. Dom Carlos María Domínguez, momentos antes da sua ordenação acompanhado pelo Prior Geral e pelo Prior Provincial
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¿

P

Promoção
vocacional oU vocação
proposta

Agostinianas Recoletas

ergunta curiosa que me
fizeram há algum tempo
e que me leva a partilhar
com vocês essas breves linhas. E as monjas de clausura: Como vocês fazem a
promoção vocacional?
Creio que devemos começar matizando. Em primeiro lugar, peço permissão para falar com todos na primeira
pessoa, como porta-voz de quase quinhentas irmãs que vivem o carisma contemplativo agostiniano recoleto. Nós o
experimentamos e tentamos vivenciá-lo
e transmiti-lo através da simplicidade e
da doação amorosa de nossas próprias
vidas.
Somos monjas de clausura. Também
nos chamamos de contemplativas. Nos
tempos atuais, é preferível usar este
termo para nos identificar melhor, pois
nossa razão de ser é a contemplação.
A clausura é vivida apenas como um
meio que facilita chegar ao objetivo ao
qual fomos convocadas, e que devemos
alcançar e pelo qual devemos passar a
vida aprendendo ser contemplativas.
Porque quem escolheu contemplar, escolheu viver. Ou seja, vamos colocar o
termo clausura em segundo lugar, não

para subtraí-lo ou por ser menos importante, mas porque a razão de ser de
nossa existência, nosso DNA deve ser a
contemplação como a principal ocupação que nos identifica na Igreja.
Eu poderia, agora, fazer ou responder
também a esta primeira pergunta como as monjas contemplativas fazem
promoção vocação? - a partir de uma
segunda pergunta: Como a vida contemplativa pode ser conhecida se vivermos atrás das grades, se nossa vocação
específica é sempre viver no claustro?
A vida contemplativa é uma vocação
específica dentro da Igreja que, sem
merecimento, foi dada a todas e a todos que sentimos o chamado a uma
vida especial de solidão, contemplação,
retiro, silencio, trabalho, estudo e partilha fraterna da comunidade. Em si, esta
vocação "pertence à plenitude da presença da Igreja, que é principalmente
contemplativa e na qual todas as coisas
que são para a ação se ordenam para
a contemplação e a ela se subordinam
(AG 18)". O nosso lugar é o coração da
Igreja. Nosso trabalho caracteriza-se
por ser calado, oculto, silencioso, como
aquele perfume de nardo puro contido
no frasco que unge os pés de Jesus (Jo
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12,3) e que é capaz de se quebrar e se
espalhar por todo o corpo e pela casa;
ou como o sal que dá sabor aos alimentos (Mt 5,13); ou também como a ação
do fermento (Mt 13,33) que é colocado
na massa. Como as raízes que não são
vistas, mas que graças a elas a árvore
cresce e se torna capaz de dar belos
frutos. Portanto, é um trabalho silencioso, delicado, profundo, mas não menos
proveitoso. É fácil entendê-lo, é só uma
questão de fé.
Levando em conta esse preâmbulo, a
vida contemplativa atualmente é desafiadora. Deve colocar em prática e combinar harmoniosamente o convite que
o Papa faz a todos os cristãos: ser uma
“Igreja em saída”, atrever-nos a estar no
mundo, sem ser do mundo. Podemos,
portanto, usar os meios à nossa disposição para "sermos vistos", dar-nos a
conhecer, para, usando uma metáfora,
nos “promover".
Para isso foi criada uma equipe vocacional em nível de Ordem, composta por
vários membros, incluindo leigos, frades
OAR, freiras MAR e monjas contemplativas, na qual se trabalha para promover vocações, apresentando nossas
vidas. Um elemento importante a ser
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levado em conta é o IVAR (Itinerário Vocacional Agostiniano Recoleto) como ferramenta
para facilitar o acompanhamento vocacional,
o discernimento e, finalmente, a decisão da
pessoa vocacionada; fazemos uso das redes
sociais, como Facebook, You tube, Instagram,
na medida do nosso alcance e possibilidades,
desde que isso não prejudique nossa vocação,
compartilhando com simplicidade e alegria,
através de vídeos, fotos, mensagens e artigos,
quem somos e como vivemos. Folhetos vocacionais foram elaborados; promoveu-se encontros para trabalhar na promoção vocacional, com a possibilidade de dar testemunhos
pessoais nas escolas ou paróquias agostinianas recoletas; realizou-se também encontros
periódicos de oração com a comunidade contemplativa, para que o Senhor seja o centro de
nossas vidas e nos reúna à sua volta e proporcione a luz aos que buscam o discernimento
como ocorreu com Santo Agostinho. Mesmo
imitando seu coração inquieto, foram necessários vários anos para que um grupo de contemplativas visitasse o Peru; foi uma riquíssima experiência, que nos possibilitou estender
o nosso carisma e levar a essas terras a vida
contemplativa agostiniana recoleta.

Vida religiosa
MAR na China
é sustentada
entre certezas
e incertezas
Missionárias Agostinianas Recoletas

E

m 1925, Dom Francisco Javier Ochoa OAR, fundador das Missionárias Agostinianas Recoletas (MAR) de Kweitehfu, faz um
pedido a Fray Bernabé Pena, superior provincial: “… você sabe
que temos aqui um grupo de moças se preparando para servir
de catequistas de mulheres. Algumas delas já estão exercendo seu ministério. Essas jovens são virgens que renunciaram
ao casamento e se ofereceram para servir à missão durante toda a vida.
Em todas as missões, há esse tipo de congregação chinesa encarregada de
catequizar as mulheres, cuidar dos órfãos e da ornamentação das igrejas.
Como ainda não conseguimos pensar em trazer monjas europeias que, por
enquanto, não precisamos, seria muito conveniente trazer algumas de nossas beatas de Manila, mesmo que seja apenas por dois ou três anos... Com
isto pretendemos alcançar que, nesses dois ou três anos, se dê às nossos
oblatas esse caráter e o ar de uma congregação religiosa. É claro que nem
as daí nem as daqui chegarão a ser” (1)
Após 94 anos dessas buscas de Dom Ochoa, a
Congregação das Missionárias Agostinianas
Recoletas conta com 20 religiosas; 18 de votos
perpétuos e duas junioras na missão
Kweitehfu. As irmãs trabalham em 5
paróquias e no jardim de infância.
Neste estão 4 religiosas.

Em outro nível, são importantes as visitas e
encontros de numerosos grupos escolares
recebidos nos parlatórios claustrais, onde a fé
e a vocação são partilhadas, mesmo para as
pessoas que procuram e podem encontrar esclarecimento ou paz para suas incertezas.
A riqueza da nossa vocação é muito desconhecida. Portanto, grande é a necessidade de
criar espaços para a escuta e a acolhida, vivendo ajoelhada em profunda humildade, para,
assim, expandir-se, dar-se a conhecer, deixar
que o suave odor de Cristo, livremente, ultrapasse os muros do mosteiro para impregnar
o mundo.
O Papa quer para a Igreja pastores com o
“cheiro de ovelha”. Estou convicta que ele espera também das mulheres contemplativas
que saibam deixar pegadas; não pegadas que
façam barulho, mas pegadas permanentes, de
modo que, não se sabe como, manifestem o
que são e fazem notar a sua presença efetiva.
¡¡ Alicia Correa OAR
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É uma comunidade única com uma superiora local e seu conselho. Temos a
escolhida para ser mestra das junioras.
Atualmente não temos noviças.
A congregação tem-se empenhado
para enviar as irmãs da China à Espanha para ali viver com as irmãs, ter uma
experiência carismática e aprender espanhol. Isto tem sido, no momento, um
dos pontos fortes da comunidade na
China, ajudando-a a permanecer firme
e comprometida com a missão.
A certeza de que Deus cuida de todos
os seus filhos e chama quem ele quer
para trabalhar em sua vinha é confirmada na história da missão na China.
No entanto, há alguns anos, estamos
acompanhadas pelas incertezas e dificuldades do ambiente social e político.
Nestes tempos de reestruturação e
revitalização, o Espírito está agindo e
nos surpreendendo, mudando nossos
planos. Na China, as irmãs se viram
forçadas a realizar de outra forma seus
trabalhos de missão, formação e acompanhamento pessoal. O maior mérito
e reconhecimento por sua fidelidade
e fortaleza, em grande parte se deve à
experiência de vida formativa que algumas tiveram na Espanha e em outros
países onde estiveram, como México,
Colômbia e Brasil.
Para enfrentar os desafios da missão
na China, nossas irmãs são instadas a
tomar decisões criativas, a serem engenhosas e firmes. Não é fácil com as
mudanças e exigências, com a solidão
e a incerteza, mas sim com a convicção

da opção de vida, com o amor à Ordem
Agostiniana Recoleta, com o testemunho daqueles que deram suas vidas
pela missão. Destes elas se sentem herdeiras.
A única possibilidade de acompanhar o
povo está restrita à celebração da Eucaristia. Se autorizada. Ali, os fiéis, perseverantes e firmes dão o melhor de si.

JESUS NUNCA
ESTÁ
MAIS PERTO
DE NÓS
DO QUE
QUANDO ESTAMOS
PREGADOS NA
CRUZ
As irmãs sempre deram importância à
formação religiosa e, em alguns centros, frequentam todos os cursos que
podem.
Temos irmãs inquietas e com visão de
futuro. Deram passos em direção à sua
sustentabilidade, pensando que em
alguns anos elas já não serão jovens.
Estão inseridas na vida da cidade, se
informam e são ativas nas reformas e
melhorias nas construções.
Com os olhos bem abertos, o coração
pulsando pela missão, com as mãos no
arado, com os ágeis pés do missionário,
vinte das nossas missionárias agostinia-
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nas recoletas, unidas em uma só alma
e um só coração com suas irmãs de outras missões, trabalham para o Reino.
São uma força na missão. Se no passado Deus fez obras maravilhosas com
seus missionários, com sua pequenez e
fragilidade, nossas irmãs não duvidam
que é necessário continuar acreditando e esperando com amor generoso.
No dia a dia da missão, elas dirigem o
jardim de infância, acompanham e cuidam do culto, visitam os doentes, atendem aos idosos e necessitados.
O cuidado de cada religiosa ainda é um
dos aspectos que exige mais atenção,
discernimento vocacional e experiência
comunitária.
A certeza de que "Jesus nunca está
mais perto de nós do que quando somos pregados na cruz" torna-se forte
em um mundo onde a dor, a injustiça e
a opressão perturbam o coração.
¡¡ Olga Lucía Pérez MAR
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FAZEMOS PORQUE SOMOS
Agostinianas Recoletas do Coração de Jesus

é o acrônimo que
ARCJ
identifica nossa família religiosa: Agostinianas Recoletas do

Coração de Jesus, filhas espirituais da
primeira Beata da Venezuela, Madre
Maria de São José.
Em meio à crise social, política e de valores que nosso país está enfrentando,
as ARCJs continuam sendo um ponto
de referência para a vida daqueles que,
de alguma forma, estão ligados ao nosso carisma e apostolado, e também
para aqueles que consideram a vida religiosa uma opção de resposta ao chamado do Senhor.
ARCJ fala sobre a nossa vida: o que somos e o que fazemos. Com essa marca,
as pessoas nos identificam nas publicações que, por meio das redes sociais
e do nosso site, oferecemos como veículo evangelizador.
Mas, que sentido profundo e real têm
estas siglas ARCJ? Responderei a partir
de duas outras perguntas que muitas
pessoas constantemente nos fazem…

1. O que as Agostinianas
Recoletas do Coração de Jesus
fazem?
Tomemos como ponto de partida a
nossa história. Nascemos na Venezuela
sofredora, pobre e analfabeta que se
ergue com muito sacrifício ao progresso da época, no início do século XX. É
um momento de grandes deficiências

no nível da saúde, sem serviços hospitalares e com extrema pobreza. Diante
disso nossos fundadores tiveram a difícil tarefa de responder com trabalhos
concretos à necessidade do momento.
Desde então, essa tem sido a missão
que realizamos, sempre optando pelos
pobres, desamparados e abandonados.
Hoje, quando a Venezuela volta a uma
situação de emergência semelhante à
época de nossa fundação, parece que
essa missão é mais atraente, chamando a atenção da mídia e de pessoas de
qualquer parte do mundo que, em face
da emergência humanitária que sofremos hoje, querem ajudar e unir-se a
nós nesta tarefa. Mas isso não é novidade. Fazemos o que sempre fizemos,
fiel ao legado de nossos fundadores,
que punham os doentes e moribundos sobre os ombros para levá-los ao
primeiro hospital de Maracay, fundado por eles. Hoje, porém, os números
atraem. E ver nossas Irmãs preparar e
servir 1.200 pratos de comida todos os
dias, de segunda-feira a segunda-feira,
é algo que continua sendo notícia, que
vende, que impacta, que impressiona e
questiona.
O que o ARCJ faz? O que sempre fizemos: desgastar a vida por Cristo. Onde?
No Refeitório da Divina Providência,
nas Casas Hogares (casas de acolhida
de meninas), nos Colégios, nas Casas
de Missão e de Evangelização, na Catequese, nos abrigos de idosos, nos
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grupos de apostolado, nos ministérios
e em todo trabalho onde a Igreja nos
necessite, como nosso pai Agostinho
nos exorta.
Mas se fazemos este titânico apostolado e doamos a vida pelo Reino de Deus,
é porque existe um SER autêntico, intrínseco e oculto, que nos move, nos
impulsiona e nos dá forças para continuar semeando sorrisos aos irmãos
mais pobres e empobrecidos. Então,
sob essa perspectiva, a pergunta deveria ser outra…

2. Quem são as Agostinianos
Recoletas do Coração de
Jesus?
Esta é a segunda pergunta mais frequente; por vezes indiretamente formulada: Por que vocês têm tantas vocações? Como as conseguem? Parece
nos perguntar: O que veem em vocês?
O que vocês oferecem? Quem são as
ARCJ?
E isso, em resumo, é o que permanece verdadeiramente atraente para as
jovens que hoje querem abraçar a vida
consagrada da nossa espiritualidade
agostiniana e do carisma fundamental da ARCJ. Talvez, para o mundo e a
mídia, isso não seja notícia de primeira
página, sem valor monetário e, portanto, sem interesse. Mas para nós é uma
questão vital: é a seiva que se renova
com a chegada de jovens vocações; é a
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fonte de graça que segue seu rumo sem que ninguém
consiga detê-la; é um fluxo que não paralisa; é um movimento espiritual, é vida, é um coração palpitante, é uma
“chama que nunca pode parar”, é um dardo de amor que
atravessa o enamorado coração eucarístico!
E dentro de nossa espiritualidade agostiniana, a fraternidade e a alegria desempenham um papel extremamente
importante! Somos verdadeiras irmãs, não porque vivemos juntas, sob o mesmo teto, mas porque nos amamos
como tal, porque desfrutamos do dom de Deus na outra
e porque vivemos tendo “uma só alma e um só coração
direcionados para Deus”.
A Eucaristia que nos congrega todos os dias, prolonga-se
durante o dia, para dar vida ao que nossas Constituições
indicam no número 50: “Deus, Verdade suprema, se
revela especialmente no exercício do amor fraterno,
expresso nas relações pessoais de mútuo apreço e confiança; bom trato, serviço, perdão, diálogo, conselho, edificação e estímulo”.
Juntas crescemos, caminhamos e buscamos a Verdade.
Juntas aprendemos e damos glória a Deus. Juntas nos
santificamos, nos corrigimos e nos apoiamos. Juntas nos
toleramos e juntas respondemos ao plano de Deus em
nossa vida, porque nos une, não um vínculo de sangue,
mas espiritual, que supera essa realidade humana que
caduca, se esgota e morre. E sem essa força interior da
graça, que nos é dada em amor pela ação do Espírito
Santo, todo trabalho apostólico e social é infértil. Ouvimos com frequência em nossa formação: não é o que
se faz, mas como se faz! É exatamente o que nosso pai
Santo Agostinho disse no quarto século: “Coloque amor
nas coisas, e isso fará sentido... retire o amor e elas ficarão vazias!”
Somos ARCJ! Uma vida, um caminho, um estilo, um ideal.
ARCJ: um carisma dado à Igreja, graças à resposta de
uma santa que continua atual: Beata Maria de São José.
¡¡ Gracelia Esther Molina Talavera ARCJ

Trabalho
DE Formação
DE Jovens
dAS
ARS NA ASIA
Augustinian Recollects Sisters

F

ilipinas, um arquipélago no sudeste da Ásia, abriga
mais de 200 religiosos dedicados a defender o legado de Santo Agostinho, enquanto servem a Igreja em
vários apostolados; sendo um deles, a educação dos
jovens.

Iniciada em1725 pelas irmãs - religiosas e de sangue
- Dionisia Mitas e Cecilia Rossa Talangpaz como beatério para
mulheres piedosas que prestavam serviços no Santuário de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Manila, a atual Congregação
das Irmãs Agostinianas Recoletas tem 25 escolas (em sua maioria
de missão) estabelecida em várias ilhas do país, bem como em 4
centros educacionais, cuja administração lhes foi confiada. Em todas essas instituições de ensino, as ARS tornam viva a fé católica
na vida dos jovens e de suas famílias. Este trabalho de evangelização começou em 1907 com a fundação do Colégio de Santa Rita,
próximo à Igreja de San Sebastián, em Quiapo, Manila.
Até o momento, as 29 instituições de ensino estão unidas em uma
rede de trabalho conjunto: o Apostolado Educacional Agostiniano Recoleto (AREA), liderado pelo Superintendente de Escolas.
Os administradores das escolas realizam uma assembleia anual
para atualizar suas colaborações, além de seminários e oficinas
com a participação tanto de religiosos quanto de trabalhadores
das escolas.
Nos últimos cinco anos, houve uma grande mudança no desenho
e aplicação dos planos de estudo devido a um novo programa do
governo. Todas as escolas das ARS (exceto uma) abriram a Escola
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Secundária Superior (11º e 12º ano), o
que é de grande ajuda para os jovens
das escolas públicas que desejam frequentar a educação privada (financiada
pelo governo) nos últimos anos escolares do ensino básico. As Irmãs Agostinianas Recoletas (Augustinian Recollect
Sisters) podem, assim, demonstrar fé a
esses jovens antes de ingressarem nos
estudos universitários ou abandonarem completamente o sistema escolar.
As escolas das Augustinian Recollects
Sisters usam um guia de trabalho que
sintetiza as doutrinas e os ensinamentos da Igreja, além da espiritualidade
de Santo Agostinho. Os livros, intitulados "Nosso caminho para Deus", foram
escritos por uma equipe de irmãs agostinianas recoletas e publicados pela
Phoenix Publishing House (Quezon
City). Os volumes incorporam as referências das normas das escolas católicas das Filipinas (PCSS). Os padrões das
PCSS foram articulados e identificados
em cada lição: 1) Identidade e missão
católicas, 2) Liderança e governo, 3) Desenvolvimento do aluno, 4) Ambiente
de aprendizado, 5) Vitalidade operacional.
Além disso, a vida comunitária e a espiritualidade no campus são aprimoradas
pela realização dos Exercícios Espirituais Agostinianos Recoletos (ARSE). Todos os meses, os funcionários e os alunos realizam um ou dois dos exercícios
espirituais da Cúria Geral da Ordem dos
Agostinianos Recoletos. Todos as ARSs
realizaram oficinas de exercícios espirituais por três verões.
O ensino e a aprendizagem digitais são
incorporados às estratégias e técnicas
de ensino, com plataformas como a
schoology, o edmodo e outros sistemas de gestão de aprendizagem para a

formação integral dos alunos no século
XXI. Eles são cidadãos globais; portanto, a tecnologia e as comunicações virtuais devem ser relevantes no ambiente escolar.
O currículo estabelecido nas escolas
inclui princípios que são identificados
como JEEPGY: Justiça e Paz, Integridade
Ecológica, Cidadania Engajada, Redução da Pobreza, Igualdade de Gênero,
Capacitação de Jovens.
Recentemente, na reunião nacional de
representantes das escolas, foram articulados seis atributos dos graduados

FILIPINAS É
O LAR DE
200 RELIGIOSAS
DEDICADAS
A MANTER
O LEGADO DE
SANTO AGOSTINHO
da ARS que se espera que sejam vividos
e assumidos por cada aluno: 1) Centrado em Cristo, 2) Persistente na busca
da Verdade, 3) Comunicador vivificante da verdade e do amor; 4) Criador
de comunhão; 5) Líder servidor transformador; 6) Administrador criativo da
criação de Deus.
Por fim, um programa de desenvolvimento profissional de 8 módulos foi
projetado para o treinamento do pessoal da escola. Concentra-se no Projeto de Vida e Missão da Instituição, no
programa de estudo, nas estratégias
de ensino do século XXI, na articulação
vertical e horizontal, na gestão da sala
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de aula, na avaliação e na comunicação
com as partes interessadas.
Em 2020, a Congregação - uma família
religiosa totalmente filipina - celebra
o Decretum Laudis, as Bodas de Ouro
do seu reconhecimento por parte do
Vaticano como um grupo religioso de
Direitos Pontifícios. Todas as comunidades escolares estarão representadas na
capital do país em uma série de atividades alegres. All hail, Recoletas! (Saudações, Recoletas!).
¡¡ Mary Ann Jimenez Lumactao ARS

agostinianos recoletos

A vivência na prática do ser

"uma só alma e um só coração dirigidos
para Deus"

D

Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta

efinir em uma única
palavra a experiência
vivida naqueles incríveis cinco dias. Este foi
um dos últimos desafios que recebemos
durante o Encontro dos Presidentes
dos Conselhos Nacionais das Fraternidades Seculares Agostinianas Recoletas, em Roma. Já era noite adiantada,
de uma sexta feira longa, de muito
trabalho, deliberações e decisões. Na
mesma singela capela que, em poucos
dias, se tornou tão nossa a partir da
oração de abertura, onde não apenas
entregamos os trabalhos vindouros
mas também os nossos corações com
todas as suas expectativas, receios e
esperanças e que nos recebia a cada
despertar e a cada anoitecer, pouco a
pouco, ia se ouvindo as tais palavras
pedidas: “gratidão”... “entrega”... “benção”... “partilha”... “compromisso”...
Por estarem tão cheias de tudo o que
ali vivenciamos, tinham um significado
que em nada se parecia “uma” palavra,
mas que ultrapassava o racional e trazia
junto de si também um gosto de despedida. E as palavras seguiam saindo
de nossos corações: “compromisso”...
“chamado”... “união”... “comunhão”...
“fraternidade”... “amor”...
Não havia como não se lembrar naquele momento do caminho trilhado
dia a dia. Os olhares ainda tímidos se

cruzando ao subirmos no ônibus que
nos levaria a casa de retiro, verdadeiro
local de paz e recolhimento. Através
das primeiras saudações, a tentativa de
descobrir quem era quem, qual idioma
falava, de que país vinha, quantos de
cada pais. Ao chegarmos na Casa de Retiro, uma primeira surpresa, fomos re-

E AS PALAVRAS
QUE NOS
SAÍAM
SEMPRE
DO CORAÇÃO:
COMPROMISSO,
VOCAÇÃO,
UNIÃO
cepcionados, no hall da recepção, pelo
nosso Padre Prior, Frei Miguel Miró,
que gentilmente nos acolhia e com sua
delicadeza já acalantava os nossos corações nos dando uma pequena mostra
do que viveríamos naqueles dias em
comum e do maior de todos os aprendizados, que veio do testemunho e da
disponibilidade daqueles 25 participantes, entre frades e leigos, oriundos de
12 países diferentes: diferentes línguas
e culturas, diferentes caminhadas e experiências, diferentes idades de vida e
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de caminhada na fé que se fizeram um
no amor e no coração revelando que o
ser “uma só alma e um só coração dirigidos para Deus” não era apenas uma
linda frase, um lindo sonho de nosso
Pai Santo Agostinho. Experiência difícil de expressar, de relatar ou registrar,
apenas compreendida e reconhecida
no mais profundo dos nossos corações.
Na manhã da terça feira, Frei Javier
Monroy cuidou de nos dar uma visão
geral do que aconteceria a cada dia:
análise da realidade das FSAR no mundo, iluminação dessa realidade com o
que nos diz a Igreja e a OAR e, finalmente, quais caminhos percorrer em unidade a partir deste Encontro. Era hora
dos nossos olhos e ouvidos se abrirem.
Através das apresentações de cada país
fomos conhecendo, também, um pouco mais dos irmãos ali presentes e fomos percebendo melhor como as FSAR
acontecem mundo afora de forma a
podermos elencar os maiores desafios
e, juntos, pensarmos no seu amanhã.
E, neste momento, um entendimento
do nosso chamado ali, transcender o
particular, não deveríamos pensar apenas em nossas comunidades locais ou
nas necessidades do nosso país, mas
sim, pensar nas necessidades da FSAR
no mundo, em seu caminhar e em sua
continuidade. Quanta responsabilidade!

família agostiniano recoleta

Em meio às sessões em nossa sala onde juntos deliberávamos, recebíamos as formações necessárias e as
orientações para o trabalho nos grupos, momentos de
companheirismo e fraternidade nas pequenas lembranças ofertadas, no bate papo no café, na troca durante as
refeições e das partilhas e cantoria ao final do jantar. Vivência esta que foi fundamental para celebrarmos como
família e, em família, o Dia da Recoleção de forma tão
especial. E aí, chegávamos à segunda surpresa do Encontro: era dia de festa e vivência de comunidade. O local
escolhido já revelava o carinho com que foi planejado e o
quão inesquecível seria. Bem cedo, o grupo já não mais
tímido, embarcava no ônibus rumo ao Vaticano, onde
passaríamos a manhã do dia 05 de dezembro. Nossa
celebração eucarística, presidida pelo Prior Geral, aconteceu numa das capelas na Tumba de São Pedro, que
emoção! Só isso já bastaria, porém as comemorações se
seguiram e era hora de almoçarmos. Vivenciamos a refeição em unidade com as comunidades agostinianas recoletas de Roma, na Casa da Via Sistina. E, para fechar o
dia com chave de ouro, nossa oração das vésperas, foi na
Capela de Santa Mônica, na Basílica de Santo Agostinho.
Não preciso dizer que embarcamos, de volta no ônibus
maravilhados com as bênçãos de Deus e todo o carinho
da OAR para conosco.
Ainda sob a emoção vivida na Festa da Recoleção, chegávamos ao último dia do nosso Encontro, às deliberações
finais, que foram devidamente apresentadas ao Prior
Geral e seu secretariado e à Eucaristia de Encerramento
do Encontro onde no final ouvimos o ressoar daquelas
palavrinhas: “gratidão”... “entrega”... “benção”... “partilha”... “compromisso”... “chamado”... “união”... “comunhão”... “fraternidade”... “amor”...
Antes da despedida oficial, a descoberta de que o nosso último e maior desafio ainda estaria por vir, a missão
de levarmos aos nossos países e às nossas comunidades
tudo o que vivemos naqueles cinco dias e seguirmos caminhando com alegria e esperança rumo à Jerusalém
Celeste. Santo Agostinho, rogai por nós!
¡¡ Rosanna Pucarelli
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"Queremos estar
em comunhão,
mas a Amazônia
é diferente"
41 minutos de conversa com o bispo Joaquín Pertíñez OAR

T

odas as manhãs, quando
o bispo Joaquín Pertíñez
começa o dia, há um assunto imprevisto esperando por ele. É o cotidiano do bispo agostiniano
recoleto de Rio Branco, uma enorme
diocese da Amazônia que faz fronteira
com o Peru e a Bolívia. “Para ser bispo,
você precisa saber tudo sem entender
nada”, ele começa rindo. As pessoas
gostam de repetir essa frase quando
explicam seu trabalho.
Talvez ele tenha adquirido esse pensamento nos mais de 20 anos de ministério episcopal que ele carrega atrás dele.
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Foi ordenado bispo em 1999. Pode-se
dizer que sua vida está ligada à Ordem
dos Agostinianos Recoletos desde o
seu início. Ele cresceu em Monachil
(Granada, Espanha) e cresceu com os
religiosos recoletos do convento Nuestra Señora del Buen Consejo com quem
jogava futebol. Então, ele tinha apenas um pensamento: queria ser como
aqueles jovens frades. No entanto, ele
entrou no noviciado em Monteagudo
mais tarde do que gostaria. Mais tarde,
Deus continuou tecendo os fios de sua
vida e escrevendo sua história específica da Espanha para o Brasil, até que ele
se tornou bispo.

agostinianos recoletos

Seu dia a dia na diocese é complexo. Resume-se em viagens, celebrações sacramentais com as comunidades - algumas
delas no interior, a mais de 10 horas de
distância -, reuniões, pastoral na cúria
e aulas no seminário. Você não precisa
pensar muito para chegar à conclusão
de que sua vida está ocupada. Nos 40
minutos em que nossa conversa dura, o
bispo Pertíñez atende o telefone em seu
escritório quatro vezes.
Existem muitos desafios que lhe dizem
respeito. Humildemente, ele comenta
que ninguém estuda para ser bispo e,
de repente, é colocado em uma diocese
com problemas a resolver. O mais urgente é o futuro do hospital da diocese. É o melhor hospital da região, mas
as complicações impostas pelo Estado
do Acre levaram a numerosas dívidas.
“Apesar dos problemas, queremos continuar com o hospital, porque acreditamos que é uma obra de Deus”, diz ele.
Nossa entrevista é ameaçada pela posterior reunião que será realizada com a
primeira dama do Brasil para resolver
conflitos com o Estado sobre o hospital.
Esse atendimento médico é complementado pela ajuda que a diocese fornece aos leprosos; ou, como também
são chamados, os 'hansenianos'. Todo
esse trabalho vem apenas da caridade.
Rio Branco vive uma dura realidade. Ser
uma região de fronteira significa ser a
porta de entrada da droga no país. O
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tráfico de drogas existe, o que envolve
armas, violência, agressão sexual e tráfico de seres humanos. "É complicado
e perigoso acompanhar a população
afetada pelas máfias do narcotráfico",
afirma o agostiniano recoleto. Em 2019,
Rio Branco foi a capital com a maior taxa
de homicídios do Brasil. Diante disso, a
Igreja oferece seu acompanhamento e
conforto às milhares de famílias que sofrem essa circunstância trágica e diária.
No entanto, seu bispo não pode levantar a voz, porque ele é estrangeiro, e a
sociedade e os poderes não acham isso
correto.
Além dessas terríveis peculiaridades
da diocese de Rio Branco, o prelado
enfrenta um desafio compartilhado da
Igreja da Amazônia: o abandono social
e espiritual da população interior da
selva amazônica. Centenas de milhares
de comunidades, devido à dificuldade
de deslocamento e à falta de padres,
só podem receber os sacramentos uma
ou duas vezes por ano. "O interior está
abandonado", confessa Pertíñez com
pesar. Soma-se a isso a exploração que
grandes empresas fazem de seus territórios e de seus habitantes como trabalhadores.
Esse problema foi analisado e discutido no último Sínodo da Amazônia, no
qual Dom Joaquín participou. Naqueles
dias, em Roma, duas coisas se destacam: “Muita liberdade e muita igualdade”. Evangelização, atendimento aos
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mais necessitado, ecologia integral... “O
Papa queria ouvir todos nós”, diz ele. A
Amazônia de diferentes países falou e
o Santo Padre prestou atenção a cada
um: seus problemas, suas dificuldades.
Por isso, o Papa Francisco sugeriu focar
mais em diagnósticos do que em possíveis soluções.
A evangelização neste lugar é radicalmente diferente de qualquer outra
parte do mundo. O bispo agostiniano
recoleto de Rio Branco explica com uma
mensagem clara: “Queremos estar em
comunhão com a Igreja, mas a Amazônia é diferente”. Ele garante que “nosso
povo foi abandonado há muitos anos”.
As comunidades não entendem que
não há sacerdotes que celebrem para
elas a Eucaristia para - o sacramento
central da vida cristã - ao menos várias
vezes por ano.

PARA SER
BISPO
É PRECISO SABER
TUDO SEM
COMPREENDER
NADA

dos leigos, os chamados viri probati. Foi
algo sumamente criticado por alguns
setores da Igreja. “O palestrante não conhece a Amazônia e nunca esteve aqui.
Há leigos que dão tudo de si pela Igreja,
mais do que muitos sacerdotes, e aos
quais as pessoas entendem melhor”,
diz o prelado. No entanto, ele confessa
que isso não resolveria a magnitude do
problema.
Nossa conversa termina abruptamente
com a chegada dos que vão participar
da importante reunião com a primeira-dama. Mais de 40 minutos de conversa
sobre o divino e o humano, que neste
caso estão intimamente ligados. Don
Joaquín saiu quando ainda havia uma
pergunta a ser respondida: a Amazônia
se sente excluída da Igreja?
¡¡ Carlos Santana

Uma das possíveis soluções analisadas
pelo Sínodo foi a ordenação sacerdotal
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350 corações,
uma só alma no

PANAMÁ
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
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jovens
Jornada Mundial
da Juventude Agostiniana Recoleta
(JMJAR) 2019 significou, para
muitos jovens, um antes e um
depois em sua fé. Por mais de
uma semana, mais de 350 jovens tiveram a oportunidade de manifestar a
alegria de ser cristão. E compartilharam essa
alegria com muitos outros que, como eles,
vieram para a cidade do Canal de diferentes
partes do mundo onde se vive o carisma agostiniano recoleto na JAR. Unidos, com "uma só
alma e um só coração voltados para Deus", nos
dias anteriores, eles se prepararam para a JMJ
no Panamá. Com milhares de jovens de todo o
mundo, vivenciaram o encontro juvenil com o
Papa Francisco.
Foi precisamente o Santo Padre quem deixou a
mensagem mais clara dos nove dias da JMJ. A
todos os jovens, Francisco pediu, na Eucaristia
de encerramento da JMJ, "não ser o presente,
mas o agora de Deus". Uma mensagem clara
e direta que calou fundo em muitos jovens.
O Papa quis, assim, mostrar que a Igreja está
aberta a todos os jovens, usando, inclusive,
o mesmo modo juvenil de falar. "Maria foi a
'influenciadora' de Deus", disse ele na Vigília
do sábado, 26 de janeiro, antes de lhes dizer
simplesmente: "Vocês foram criados para algo
mais".
Os jovens das JARs vivenciaram a experiência
da JMJ, dentro da qual se encontra a JMJAR,
com o Papa Francisco também na Via Crucis
e na cerimônia de boas-vindas. Suas palavras
estavam gravadas na cabeça e no coração dos
jovens agostinianos recoletos que, nos dias anteriores, se dispuseram para o grande evento.
No Parque del Perdón, localizado no Parque
Omar, eles se reuniram com os conselheiros
religiosos da JAR para receber o sacramento da
reconciliação antes da JMJ. O perdão é a melhor maneira de abrir o coração.
No Colégio San Agustín, onde ocorreu a reunião, mais de 350 membros das JARs da Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México e Panamá
(país anfitrião), Peru, República Dominicana
e Venezuela. Deste último, apenas um jovem
veio: Eduardo Sogliani. A situação do país não
permitiu que mais venezuelanos estivessem
no Panamá. No entanto, todos os participantes da JMJAR não esqueceram a Venezuela:
oraram pela juventude e, em coro, entoaram
o nome do país.
Isso, como muitos outros, era um símbolo de
fraternidade, uma das características do jovem
das JARs que o bispo agostiniano recoleto Carlos María Domínguez, ensinou durante o JMJAR, em uma das três catequeses. Ele revisou
as cinco notas distintivas da JAR: orante, comunitária, missionária, mariana e agostiniana.
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Na segunda catequese, o agostiniano recoleto Ismael
Xuruc, um dos quatro missionários em Cuba, falou sobre
a nota distintiva missionariedade. Por sua vez, Nicolás
Vigo, agostiniano recoleto do Peru, proferiu a última catequese do JMJAR sobre a liderança do jovem JAR.
A Virgem Maria foi a principal protagonista desses dias.
De acordo com a JMJ, que foi dedicada a Maria pela primeira vez e cujo lema era "faça-se em mim segundo a
tua palavra", as celebrações eucarísticas e os momentos
de oração da JMJ giravam em torno da Virgem Mãe com
a frase agostiniana: «Maria o levou no ventre, nós no
coração». O sim de Maria a Deus para gerar Jesus é uma
referência para os jovens da JAR que, como Santo Agostinho, com um coração inquieto, querem procurar Jesus.
Antes do Santíssimo Sacramento, os jovens tiveram três
momentos de oração, reflexão e interioridade. O primeiro, na paróquia de São Lucas, durante a Vigília da JMJ. A
segunda no Colégio Santo Agostinho, durante a oração
da manhã de quinta-feira. O último, juntamente com o
Papa Francisco na Vigília da JMJ no Campo João Paulo II.
Será em Lisboa, em 2022, quando novamente os jovens
da JAR viverão uma nova experiência de fé junto com os
jovens católicos de todo o mundo e com o Santo Padre.

“A missão é levar
Jesus a sério”
CATEQUESE DE ISMAEL XURUC OAR

terceira característica distintiva das Juventudes AgosA
tinianas Recoletas (JAR) é a ação missionária dos jovens. Este foi o ponto que o agostiniano recoleto Ismael
Xuruc, missionário em Cuba, abordou em profundidade na
primeira catequese da JMJ no Panamá. Os mais de 350 jovens que participaram no grande encontro do JAR receberam uma mensagem clara: também eles são missionários,
embora possam não estar em territórios de missão.

A missão dos jovens, segundo Ismael, começa com os seus
amigos, especialmente com aqueles que não acreditam.
Para levar a cabo esta missão, é preciso trazer consigo um
encontro com Jesus e uma mudança de vida. A missão", disse Ismael, "é levar Jesus a sério, levar a vida a sério, vivê-la radicalmente, sem mediocridade". Para isso, as comunidades
JAR devem dar um exemplo: "As nossas atividades devem
comunicar a nossa experiência de vida com Jesus; regressar
a Jesus". "Uma comunidade JAR sem uma relação viva com
Jesus não tem futuro", afirmou.
É Jesus que deve ser o núcleo da vida do cristão, especialmente dos jovens. "É Jesus que quer iluminar a sua vida;
responder às perguntas que têm de viver dia após dia", disse. Para este encontro com Jesus, Ismael deixou aos jovens
quatro perguntas: O que queria Jesus introduzir no mundo?
O que procurava? O que fazia? Onde está o núcleo da sua
mensagem?
Ishmael Xuruc insistiu em não cair na mediocridade. "Se o
que está a fazer nas suas paróquias neste momento não o
convence, saia daí. Jesus também não gosta que fiquem aí.
Ele está sempre pronto a guiá-los para um novo futuro para
as vossas vidas e para a Igreja. Sejam generosos e corajosos.
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“Jovens, a Ordem
sonha com vocês”

“São chamados a ser
líderes, cada um nas suas
próprias circunstâncias”

CATEQUESE DE CARLOS MARÍA DOMÍNGUEZ OAR

CATEQUESE DE NICOLÁS VIGO OAR

Ser um jovem agostiniano recoleto não é apenas
"Carlos
vestir uma camisa». A frase do agostiniano recoleto
María Domínguez é o melhor contexto para en-

tender a terceira catequese transmitida aos jovens da
JMJAR. O então Vigário da Província de Santo Tomás
de Vilanova na Espanha e atualmente bispo auxiliar de
San Juan de Cuyo (Argentina) comentou aos jovens a
identidade de um jovem JAR, seguindo as notas distintas dos jovens agostinianos recoletos: orante, comunitária, missionária, mariana e agostiniana.
Dom Frei Carlos María questionou os jovens: “Alguma
coisa mudou em sua vida desde que você entrou na
JAR? Você se lembra de como era a sua vida antes de
entrar na JAR; e depois, sobretudo se você ama Jesus
mais do que antes”. Nesse sentido, Dom Frei Carlos
María garantiu que um encontro real com Cristo deveria ser encorajado. “O que é um encontro real com
Cristo? É algo que muda sua vida. Depois de encontrá-lo, você não precisa mais saber sobre Jesus, mas conhecê-lo”, disse. Esse encontro com Cristo deve ocorrer na vida de todos os jovens JAR: "Se você já fez um
retiro com a JAR e a vida não mudou você, então você
nunca teve um encontro com Cristo».
Se o jovem realmente tiver um encontro com o Senhor, ele amará a Deus. Em referência a essa relação
de amor, Dom Frei Carlos María Domínguez apontou
diretamente para a oração. “Como você vai ter um relacionamento amoroso com Deus sem oração? Sem
ter um momento de diálogo com quem você ama?”,
perguntou. A oração deve estar ligada à Palavra de
Deus: “Uma JAR não pode deixar cair a Bíblia de suas
mãos”.
Concluiu com uma mensagem para todos os jovens
da JAR: “A Ordem sonha com vocês, jovens”. Pelo fato
da Ordem pensar nos jovens, Dom Frei Carlos Maria
deixou uma porta aberta: “A Ordem também está pensando que, quando você deixar de ser jovem, poderá
continuar vivendo nosso carisma”, afirmou.
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s jovens que participaram da JMJAR ainda são chamaO
dos a serem líderes, cada um em suas circunstâncias. É a
mensagem deixada pelo agostiniano recoleto Nicolás Vigo na
segunda catequese do encontro. Durante os quase 40 minutos
da palestra, ele analisou a realidade dos jovens de 2019. Os
membros da JAR têm a possibilidade de acompanhar esses jovens necessitados de uma experiência de fé.

A justificativa da liderança do jovem cristão, também enraizada no Sínodo da Juventude de 2018, está em Jesus: “Nosso
desafio é a liderança. Jesus nos pede que sejamos fermentos
na massa”. No contexto atual é necessário que os jovens sejam líderes “porque, disse frei Nicolás, vivemos em um mundo
de mudanças no qual o senso religioso se perde”. “Precisamos
anunciar o Evangelho, evangelizar e trazer as boas novas, porque temos uma verdade tão boa e bela que não podemos silenciá-la”.
Vigo analisou que os jovens precisam ser acompanhados.
“Os jovens precisam da presença de outros. Eles têm fome
de Deus, precisam de referências”, disse ele. No entanto, algo
deve mudar para que os jovens da JAR sejam verdadeiros líderes: “Precisamos mudar a maneira como comunicamos a fé.
A mensagem evangélica não deve mudar, mas deve mudar a
maneira como a fazemos”.
E como deve ser o líder? Nicolás Vigo, agostiniano recoleto
no Peru, deu duas chaves aos jovens: empatia e visão. “O líder transmite tranquilidade nas situações mais difíceis, nunca
perde os papéis; os líderes incentivam o trabalho, ajudam a
sonhar”, afirmou.
Nesse sentido, há trabalho a ser feito individualmente e nas
comunidades JAR. Cada qual deve ser um bom cristão, uma
boa pessoa, um bom aluno, um bom amigo... Descartar a mediocridade de cada vida e viver com paixão cada momento. E,
em geral, “transmitir a linguagem da alegria”.
Nicolás Vigo concluiu a catequese com uma mensagem clara:
“As JARs podem provocar no mundo um movimento de renovação e uma liderança cristã que finalmente torne realidade o
Reino de Deus”.

agostinianos recoletos

Testemunho

Cada JMJ tem seu sabor especial

T

ive a graça divina que
me permitiu participar
da JMJ de Madri, Rio de
Janeiro, Cracóvia e este
último do Panamá em
2019. Digo que elas têm
a sua particularidade, porque em cada
uma delas se vive uma experiência diferente; experimenta-se o que seu processo de fé desperta naquele momento. Quanto a JMJAR, porém, parece-me
que estamos vivendo um momento
particular de abertura, onde começamos a viver novas experiências com as
casas que não estavam participando e
vivendo essa experiência da "Grande
Comunidade JAR". Não estamos mais
sozinhos, não somos mais individualistas; queremos viver a experiência da
JAR; que sejamos apenas "um".
Para mim, o Panamá foi um belo desafio. Foi a primeira vez que, como Secretariado de Vocações e Juventude,
tivemos que organizar uma JMJ. Acreditamos, contudo, que o objetivo foi
alcançado. Pudemos experimentar e
abordar a espiritualidade agostiniana
da maneira que a Ordem nos apresenta. Viveu-se belos momentos de oração, palestras e de comunidade. Penso
que, basicamente, estamos falando sobre o fato de que, no mesmo encontro,
o desafio era experimentar os pilares

da vida agostiniana: interioridade, comunidade e apostolado. Isto foi possível
graças às palestras abordadas por diferentes frades e aos belos momentos de
reflexão nos grupos.
A experiência foi espetacular, porque
pudemos nos nutrir não apenas da espiritualidade de nossos irmãos, mas também do idioma, das diferentes culturas
e, especialmente, do calor e da alegria
de nossos irmãos “locais” (panamenhos) que nos receberam de modo perfeito e serviçal durante todo o evento e
até alguns dias depois.
Logo depois da JMJAR teve início a JMJ,
e a cidade foi tomada de um diferente
colorido, pois já se sentia aquele "cheiro" da Jornada Mundial, ornamentada
com as bandeiras de todos os países
que se pode imaginar. Francisco havia
chegado ao Panamá. Estávamos preparados para recebê-lo “Fazendo aquela
bagunça que havíamos combinado fazer”. Não éramos convocados apenas
por Jesus. Também Maria nos chamava, uma vez que esta era a primeira JMJ
cujo núcleo se localizava na presença de
Maria, Mãe e intercessora.
Lembro-me de algumas palavras da Vigília em que o Papa nos convidou a viver
uma vida de salvação, não em uma “nuvem a ser descarregada, nem em um

106

aplicativo para baixar. A vida que Deus
nos oferece também não é um tutorial
a ser seguido. A salvação que Deus dá é
um convite a viver uma história de amor
que está sendo feita com a nossa própria história”. As palavras de Francisco
são tão atuais que até nos despertaram
um sorriso e nos levaram a dizer entre
nós: “Você está falando em nossa língua, o 2.0”
Creio mesmo que uma JMJ é isso também: viver uma Igreja nova e renovada, onde não é apenas atraente para
a juventude, mas a mesma juventude
que atrai novos jovens, pois viram que
esta é uma verdadeira festa da fé. Muitos talvez pediram poder experimentar
isso pela primeira vez na vida e nunca
esquecerão a experiência que tiveram.
Desculpem por repetir, mas talvez seja
muito difícil descrever o que se vive na
JMJ. Se posso, porém, dizer algo importante, falo do fogo que fica gravado no
coração e cuja força é suficiente para
sair e gritar a todos que Jesus nos ama!
¡¡ Francisco Lostia – JAR Argentina

jovens

Testemunho

Jovens construtores do mundo

S

ão muitos os momentos
que me vêm à cabeça
quando penso na recente Jornada Mundial da
Juventude, realizada no
Panamá. Se eu tivesse
que resumir tantas experiências, momentos e lembranças em uma palavra,
a apropriada seria: encontro. A JMJ
Panamá 2019 foi para mim uma experiência de encontro pessoal e comunitário com Cristo, em quem todos nos
tornamos um, em quem nossa língua
era a da fé; em quem contemplamos
a beleza da diversidade e falamos de
amor, o que nos torna mais plenamente humanos.

Muitos perguntaram se, como anfitriões, estávamos cansados ou se foi
um trabalho muito intenso preparar
todo o necessário para receber nossos
irmãos peregrinos. A verdade é que os
dias de trabalho deixaram de ser vistos
como tal no momento em que entendemos e internalizamos que não receberíamos tão somente jovens vindos
de diferentes partes do mundo. Quem
estava prestes a impactar nossas vidas
e tocar nossos corações era o próprio
Cristo, presente em cada um dos peregrinos que receberíamos. Não se tratava mais de organizar quartos ou preparar atividades, mas de dar, com alegria,

o melhor de cada um para esta grande
festa de fé e, da mesma maneira, preparar o coração para vivenciar com intensidade cada momento.
Um ano depois dessa experiência, mais
que apenas recordá-la, é importante
avaliar quais são os frutos que ela deixa
para o nosso crescimento espiritual e o
de nossas comunidades. Quando Deus
passa tudo é transformado; portanto, o
que vivemos e aprendemos na JMJ deve
nos levar a uma transformação na qual
assumimos compromissos concretos,
no qual somos protagonistas e construtores do “mundo melhor” que todos
ansiamos, e, como o Papa Francisco
nos ensinou, só será um fato quando
nos prepararmos para criar o amanhã,
acreditando na força transformadora do
amor de Deus.
Como autênticos jovens agostinianos
recoletos, devemos responder ao chamado que o Senhor nos faz. Um passo
concreto em direção a essa resposta,
como nos foi apresentado no lema do
JMJAR, é decidir “levar Cristo no coração”. Isso vai além de vestir uma camiseta ou gritar um slogan. Implica que
somos capazes de viver e transmitir os
valores do Evangelho na vida cotidiana, conforme as palavras de nosso pai
Santo Agostinho: “espalha o evangelho;
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o que concebeste no teu coração dissemina-o com tua boca ... ”(Ce 116,7).
Fomos enviados: “Vai, testemunha, espalha o que viste e ouviste. E não faze
isso com muitas palavras, mas, com
gestos simples e diários, que transformam e tornam novas todas as coisas”,
disse-nos o Papa Francisco. O que tornará esta Jornada Mundial da Juventude verdadeiramente valiosa e memorável não é o que já aconteceu, mas o
que faremos dessa experiência para dar
vida a todas as palavras e ensinamentos
recebidos, pois pelos nossos frutos nos
reconhecerão.
Que essa experiência fraterna nos ajude
a continuar encontrando Cristo na família, na comunidade, nos necessitados,
nos que sofrem; sempre lembrando
que somos o presente. Nosso momento é o agora e devemos vivê-lo com
uma alma e um coração direcionados
para Deus.
Até Lisboa 2022.
¡¡ Rubiela Cuadra – JAR Panamá
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Testemunho

Venezuela na JMJ:
					alcançando o impossível

A

presença de uma delegação venezuelana
na 4ª JMJAR, à frente
da JMJ 2019, foi um
projeto estremecido
por muitas vicissitudes pelas quais, como povo, estamos
passando. No entanto, nas frases de
Santo Agostinho, que diz que "Deus
não envia coisas impossíveis", o que
era visto como um sonho inatingível,
foi realizado abraçando a vontade de
Deus através da participação de uma
única pessoa que representaria o desejo das JARs de um país inteiro de enviar
a mensagem de que com fé, esperança
e amor é possível construir um reino
mesmo nas circunstâncias mais adversas.
Os procedimentos iniciais foram repletos de obstáculos, superados graças
à perseverança e o apoio dos frades e
membros da comissão organizadora,
que sempre manifestaram satisfação
com a ideia de que haveria representação da Venezuela no encontro.
Ao chegar, experimentei um mar de
emoções, liderado pela incerteza de
não saber como eu, sendo um, poderia
representar um país com tanto a oferecer. Eu carregava uma responsabilidade

que gerava tensão nos meus ombros,
que foi aliviada graças ao ambiente de
fraternidade e recoleção experimentado ao longo do dia. Cada delegação
me fez estar em casa e demonstrou
um interesse contínuo em conhecer
nossa realidade, testemunho e serviço.
Foi isso que me fez entender que meu
objetivo, além de um encontro próximo com Deus, era testemunhar que as
JARs venezuelanas ainda estão vivas,
ativas e com uma sólida espiritualidade, o que nos permite continuar sonhando e firmando o compromisso de
estar onde a Igreja precisa de nós, seguindo o exemplo de Santo Agostinho.
A experiência do Panamá foi muito rica
em termos de formação e espiritualidade mariana. Nas palavras do Papa,
que nos disseram que somos “o agora
de Deus”, reafirmei o compromisso de
devolver, com amor e serviço, o que recebi por tantos anos. Acima de tudo, a
mensagem de que a história de amor
das JARs em todo o mundo se entrelaça
com a da Venezuela por meio da missão e da Eucaristia, em uma só alma e
um só coração direcionados a Deus.
Foi uma verdadeira honra para mim ter
a bênção, não apenas de viver a JMJ,
mas também de promover a oração
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pelo meu país em todos os momentos,
e de ser o instrumento de Deus para a
integração e união das JARs venezuelanas com os de todos os países. Agradeço a Deus, a Maria Santíssima e à Ordem dos Agostinianos Recoletos, por
tornar esse sonho possível, e a JAR por
tudo o que me proporcionaram. Seguimos em frente, sempre guiados pelo
mestre interior.
¡¡ Eduardo Sogliani - JAR Venezuela

jovens
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Juventude,

um estado do coração
Cinco razões para você ler Christus Vivit
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jovens

Cristo
vive.
Así Assim começa o documento que

o Papa Francisco dirige principalmente aos jovens e a todos os cristãos que se preocupam com a vida
deles e sua pastoral. Se o quisermos
ler, nós o encontraremos na web
com o título latino Christus vivit.
Trata-se de uma exortação publicada
após o sínodo dedicado aos jovens.
Mas, para que esse interessante texto não permaneça um simples recurso onde podemos encontrar frases e pensamentos impactantes em
nossas redes sociais, devemos nos
esforçar por lê-lo e dialogar com os
tópicos abordados. Proponho cinco
razões para fazê-lo:

1.

A linguagem de um ancião
que os jovens entendem.
Francisco é entendido quando escreve para jovens e sobre jovens. Fiel ao seu estilo, ele faz isso
com simplicidade intencional. Ele
quer ser entendido. Quase como
uma catequese, por exemplo, apresenta, de maneira muito didática,
os jovens protagonistas do antigo e
novo testamentos, como o profeta
Samuel ou a jovem Rute. Ou recorda
a lista de jovens santos ao longo da
história da Igreja. Serve-se de exemplos cotidianos para tratar de temas
necessários que interessam aos jovens da Igreja: trabalho, vocação, sexualidade, experiências de fé.

2.

dos pés, porque no fundo ele procura
fazer propostas que impeçam você viver desorientado: “em um mundo que
enfatiza excessivamente a sexualidade,
é difícil manter um bom relacionamento com o próprio corpo e viver serenamente as relações afetivas” (n. 81).

3.

Por fim, encontramos orientações para a pastoral de nosso grupo juvenil. O Papa, sem
descer a conteúdos e atividades concretas, porque se dirige a toda a Igreja, fornece orientações para iluminar a
organização de nossos movimentos juvenis. Primeiro porque nos convida a ficarmos em dois eixos: a experiência do
encontro com Deus em Cristo e o crescimento no amor fraterno, na vida comunitária e no serviço (213). Também
propõe desenvolver projetos formativos em questões doutrinárias e morais
e nos encoraja a interagir, “aprendendo
uns com os outros, poderemos refletir
melhor aquele maravilhoso poliedro
que deveria ser a Igreja de Jesus Cristo"
(n. 207).

4.

Ninguém é deixado de fora.
Para todos os jovens ele tem
uma palavra. Fala com prudência, mas fala a todos e com todos. Ele
fala aos mais comprometidos, aos mais
fiéis à doutrina, mas também aos que,
por causa de suas críticas e discordâncias, decidiram se afastar. O Papa Francisco chega a escrever coisas do tipo:
“nem é necessário que alguém assuma
plenamente todos os ensinamentos

Mostra-nos a fórmula para
não sermos “bichos raros”
(n. 36), mas diferentes. Não
encontraremos a desqualificação
fácil e típica sobre o estilo de vida
dos jovens da Igreja. Pelo contrário,
incentiva, aconselha a evitar excessos e propõe diretrizes que ajudam a
viver com mais coerência. Incentiva
a buscar os sonhos, mas sem cair na
ansiedade (n. 142). Convida o jovem
a ser ele mesmo, mas, ao mesmo
tempo, como aquele bom velhinho
que sabe tudo, alerta sobre dificuldades que o jovem vai encontrar se
pretender ser um radical jovem cristão: “você precisa descobrir quem
você é e desenvolver seu próprio
modo de ser santo, independente da
opinião dos outros” (n.162) Nos temas mais delicados e sensíveis para
o jovem, parece caminhar na ponta
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da Igreja para participar de alguns dos
nossos espaços para jovens” (n. 234).
Em suma, o Papa gosta de “espaços inclusivos” na pastoral juvenil.

5.

Discernimento cristão disponível para todos. O Papa Francisco tem claro que a juventude
é um estágio da vida em que o cristão
é chamado a encontrar sua vocação.
Mas não é fácil, por estar exposto a um
constante zapping (n. 279) de mensagens e contra mensagens. É por isso
que, no último capítulo da Exortação,
o Papa Francisco, um religioso jesuíta,
um formador religioso em outra época,
propõe a sabedoria do discernimento.
Ele fala da formação da consciência, da
escuta e do acompanhamento e, sobretudo, do chamado do Amigo Jesus,
“o sempre jovem”.
Uma vez lida a Exortação Christus vivit
é certo que ainda continuarão sem resposta muitas inquietações suscitadas
na vida de um cristão. E muito mais na
vida de um jovem. Mas você sempre
encontrará no Papa Francisco palavras
de coragem e confiança nas possibilidades de quem quer seguir a Cristo, o
jovem entre os jovens (n . 229), com
alegria e determinação.
"Sua vida deve ser um estímulo profético, que impulsione outros, que deixe
uma marca neste mundo, aquela marca única que só você pode deixar" (n.
162)..
¡¡ Lorenzo Pérez de Eulate OAR
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HISTORIA

O

nome Sistina ou Sixtina
ressoa na mente de muitos religiosos da Ordem
como a casa onde vivem
os frades estudantes em Roma. Lembremo-nos que existe uma comunidade dedicada ao estudo e preparação
de religiosos a quem será confiado algo
especial em suas respectivas províncias, vigararias ou delegações. Sistina
também evoca Roma e o que é importante para a vida dos fiéis: a Santa Sé e
o Papa. Roma evoca a liderança da Igreja, o governo da Ordem e muitas coisas
importantes que precisam ser levadas
em conta.
Mas, para os que vivemos nesta casa,
esse nome significa algo mais: Sistina
undici, significa casa, quarto, estudo,
longas horas com a cara nos livros e
computadores, insônia, calor e desconforto no verão, escadas para todos os
lugares, oração matinal, desentendimento com os vizinhos que deixam o
lixo na entrada; significa também estar
com os companheiros num dia e às
vezes ficar dias sem vê-los (ou porque
você tem muito trabalho ou porque
eles têm exames acadêmicos). Significa

Sistina 11.
400 anos em Roma
muitas coisas, que se resume na própria vida.
Sistina undici é uma das comunidades
mais raras em que já vivi. Embora isso
não seja uma experiência totalmente
pessoal. Sistina undici é estranha por si
só. Quando a comunidade foi fundada
em 1619, os religiosos se estabeleceram em um pequeno convento, sem
igreja e sem muitas possibilidades de
crescimento. Os frades eram poucos
naquela época e a tarefa deles era
manter a comunicação e a presença da
congregação nascente com a Sé Apostólica. Em 1667, eles puderam depositar a primeira pedra de sua capela,
embora tivessem que confrontar-se
com os trinitarianos descalços, que não
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os desejavam à frente do seu convento
(Saint Francisca Romana, agora o teatro
Il Sistina), pois isto significa competição. Depois de alguns anos, com a ajuda da embaixada espanhola e de algum
cardeal, os recoletos puderam abrir seu
templo a todos os fiéis.
Quando os franceses chegaram a Roma
(1810), a rua foi chamada Via dell'acqua felice, e a pequena casa destinada
a acolher os pobres foi convertida em
estábulo. Parte da igreja foi perdida
devido aos incêndios e vandalismo. Finalmente, quando os franceses se foram, o governo espanhol o ocupou e
o destinou para ser usado como uma
oficina de pinturas. Carlos IV da Espanha restaurou o convento e o devolveu
aos frades.

história

Por muitos anos, os problemas políticos na Europa
minaram a vida da comunidade. Houve anos em
que os agostinianos recoletos não moravam nesta
casa. Agostinianos calçados, padres diocesanos,
monsignorinos deram uma nova vida à comunidade. A chegada do padre Enrique Pérez significou o
retorno da vida agostiniana recoleta à casa de Sistina. Esta casa foi a primeira testemunha do reconhecimento legal de nossa Ordem, tornando-se a
primeira Curia Generalizzia, recebendo mais frades
e expandindo-se para Sistina quatordici.
Na década de 1930, os movimentos políticos fizeram surgir a necessidade de formação na Itália e
os religiosos começaram a chegar para se preparar
para o sacerdócio e para outras atividades. Quando
a cúria geral se mudou para o EUR, a comunidade
adquiriu sua finalidade atual: servir de espaço para
os religiosos de toda a Ordem estudarem nas universidades romanas.
Desde o clássico como Direito, Escrituras Sagradas,
Filosofia, Dogmática, Liturgia, até os novos desafios: missão, ministério da juventude, família, social,
formação… Os cursos as escolas católicas fizeram
parte da vida desta comunidade. Nomes como Gregoriana, Bíblico, Anselmiano, Angelicum, Patrístico,
Mariano, Teresiano, Salesiano, Lateranense... Todos
nos ressoam de algum modo e fazem parte do nosso currículo e da nossa vida.
¡¡ Tomás Ortega OAR
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A

Uma capela com 60 anos
e muitas histórias

boa conservação e o aspecto renovado da Capella
Madonna della Consolazione não nos faz pensar que
em 2019 terá completado meio século
de história. A pequena capela da Cúria
Geral dos Agostinianos Recoletos em
Roma comemorou seus 60 anos. Passaram seis décadas desde que a capela iniciou o seu trabalho pastoral, em
1959, quando a Cúria Geral foi estabelecida no distrito EUR.
O prior da comunidade, Pablo Panedas,
recorda as origens da capela. "Foi construído - explica - desde o primeiro momento em que a Cúria Geral se mudou
para cá, em 1959". Foi então preparado
um espaço de culto externo que foi dedicado a Nossa Senhora da Consolação
"como padroeira da Ordem".

Arte e história
Panedas diz que "foi feito um esforço"
para dar à capela grandes detalhes artísticos, para o qual foi contratado "um
dos escultores mais elegantes da época": Enrico Tadolini. O artista italiano foi
o autor da obra principal: a imagem da
Virgem da Consolação, Santo Agostinho

e Santa Mónica que preside à capela do
retábulo central. A escultura é feita de
mármore precioso e representa Maria
com a criança dando a Santo Agostinho
e Santa Mônica a Correia Sagrada.
Originalmente, segundo Pablo Panedas, havia duas esculturas em bronze
nas laterais, uma do Sagrado Coração
e outra de S. José, ambas do mesmo
artista. Estes foram retirados em 2003
e substituídos por dois mosaicos: um
com motivos eucarísticos - onde agora
se encontra o Tabernáculo - e outro representando vários santos da Ordem.
Sob estes últimos encontram-se os restos mortais do padre Jenaro Fernandez.
Morreu em 1972 e foi um religioso importante para a Ordem como historiador e canonista, e gozou de uma reputação de santidade.
Em um dos lados há um mosaico dedicado a São Nicolau de Tolentino, "como
reconhecimento e homenagem a um
dos santos agostinianos mais conhecidos da Itália". Embora Panedas afirme
ser um retábulo "com pouco valor artístico", serve como meio para muitos
fiéis pedirem a sua intercessão como
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santo padroeiro das almas no purgatório que ele é.

Uma capela com vida pastoral
Apesar de ser uma pequena capela e
sem uma entrada excessivamente visível, muitas pessoas têm vindo desde
o início para assistir à Eucaristia ou por
outras razões. Pablo Panedas recorda-nos que "não é uma paróquia" e,
por isso, o trabalho pastoral não é o de
uma paróquia. Além disso, os religiosos
que vivem nesta comunidade são, na
sua maioria, dedicados ao governo geral da Ordem.
No entanto, a capela "teve e tem ainda
muito culto". "Os religiosos celebraram
eucaristias, ouviram confissões e ajudaram a todos espiritualmente", explica.
Além disso, um grupo da Fraternidade
Secular Agostiniana Recoleta e outro
da Legião de Maria estão ativos em sua
região.
Nestes sessenta anos, muitas pessoas
passaram por este lugar por diferentes
razões e circunstâncias. A capela celebrou algumas das celebrações mais
importantes da Ordem. A sua história
continua a ser escrita.

nós somos
coração

fogo
força
verdade

www.agustinosrecoletos.com

