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Navegar
Em apenas doze meses, nossa vida passou
por uma virada radical: a pandemia mudou
completamente o presente e, talvez, o futuro. Ninguém esperava e, de repente, o mundo inteiro ficou paralisado em suas casas,
confinado por um vírus mortal. Essa situação
nos ajudou a lembrar o quão somos vulneráveis; encheu-nos de dúvidas, mas ao mesmo
tempo nos abriu um horizonte de oportunidades. Reafirmamos que, afinal, somos pouca coisa; e sem Deus, somos menos ainda. Só
com Ele os medos podem ser superados, e
a ausência das pessoas que partiram para a
casa do Pai por causa do coronavírus serão
mais leves.
Distantes e aparentemente isolados, o Papa
Francisco observou que, embora só possamos nos ver através das telas de videoconferência, estamos todos unidos no mesmo
amor. “Percebemos que estávamos todos no
mesmo barco, frágeis e desorientados; mas,
ao mesmo tempo, importante e necessário,
todos chamados a remar juntos, todos necessitados de conforto mútuo”, disse ele no
dia 27 de março, no extraordinário momento de oração diante da pandemia, frente a
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uma Praça de São Pedro vazia, no sentido físico,
mas abarrotada de almas.
Suas palavras e uma imagem da pesca na missão do Marajó ilustram a capa que visa representar o paradigma do ano que vivemos: como
missionários navegando pelo Amazonas, todos
navegamos juntos na tempestade, sabendo
que as águas, como as do rio Amazonas, são a
nossa própria vida.
A Ordem dos Agostinianos Recoletos não abandonou seu barco missionário, especialmente
neste ano centrado na orientação pastoral:
“Somos profetas do Reino: pobres, periferias,
projetos sociais”. Todos, religiosos e leigos, continuam comprometidos com uma sociedade
que clama e pede ajuda. Nos centros educativos, nas paróquias, nas missões, no dia a dia, a
comunidade continua a viver e a transmitir a
vida. Sob a máscara você pode sorrir, e tantas
pessoas que darão pelos outros tudo quanto
têm e são, adotando para si o exemplo dos religiosos que deixaram este mundo em 2020.
Na tempestade, e depois na calmaria, continuaremos todos navegando juntos no mesmo barco. A missão continua.
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carta aos irmãos

Que fica de

2020?

D

o Rio de Janeiro elevei minha oração no
início do ano 2020: Deus e Senhor nosso, que admirável é vosso nome em toda
a terra! O final e o começo do ano são
uma boa ocasião para agradecer. A misericórdia
do Senhor chega ao interior do coração, renova
a esperança e enche de amor cada instante da
vida. No começo do ano pedi ao Senhor que
continuasse abençoando nosso tempo e nossas
vidas, a Ordem e sua missão. Os fogos de artifícios iluminavam a noite, e seus resplendores refletiam no mar da vida os sonhos de milhares de
pessoas que, olhando ao céu, aspiravam a felicidade para o ano 2020.
Neste ano tínhamos programado continuar a
visita de renovação: Marajó e Lábrea no Brasil, e
depois Venezuela e demais países americanos. O
homem propõe e Deus dispõe. A pandemia da
Covid-19 se espalhava. Chegamos a Venezuela
no dia 8 de março. Iniciei a visita, mas, em Maracaibo, ficamos confinados três meses. Ali é impossível deixar de ver e sentir a necessidade de
tantas pessoas que sofrem em silêncio por causa
da opressão e do empobrecimento. À carência
de alimentos, medicamentos e energia elétrica
uniu-se a pandemia, agravando ainda mais a precariedade de tantas famílias. No dia 1ª de junho
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voltávamos a Roma em um voo humanitário.
Nos meses de confinamento, primeiro em Venezuela e depois em Roma,
dispus de tempo para preparar o documento sobre a pobreza que me foi
encomendado pelo último Capítulo geral. Neste tempo de pandemia adquire
maior força: como viver, hoje, a pobreza
evangélica? A pobreza está arraigada
em nosso coração, na vida de cada um
de nós, em nossas relações com Deus,
com os demais e com toda a Criação.
A vivência da pobreza e a opção pelos
pobres aproxima-nos daqueles que
passam necessidade física e espiritual.
Não podemos ser indiferentes aos milhões de pessoas que passam fome e
não podem levar uma vida digna. Para
nós, viver a pobreza é graça, além de
um desafio; é disponibilidade ao Espírito, ao mesmo tempo é processo de conversão. Esta conversão leva-nos a uma
mudança de atitude e requer decisões
e ações concretas. A pobreza evangélica une-nos a Cristo, e com a graça do
Espírito dispõe-nos para a vida fraterna

agustinos recoletos

de nossas comunidades, para a evangelização, a
caridade solidária, o compromisso com o meio
ambiente e o cuidado da Criação.

corre o risco de expressar infelicidade,
tristeza e frustração” (Patris corde, 7).
Meu apreço e gratidão a todos os irmãos que, neste tempo, se esforçaram
para servir, humana e espiritualmente,
aos demais. Recordo-lhes as palavras
do Papa Francisco: “Todos podem encontrar em são José, que passa desapercebido, o homem da presença diária,
discreta e oculta, um intercessor, um
apoio e um guia em tempos difíceis.
São José nos recorda que todos os que
estão aparentemente ocultos ou em
“segunda linha” têm um protagonismo
sem igual na história da salvação” (Patris
corde, Intr.)

Ante a incerteza gerada pela pandemia, no dia
19 de março, de Maracaibo, convidei a todos os
irmãos a pedir a intercessão de são José, protetor
da Ordem, para que nos ajudasse nestes tempos
em que todos nos sentimos vulneráveis. Durante
este ano, foram dez os irmãos falecidos por causa
da Covid-19.
No dia 8 de dezembro, na Carta apostólica Patris
corde, o Papa Francisco compartilhava suas reflexões sobre são José, esposo de Maria, que manifestou sua paternidade no dom de si mesmo,
com toda sua capacidade de amor e de serviço
ao Messias. “A felicidade de José não está na lógica do auto sacrifício, mas no dom de si mesmo.
Nunca se percebe neste homem a frustração,
mas apenas a confiança. Seu silêncio persistente
não contempla queixas, mas gestos concretos de
confiança… Quando uma vocação, seja para a
vida matrimonial, celibatária ou virginal não atinge a maturidade da entrega de si mesma, ficando apenas na lógica do sacrifício, então, em lugar
de se tornar sinal da beleza e da alegria do amor,

Que nos fica do ano 2020? Fica o bem
que fizemos. Fica a escuta e o amor que
oferecemos com simplicidade. Só o Senhor conhece o interior do nosso coração. Obrigado a todos por vosso amor
e serviço.
¡ Miguel Miró OAR

Prior geral
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REPENSAR A POBREZA
PARA TER e TRANSMITIR VIDA

C

oincidindo com a festa de
Santo Tomás de Vilanova,
Pai dos pobres, no último
dia 10 de outubro, o Prior
geral, Fr. Miguel Miró, enviou a toda a Ordem e à Família agostiniana recoleta, o documento Viver a
Pobreza: graça e desafio. A editorial
Augustinus o publicou no mês de dezembro na coleção Cadernos de Recoleção (Cuadernos de Recolección)
e a edição impressa já está chegando
às casas e ministérios.
Trata-se de um texto breve e profundo, que se lê com gosto, que questiona e ilumina, e ajuda muito a viver
com coerência e veracidade a fé e a
vocação à qual cada um foi chamado pelo Senhor Jesus. É o fruto de
uma ponderada reflexão, em que Fr.
Miguel apresenta a pobreza como
um caminho de felicidade e autenticidade. A pobreza -diz já na Apresentação- nos liberta da cobiça, do
consumismo, da indiferença e do
poder. Permite-nos encontrar com o
Senhor; ilumina-nos e força-nos a ser
coerentes e solidários em nossa relação com os pobres. Viver a pobreza
com alegria é a pedra de toque de
nossa espiritualidade e de nossa missão evangelizadora.

Na reflexão, Fr. Miguel parte de
Cristo, que se fez pobre para nos
enriquecer com sua pobreza, que
se fez homem para que fôssemos
filhos de Deus; se centra no discurso das Bem-aventuranças, onde Jesus chama os pobres de felizes porque acolhem o Reino de Deus. (Frei
Miró) repassa depois a visão que
Santo Agostinho, a Tradição Recoleta e as Constituições apresentam
da pobreza, destacando e atualizando o quanto deles pode ser
mais esclarecedor neste momento
vivido por nós. Recorda-nos que,
conscientes de que Jesus chama a
viver a pobreza de espírito, a cuidar
da criação e a ser solidários com os
pobres a todos os que creem n’Ele,
os agostinianos recoletos, pela profissão dos conselhos evangélicos
de castidade, pobreza e obediência, desejam tornar Cristo presente
e ser profetas do Reino, assumindo
como nosso, o estilo de vida de Jesus. Escolhemos ser pobres como
Ele, conforme o carisma e a missão
da Ordem.
Servindo-se dos discursos e das
homilias do Papa Francisco, e do
documento da Congregação para
a Vida Consagrada, A Economia a
serviço do Carisma e da missão,
convida-nos a repensar a pobreza
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para seguir a Cristo pobre e reavivar
a voz profética escutando o clamor
dos pobres. Precisamos perguntar-nos: como acolher hoje o convite
a ser pobre? Como viver a pobreza
evangélica? A resposta a estas perguntas passa pela alegre vivência e
esperançosa experiência da pobreza como um dom de Deus, que é
também tarefa nossa. A pobreza é
um caminho de graça, humildade
e de libertação. Um caminho que
nos ajuda a viver com singeleza e
sobriedade; um caminho que nos
leva à partilha; um caminho que
torna mais forte a comunhão e a
fraternidade. O documento conclui
com 16 propostas concretas que
nos questionam, ajudam a revisar-nos e, sobretudo, a viver a pobreza
pessoal e comunitariamente. Na última seção, ele destaca as possibilidades que a rede solidária internacional ARCORES nos oferece, como
a Família agostiniana recoleta, para
desenvolver e vitalizar a dimensão
social do carisma.
Convido vocês a ler o documento,
convencido de que sua leitura toca
o coração, oferece luz e ajuda a ser
coerentes e ter e transmitir Vida.
¡ José Ramón Pérez OAR

Profetas

do Reino

agostinianos recoletos

Profetas
na
vida
cotidiana
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profetas do Reino

N

a década de setenta do
século XX, no seminário
Monachil, costumávamos cantar uma música
de Cantalapiedra que
dizia: “Onde estão os profetas que
em outros tempos nos deram as
esperanças e forças para andar”, e o
estribilho respondia: “Nas cidades,
nos campos, entre nós estão”. Desde aqueles anos da adolescência,
isso de ser profeta esteve presente
em nosso discernimento vocacional.
Hoje, com o passar dos anos, o caminho percorrido, os desafios enfrentados e as experiências vividas, temos
uma imagem mais real da dimensão
profética da vida religiosa.
O Senhor Jesus nos chamou para,
como Agostinianos Recoletos, construirmos o “Reino de Deus” no coração da história e nas diferentes
realidades onde estamos presentes.
Jesus é o profeta que leva à consumação toda a história profética
e abre uma nova era: a do Espírito.
Jesus deixou-nos seu exemplo: caminhando de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, pregando,
curando e anunciando a boa notícia do Reino; fiel à vontade do Pai,
a paixão pelo Reino ocupa seu tempo, suas forças e por ela entrega sua
vida; anuncia a boa notícia a todos,
não exclui ninguém e, especialmente, se encarna no povo sofrido, pobre
e excluído. Jesus nos ensinou a dinâmica do Reino, e a Palavra de Deus
continua nos chamando a viver nesse mesmo espírito: “Não apaguem o
espírito, não desprezem as profecias”
(1Ts 5,19).
O Projeto de Vida e Missão da nossa Ordem Agostiniana Recoleta nos
diz, em suas primeiras páginas: “O
Senhor chama-nos a ser profetas no
mundo atual, a ser profetas construindo comunidades fraternas, que
promovam a comunhão e anunciem
o Evangelho… Não esqueçamos a
profecia da vida cotidiana, a singeleza de cada dia”. Assim, no ano 2020
tivemos como diretriz e proposta
comum de oração, formação e missão para toda a Ordem, o seguinte

slogan: “Somos profetas do Reino:
pobres, projetos sociais, periferias”.
Enquanto agostinianos recoletos,
como vivemos hoje a dimensão profética da vida consagrada? Somos
conscientes de que “A verdadeira
profecia nasce de Deus, da amizade com Ele, da escuta atenta da sua
Palavra nas diversas circunstâncias
da história” (VC 84)? Viver a profecia
da vida religiosa é ser “homens de
Deus”; é viver à escuta de sua palavra, à disposição do Espírito. Fomos
escolhidos, chamados e enviados a
testemunhar um Deus próximo, que
caminha com seu povo. «A Igreja precisa dos profetas», diz o Papa Francisco em sua Carta aos consagrados: “o
profeta recebe de Deus a capacidade
de observar a história em que vive e
de interpretar os acontecimentos”.
A igreja precisa do profeta “que ora,
olha para Deus, olha o seu povo, sente dor quando a pessoa se equivoca,
é capaz de chorar pelas pessoas, mas
também é capaz de fazer todo o possível para dizer a verdade”.
Para onde o Espírito Santo nos está
levando? O PVM, ao falar da Visão da
Ordem, nos exorta: “Somos profetas
do Reino. Proclamamos com satisfação e esperança o Evangelho, que dá
vida. Testemunhamos com nossas
vidas a realização, ainda não plena,
do projeto criador do Pai; denunciamos as injustiças e apostamos nas
presenças pobres entre os pobres e
necessitados” (n. 10).
A rápida evolução do mundo e das
culturas apresenta-nos contínuos
desafios, necessidade de ajustes e
de novas respostas ante as novas
realidades que vivemos. Somos
conscientes da necessidade de uma
renovada paixão pelo Evangelho a
serviço do Reino e de uma contínua
conversão pessoal e comunitária, e
assim “manter-nos sempre vigilantes
para reconhecer os limites e as fragilidades que impedem os processos
necessários para um testemunho
autêntico e crível” (Vinho novo em
odres novos, 11). Como agostinianos
recoletos somos enviados a viver o
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Evangelho com alegria e sem hipocrisia, a levantar a bandeira do serviço aos demais, a envolver-nos na
promoção da dignidade da pessoa
humana. Deus não está ausente dos
dramas da história nem é insensível
à dor e ao sofrimento de seus filhos.
Fascinados por Jesus Cristo, sentimo-nos instrumentos e porta-vozes
de Deus. Ante a tentação da comodidade, do conforto ou do “olhar para
outro lado”, somos conscientes que
devemos estar no lugar onde Deus
nos espera compartilhando a “sorte
dos mais pobres”, porque “o profeta
é uma pessoa que crê no futuro de
Deus e por isso apresenta alternativas de vida, toma posição, oferece
uma interpretação própria da história e da vida, abre caminhos novos e
oferece novas oportunidades” (Dom
Rodríguez Carballo).
A família Recoleta, guiada pelo espírito de Jesus e pelo carisma de nossa
Ordem, está a serviço da Igreja e da
sociedade. A pandemia da Covid19
tem sido um chamado a viver a proximidade com as famílias, os doentes, os mais pobres e necessitados.
Tem sido um desafio ao qual, desde
nossos diversos ministérios e apostolados (missões, paróquias, colégios) temos procurado levar consolo
e esperança. Às vezes, as situações
difíceis, o cansaço e o desânimo podem causar desprestígio em nossa
vida, mas, como dizia santo Oscar
Romero em uma de suas homilias:
“O profeta, o pastor, o evangelizador
e o libertador não têm a última palavra, mas uma única força: a fé; uma
única fonte de onde ela brota: Cristo;
um poço de onde extraí-la: a Igreja;
e um copo para bebê-la: a oração”.
Para tudo isso pedimos ao Senhor
a graça de seguir olhando a realidade, escutando sua palavra e vivendo
uma presença comprometida no
meio dos mais necessitados.
¡ Víctor Sánchez OAR

agostinianos recoletos

CUBA

Entre o desconcerto, a dúvida
e nossa vulnerabilidade

E

n el caso concreto del país,
se cerraNeste ano, em
Cuba, como no mundo inteiro, a vida está marcada
pelos efeitos da pandemia
que tem afetado a humanidade.
Estávamos tão desatentos para
algo semelhante que nos pareceu,
a princípio, algo longínquo e, inclusive, um disparate. Nossa comunidade recoleta de Cuba, não isenta
de verdadeiro ceticismo, seguiu sua
vida normal, atendendo as paróquias e vivendo comunitariamente
com naturalidade. Frei Noé, de férias, quando surgiram os primeiros
casos nos Estados Unidos, conseguiu retornar sem contratempos
à Ilha. Depois, se deu o alarme na
maioria dos países e começaram a
tomar-se as medidas de controle de
mobilidade da população.

No caso concreto do país fecharam-se os aeroportos e começou-se a
restringir o fluxo de pessoas de uma
província para outra. E assim começamos a viver nossa vida comunitária segundo o que foram ditando as
circunstâncias, que se encarregaram
de nos persuadir progressivamente
de que a coisa era séria. As atividades da missão reduziram-se ao mais
indispensável: deixou-se de visitar
doentes e pessoas idosas, limitando-nos ao necessário, levar alguma ajuda, saudar desde a porta e entregar
as coisas. As celebrações reduziram-se à eucarística em privado ou com
poucos assistentes. Não obstante,
os templos permaneceram abertos,
cumprindo os protocolos estabelecidos. Os sinos eram tocados para que
os fiéis soubessem que se estava ce-
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lebrando a eucaristia e se unissem
em oração desde seus lares.
Ainda que com as restrições já
mencionadas, e em uma espécie
de quarentena sem data clara de
encerramento, poucas vezes nos
vimos impossibilitados para ir às
outras paróquias. A vida comunitária nesses primeiros dias da
pandemia decorreu com tranquilidade, dedicados à oração cotidiana, nos horários de costume, e
a fazer algum trabalho na casa. As
paróquias que atendemos estão
bastante deterioradas em seus
edifícios, de modo que, em três
delas, se empreendeu alguma restauração mais urgente. Alguns trabalhos foram realizados pelos próprios frades, junto com as irmãs
religiosas e uma jovem consagrada
de Banes. Já próxima a celebração

profetas do Reino
de Semana Santa, decidimos prepará-la de maneira normal. Trabalhando em equipe em casa, foram
preparados alguns símbolos para o
exterior dos templos, de tal forma
que, já que as pessoas não poderiam estar presentes, pudessem
perceber que a Igreja celebrava
algo importante e grande. Nesses
dias celebramos em cada paróquia,
seguindo as indicações do bispo,
com a participação de um reduzido
número de fiéis, mas fazendo todo
o possível para que toda a comunidade se sentisse acompanhada.
Já no mês de junho, começamos a
retomar nosso trabalho pastoral, e
os membros das comunidades paroquiais foram regressando muito
timidamente.
É muito chamativo como a pandemia trouxe consigo um retraimento nas comunidades e como
a maioria de seus membros entrou
tão facilmente nessa condição.
Parecesse que a igreja cubana estivesse acostumada a entrar facilmente em um estado de letargia.
Menção especial merece a celebração da festa de Nossa Senhora da
Caridade, na qual, embora se tenha
evitado as procissões, em Banes se
fez um percurso em carroça com a
imagem da Virgem Maria, passando por algumas áreas específicas
onde os fiéis esperavam para a ver
e, se se detinha um pouco, fazer alguma oração. Em geral, nas quatro
paróquias a participação foi bastante boa.
Para este ano, como nos dois anteriores, organizamos o retiro de advento, participando os quatro frades em cada uma das paróquias e
nas pequenas comunidades. Cabe
mencionar que os fiéis estão muito
gratos por terem podido participar
de tais retiros, e enfatizam, sobretudo, a participação dos quatro
frades. Outro dos acontecimentos
importantes a nível social é o processo de unificação monetária. Um
acontecimento que tem gerado
no povo um verdadeiro estado
de amargura. As especulações a
respeito disto ocupou a mente do
povo durante grande parte do ano.
É evidente que foi uma progressiva
deterioração da economia e que o

país está cada vez mais mergulhado em uma crise que provoca seus
efeitos nos setores mais vulneráveis da sociedade cubana.
Algo fundamental em nossa ação
como missionários Agostinianos
Recoletos durante estes três anos
e, especialmente, neste que estamos encerrando, é a disposição
para acompanhar ao povo em suas
inquietações e incertezas. Tornamo-nos cada vez mais conscientes
de que esse acompanhar ao povo,
não pode ficar em uma ideia abstrata, pois tal povo tem um nome e
um sobrenome, tem um rosto concreto, muitas vezes marcado pelo
sofrimento gerado pela constante
escassez. Aprendemos, e gostaríamos que toda nossa Ordem apren-
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desse que há situações e povos para
os quais a oração “Dai-nos, hoje, o
pão nosso de cada dia” tem uma
especial significação. Também realizamos algumas ações com a ajuda
de ARCORES e com a generosidade
de outros benfeitores; ajudas muito
discretas, mas muito significativas
para nossos irmãos cubanos. Acompanhar a este povo, ser profetas do
Reino no aqui e agora de Cuba, exige ser capazes, sobretudo, de sair
de nós mesmos, experimentar nossa própria indigência e nossa vulnerabilidade, mas com a confiança
de quem dirige sua oração ao céu
dizendo: “Pai Nosso”.
¡ Noé Servín OAR

agostinianos recoletos

Profetas do Reino
em Chota?

O

título pode parecer exagerado, mas o ponto de
interrogação o ameniza
um pouco. Mui-tos de vocês ouviram, e talvez até
cantarolaram, o tango «que vinte anos
não são nada». Cinquenta anos, principalmente quando dedicados à missão
de ser profetas do Reino, já começa a
ser alguma coisa.
Tive que participar da missão dos
agostinianos recoletos em Chota nos
anos setenta. Pen-so que naquela época, entre os irmãos, principalmente os
do campo, havia uma verdadeira fome
de Deus. Talvez hoje haja essa mesma
fome, mas é mais difícil descobri-la.
Naquela época estava em plena atividade o Apostolado da Oração, que
chegou à prelazia vindo do vizinho
vicariato de Jaén. A vida de muitos irmãos foi transformada pela devo-ção

ao Sagrado Coração de Jesus, na
prática das primeiras sete sextas-feiras. Foi este o canteiro bem preparado onde surgiram os Cursilhos
para catequistas que, curiosamente, também vieram das mãos dos
Jesuítas de Jaén.
Foi com muita dor que o número
de participantes por paróquia teve
que ser limitado na-quela época,
pois havia muitos irmãos e irmãs
que desejavam ser catequistas. Atualmente os párocos têm que buscar
envolver mais pessoas nesta bela
tarefa: animar a fé das suas comunidades à luz da Palavra de Deus, porque essa e nenhuma outra foi a semente depo-sitada no sulco aberto.
A tarefa foi bem marcada na publicação trimestral "Abrindo sul-cos",
que visava animar semanalmente a
liturgia da Palavra nas capelas.
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Quase sem perceber, desde então a missão de ser profetas do
Reino foi se cumprindo, porque a
formação estava ligada à liturgia
da Palavra, de modo que os catequistas eram muito sensíveis às
necessidades da comunidade. Daí
o apoio de muitos deles a programas como Promotores de saúde.
Eles tiveram, nós tivemos e continuamos a ter muito claro: da Palavra ao Serviço.
E do serviço à comunidade, do
"confronto com o povo", foram
surgindo, aos poucos, as vocações
para a vida sacerdotal e consagrada. Muitas dessas vocações têm
suas raízes nas famílias do Apostolado da Oração e dos Irmãos Catequistas. Atualmente, a Prelazia de
Chota apoia as dioceses vizinhas
de Chachapoyas, Cajamarca e Chiclayo e também outras dioceses

profetas do Reino

fora do Peru. Profetas do Reino, geradores de novos profetas.
É verdade que hoje "as coisas são
muito diferentes". Foram deixadas
para trás as estradas lamacentas,
"muito feias", costumava dizer o
povo do campo, para visitar as comunidades. Hoje as estradas e trilhas se multiplicaram. Os telegramas
que, às vezes chegavam, tam-bém
ficaram para trás, superados pelo
celular com tantos recursos. Nós,
igualmente, sen-timos a necessidade
de mudar. Razão pela qual estamos
atualizando o Plano de Formação do
Catequista, hoje chamado: “Líderes
cristãos a serviço do Evangelho”.
Queremos permanecer profetas do
Reino, mesmo que não estejamos
isentos da reclama-ção de um antigo profeta: "Quem ouviu o nosso
anúncio?" Nem estamos livres de um

certo desânimo ao ver o crescimento
da corrupção. Mesmo a pandemia,
que afetou a mui-tos de nós, serviu
para que muitos, sem escrúpulos,
se enriquecessem. Como profetas,
somos chamados a “denunciar”, mas
também a “anunciar”, a colocar os
olhos nos aspec-tos positivos que
conhecemos nestes tempos fortes
vivenciados por nós.

vida inteira pela frente. Certamente,
a mais de uma pessoa este aconteci-mento trouxe à mente e ao coração
o gesto de São Maximiliano Kolbe. É
que neste século XXI também temos
“santos ao lado”, numa frase feliz do
Papa Francisco. Além disso, esses
exemplos e aqueles que você conhece falam muito claramente que ainda existem, hoje, profetas do Reino.

Dois exemplos nada mais. O padre
Johan, secretário geral da Cáritas Cajamarca, me disse que um homem
ligou para ele no celular para dizer
que havia uma família muito pobre
perto de sua casa, tão pobre que
não ousou pedir ajuda. O outro caso
positivo, muito posi-tivo, não aconteceu em nosso meio, mas vale a pena
levar em consideração. Um homem
muito idoso, considerando já ter vivido bastante, deu seu respirador
artificial a um jovem que tinha uma

¡ Mons. Fortunato Pablo Urcey OAR
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A fundação de Puerto
Princesa
Em 1871, depois de ser ordenado sacerdote em Manila, foi enviado como
missionário às Filipinas. O prior provincial confiou a ele, e ao também agostiniano recoleto Antonio Muro, evangelizar a cidade de Puerto Princesa,
depois que o governo filipino pediu
aos agostinianos recoletos para estarem presentes nesta nova obra na ilha
de Palawan.
O historiador agostiniano recoleto
Ángel Martínez Cuesta relata que “sua
atividade na colônia foi extremamente intensa”. Enquanto os membros da
expedição filipina construíam barracões e davam forma à nova cidade, os
dois agostinianos recoletos construíram a primeira capela. Seu trabalho,
contudo, não parou por aí. Estendeu
a presença religiosa às populações de
Babuyan, Tulariquin - muito distantes
da paróquia de Taytay - e Inagauan.
Após um ano e uma atuação marcante
com os indígenas filipinos, ele se retirou para Manila devido ao contágio da
malária. No entanto, Martínez Cuesta
afirma que “o aguilhão das missões
estava cravado no seu coração e ele
nunca o abandonará”.

Ezequiel
Moreno
missionário
e santo
A figura de Santo Ezequiel Moreno, primeiro santo agostiniano recoleto e bispo de Pasto, está
intimamente ligada à missão.
Desde o início da vida religiosa
teve ardor missionário. O trabalho que desenvolveu nas Filipinas e na Colômbia ainda hoje
é importante..

Os agostinianos recoletos ainda estão
presentes em Puerto Princesa, vicariato apostólico desde 1955. A pegada
de Santo Ezequiel Moreno é palpável
entre os fiéis, que professam grande
devoção ao santo agostiniano recoleto. Possui uma capela dedicada a ele
na Catedral da Imaculada Conceição,
em Puerto Princesa, cuja construção
foi promovida pelos missionários recoletos.

Santo Ezequiel Moreno,
pároco de Calaban e
vigário provincial de
Mindoro
Em 1873, foi destinado à ilha de Mindoro, como pároco de Calaban e vigário provincial dos missionários. Como
vigário provincial, Santo Ezequiel Moreno propôs ao governo a instalação
de cinco novos centros missionários
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que, embora fossem aprovados pela Ordem Real de
28 de fevereiro de 1878, só seriam contemplados
nove anos depois. De 1876 a 1885 dirigiu as paróquias de Las Piñas e Santo Tomás, na ilha de Luzón.
“Embora em nenhum desses ofícios tenha tido oportunidade de exercer uma atividade estritamente
missionária, sempre continuou a viver em contato
com os pobres, os enfermos e os marginalizados. Em
todos os lugares ele teve que assistir milhares de vítimas de cólera, varíola, fome e infortúnios”, diz o historiador Martínez Cuesta.
A Ordem dos Agostinianos Recoletos não está mais
presente na cidade onde Santo Ezequiel Moreno celebrou sua primeira missa sacerdotal. No entanto, recentemente os religiosos celebraram a Eucaristia em
Mindoro por ocasião do 20º aniversário da província
de Santo Ezequiel Moreno e da sua histórica presença neste lugar.

Restauração das missões de
Casanare
Depois de seu trabalho nas Filipinas, Santo Ezequiel
Moreno foi enviado para a Colômbia. Ali, conta Ángel Martínez Cuesta, “reacendem-se as brasas missionárias que se aninhavam em sua alma”. Desde sua
chegada a Bogotá, ele lutou para reviver a missão de
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Casanare, algo do qual tentaram dissuadi-lo devido à
periculosidade das tribos indígenas.
Santo Ezequiel Moreno ignorou todos os comentários e,
junto com três religiosos e dois padres diocesanos, viajou para Casanare. Durante três meses e meio percorreu
aquelas imensas planícies, administrando sacramentos,
regulamentando casamentos, visitando os enfermos e,
sobretudo, tomando nota da situação de seus habitantes.
Embora não tenha permanecido em Casanare, coordenou e dirigiu os religiosos que foram designados ao local para a evangelização. Finalmente, em 17 de julho de
1893, a Santa Sé, de acordo com o governo colombiano,
erigiu o Vicariato Apostólico de Casanare. Em 25 de novembro do mesmo ano, confiou sua administração ao
Padre Ezequiel Moreno.
O missionário recoleto expressou sua “firme convicção
de permanecer naquela região até a morte”; mas logo
ele deixou Casanare. Mais de um século depois, Casanare continua sendo uma das sete áreas de missão dos
agostinianos recoletos no mundo e a única da Ordem
na Colômbia. Graças ao trabalho dos religiosos, Casanare é hoje uma região mais próspera e na qual a fé está
mais presente do que no tempo de Santo Ezequiel Moreno.

cúria geral

A exemplo de
Santa Mônica

curia geral

APOSTOLADO

A

s mães da Comunidade "Santa Mônica"
formam um grupo
que, a exemplo da
nossa padroeira, reza
pela fé de nossos filhos e dos filhos de outras mães.
Santa Mônica é para nós um
exemplo a seguir. Que mulher,
sabendo que vai ter um filho, não
ora por ele? Por isso, quando nos
falaram desta associação e da
corrente de oração, ou seja, fazer
parte de um coro de orações, ficamos entusiasmadas com a ideia
de saber que, em algum lugar
do mundo, estávamos espiritualmente unidas com outras mães e
a nossos filhos. Sabemos, pela fé,
que a nossa oração, pedindo ao
Senhor para cuidar deles e conduzi-los no caminho certo, será
eficaz. O Senhor ouvirá nossas
orações para que nossos filhos
não se percam, pois orando, incansavelmente, temos a garantia
de que Deus nos ouve.
Falar de Santa Mônica, a mãe de
Santo Agostinho, é falar de uma
esposa e mãe cristã que, com
sua paciência ilimitada e oração
constante, com a firmeza de sua
fé, conseguiu a conversão de seu
marido e levou seu filho Agostinho a conhecer Cristo e a viver
o Evangelho. Esta mãe exemplar
só alcançou a santidade sabendo
ser mãe.
Na situação atual do mundo, nossos filhos, mesmo os menores,
utilizam a internet para as aulas
ou para conversar com os amigos;
e muitas vezes, nós, mães e avós,
nem nos damos conta deles, mas
rezamos, pedindo ao Senhor que
os proteja. Inspirando-nos nas
palavras de Cristo: "Onde dois ou
mais estiverem reunidos em meu
nome, lá estarei no meio deles", a

oração de intercessão feita em favor
dos filhos nos une numa espécie de
“corrente de oração”. Assim, os pedidos são incessantes e revestidos da
nota evangélica de perseverança.
Formamos um coro de mães que
oram, unidas espiritualmente com
nossos filhos aqui na terra, com a esperança e a certeza proporcionadas
pela fé. Alimentar essa esperança é a
razão de nossa vida como doadoras
de vida natural e sobrenatural.
No final de 1997, iniciamos esse movimento no Peru. Acompanhamos a um
religioso agostiniano recoleto, e com
ele iniciamos a motivação em nossas
paróquias e em algumas paróquias
diocesanas. Constatamos o entusiasmo das mães quando lhes foi dito que
se tratava de rezar pela fé de seus filhos e dos filhos de outras mães. Elas
ficaram entusiasmadas em saber que
qualquer mulher que fosse mãe, independentemente de seu estado civil,
poderia participar.
As primeiras a entrar fomos as da Fraternidade Secular; e motivamos outras mães: familiares, amigas, mães
do nosso entorno e da comunidade
paroquial.
A Comunidade leva o nome da paróquia na qual estamos.
Os primeiros coros foram formados
em dezembro do mesmo ano; começamos com onze coros e atualmente
somos cerca de mil, em todo o país.
Coros de oração são formados por
sete mães, cada uma escolhendo um
dia da semana para sua oração. Reza
todos os dias; de maneira especial, no
dia que lhe corresponde, o fará diante
do Santíssimo. Uma delas será indicada como coordenadora ou contato do
coral. Será aquela que se comunicará
com o conselheiro espiritual e com a
coordenação central. Estará encarregada de manter o coro sempre unido
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e que seja missionário, que conquiste
novas candidatas para formar novos
coros. Lembremos que, enquanto nos
relacionamos com uma mãe solteira
que não está associada, temos uma
mãe a ser conquistada para que, ela
também, reze pela fé dos filhos de todas as mães, como nós já fazemos.
É fundamental conhecermos bem
a vida de Santa Mônica e seguir os
exemplos de vida cristã e familiar que
ela deixou a todos, em particular, a
nós, mães e esposas.
Pertencer à Comunidade é a melhor
coisa que já aconteceu conosco; nós
nos ajudamos e podemos ajudar às
mães que nos procuram em busca de
uma palavra de incentivo e ser ouvidas por outra mãe que as entenda e
conforte.
Muitas de nós somos mães espirituais
dos jovens que se formam nos nossos
seminários, rezando por eles e apoiando a Obra das Vocações.
Pois bem, como é difícil cuidar de tantas mães, as irmãs da Fraternidade
Secular e outras mães comprometidas da comunidade paroquial, foram
motivadas a comunicar e encorajar as
mães associadas a serem perseverantes na oração. Nas paróquias que não
são nossas e que formam Coros de
Oração, a organização é a mesma, mas
dependem totalmente do seu pároco.
Pensamos que, se a mãe se forma na
oração, aos poucos seu coração vai se
sensibilizando e sabendo que a mãe
é o coração da família que constitui a
Igreja doméstica; e esta seria um viveiro de vocações.
¡ Ana María Vega

agostinianos recoletos

Comunidade Educativa Global:

no ano da REDE EDUCAR
APOSTOLADO EDUCATIVO

Família e solidariedade
2020, jamais o imaginamos deste
modo. Nossos esquemas romperam-se: o modo de entender a globalização, as viagens incessantes, as reuniões em qualquer lugar. As questões
mais comuns de nossa vida diária se
tornaram complicadas: comprar, passear, ir à igreja, visitar os familiares.
Proximidade, cumprimentar-se, compartilhar materiais e espaços, as mais
genuínas manifestações de familiaridade e de amizade tornaram-se impossíveis.
Abriu-se um vácuo em nosso dia a dia
que foram preenchidos com elementos novos: máscaras, álcool em gel,
ventilação contínua.
O medo fez-se presente em nossa sociedade: o número de doentes e falecidos são assustadores. É estranho que
não tenhamos notícias de familiares,
colegas de trabalho, amigos, conhe-

cidos… pessoas que tenham ficado
com um vazio profundo em suas vivências.
Por outro lado, surtos de solidariedade
pessoal, organizacional e institucional
surgem por todos os lados.

Ciência e caridade
De repente, da noite para o dia, sem
muito aviso nossos colégios e nossas
universidades tiveram que fechar as
portas à educação presencial. Imaginaste esta possibilidade? Mesmo
aqueles de nós que sempre estiveram
na vanguarda da informação, das comunicações digitais e da globalização
que os sites e as redes sociais nos facilitam, nos encontramos com uma superabundância de contínuas conexões.
Nossos colégios converteram-se em
modelos de digitalização. A grande
maioria já havia dado os passos necessários que permitiram nos adaptar
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com grande rapidez. Plataformas
educativas e de comunicação,
plataformas de vídeo e domínio
das técnicas necessárias para sermos capazes de educar à distância; isto se tornou o pão de cada
dia de todos os nossos centros
educativos e de todos os nossos
professores em todas as nações
do mundo nas quais dispomos
de colégios e universidades.
Atualizamos sistemas rápidos e
eficazes para responder às necessidades de nossos alunos e suas
famílias. Nossa capacidade de
resposta e de mudança e inovação foi posta à prova, e estamos
levando isso o mais normalmente possível.
É uma mudança de paradigma.
Acabamos de passar de sistemas
com estabilidade indiscutível,
para sistemas que nos permitem
fazer mudanças nas formas, nos

cúria geral

A experiência
comunitária que
o trabalho da rede
EDUCAR nos traz,
surge do nosso
próprio ser. Somos
radicalmente
comunitários.
modos e nos conteúdos de maneira rápida, eficiente e
com significado dentro de nossas Bases Pedagógicas.
A situação mundial de pandemia provocou a necessária
adaptação para seguir adiante na nossa missão de Ciência
e Caridade.

Esperança e comunidade
Desde o princípio da pandemia, a Rede Educativa Agostiniana Recoleta EDUCAR, fez-se presente com força no dia
a dia dos nossos colégios e universidades. Apoiamo-nos
uns aos outros e isto nos permite ter uma visão global da
missão comum que a Ordem nos confiou. No ministério
educativo surge para nós uma esperança: estamos vivendo profundamente o senso de comunidade em escala local e de perspectiva global.
Temos tido conexões contínuas ao longo destes meses
entre todos os diretores dos centros educativos, onde vivenciamos as experiências de uns e o conhecimento de
outros, as realidades diversas e os conselhos para ver as
diretrizes a seguir.
Temos uma realidade rica em experiências. Começamos
os cursos habitualmente após o verão. Cada qual de acordo com os tempos e as situações geográficas estabelecidas pelo nosso planeta Terra. Isso significa que a pandemia e as restrições experimentadas nos atingiram em
diferentes momentos do ano letivo. Alguns logo no início
do curso, outros quase ao terminá-lo. A comunicação de
experiências e a mútua aprendizagem que nos está proporcionando o trabalho em rede, EDUCAR, nos permitem
viver com tranquilidade em uma situação que exige muita
serenidade, ampla leitura da realidade local e global, visão
de futuro, e uma experiência orante da presença de Deus
em nossa vida.

A experiência comunitária que o trabalho da rede EDUCAR nos traz, surge do nosso próprio ser. Somos radicalmente comunitários. Como expressão da comunidade,
estamos desenvolvendo um trabalho conjunto. Fronteiras, distâncias e divisões tornam-se menores graças à
digitalização e ao nosso desejo de ser mais comunidade.

Trabalhamos juntos:
equipes internacionais
Expressão e sustento de toda esta proposta é nossa realidade: trabalhamos juntos e em rede. Além do relacionamento frequente e constante entre todos os diretores
dos nossos centros educacionais, via rede, temos quatro
equipes de trabalho onde membros de todos os nossos
ministérios educativos estão interagindo: Equipe de Pastoral Educativa, Equipe de Formação, Equipe de Projetos
e Equipe de Comunicação.
Compartilhamos materiais que precisamos para o nosso trabalho diário, programamos e projetamos o treinamento que nossos professores precisam, estabelecemos
projetos comuns, trabalhamos para que a comunicação
seja mais fluida e estável entre todos; criamos e compartilhamos aqueles projetos de pastoral que precisamos
em nosso labor educativo.
Este passo adiante, fruto da ideia de revitalização da Ordem, está sendo um rio de água viva e de esperança nos
momentos complicados de um trabalho educativo que
sempre precisa ser renovado e renovador.
O horizonte diante de nós é esperançoso. Estamos trabalhando para um Pacto Educativo Global, seguindo a via
marcada pelo Santo Padre para toda a Igreja. Temos bons
alicerces em nossa Ordem Agostiniana Recoleta: comunidade, esperança, oração.
¡ José Manuel Cambero OAR
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Precisamos de novas
palavras
ESPIRITUALIDADE E FORMAÇÃO

Q

uando me encontro relaxado e com tempo tenho vários hobbies com os quais me distraio.
Gosto de procurar e escutar nova música cristã,
me entretenho praticando esporte ao ar livre e
lanço-me também a procurar nas livrarias, físicas ou virtuais, novidades sobre Vida Religiosa, espiritualidade e psicologia.

Comprei, faz pouco tempo, um pequeno livro que tem o
título Servono parole nuove (Novas palavras são necessárias), de Rino Cozza, uma sugestiva iniciativa de mudança
“linguística” que ajude a Vida Religiosa a entrar em um novo
paradigma. Este livreto, singelo e direto, me encantou. É um
desses livros que, porque tocam algo importante no profundo do nosso sentimento, não pode ser deixado sem chegar
ao final. As palavras vão se sucedendo; algumas pertencem
ao acervo cotidiano, clássico e tradicional da própria história
religiosa e espiritual; outras são propostas para que o nosso
vocabulário realmente reflita humanidade e atualidade, conexão com o sentimento das pessoas de hoje.
Não se pode abandonar a leitura até que se chegue ao final
do livro, porque, no fundo, trazia uma preocupação e uma

24

intuição. Agostinianos recoletos, leigos ou consagrados, de
vida ativa ou contemplativa, missionários, párocos, formadores, fraternidades seculares, jovens JAR… que palavras
são as que nos identificam? “De lo que abunda el corazón
habla la boca” (A boca fala da profusão do coração), diz o dito
popular. As palavras são bem mais que um ligeiro ar que sai
de nossos pulmões para emitir um som. Elas são expressão

Paixão
do que pensamos e do que sentimos, de uma mentalidade
e um modo de conceber e perceber a própria vida e sentir
o mesmo Deus. E à vida, a Deus, aos irmãos e à Igreja cada
carisma o expressa segundo esse ponto especial de sopro
do Espírito Santo. Que palavras poderiam inundar nosso vocabulário agostiniano recoleto como expressão do viver in-

cúria geral
geral
cúria

Fragilidade

terior? Que
palavras expressariam
o especial
toque carismático que nos dá identidade?

Surgem-me umas tantas. Ofereço-lhes
três que, acredito, nos ajudariam muito no caminho da revitalização. A primeira é paixão. O movimento de Recoleção surgiu marcado de um ardor
especial por um “mais”; mais oração,
mais doação e serviço eclesial, mais
comunidade; era intensidade, sem
meias tintas; clareza nas propostas
e rejeição às “justificativas” que auto
enganam. Força e paixão na busca
comunitária de Deus, força e paixão
na vida contemplativa e litúrgica, um
“plus” de generosidade e serviço. Não
acham que seria genial voltar a essas
emoções intensas por Deus, pelos
valores evangélicos, pela vida agostiniana, pelo serviço aos necessitados?
Voltar à intensidade emocional que dá
cor ao evangelho, e que, sobretudo, o
faz crível.
A segunda palavra é fragilidade; ou,
se preferirem, vulnerabilidade. Jesus
ensina-nos que esta é a condição de
todo ser humano; e é bom que assim
seja. É a melhor maneira de viver a
“imagem e semelhança” de Deus. Na
debilidade manifesta-se Sua fortaleza.
Respirar, sabendo que somos dependentes e necessitados; frágeis, porque
podemos quebrar; é onde as bases de
nossa identidade como Filhos de Deus
vão sendo, misteriosamente, formadas. Fortes nele, para sustentar outros
e levar sobre os ombros os defeitos e
debilidades alheias. Assim construímos fraternidade e comunidades que

não com grandes discursos, pôr sua
pessoa diante de cada um de nós;
este Deus que tanto nos ama.

se alegram por estarem juntas, comer juntas, rezar, rir e chorar juntas.
Nunca será suficiente voltar uma e
outra vez a esta palavra. É a que mais
nos aproxima de Deus e dos irmãos,
nos faz profundamente humanos e,
portanto, amplamente espirituais.

Que lhes parece? Poderíamos encher nosso vocabulário de palavras
como estas: paixão, fragilidade, escuta. São três expressões que nos
dariam muita vida e, com elas, daríamos muita vida.

A terceira palavra que quero compartilhar é escutar. Não é o mesmo
que ouvir. Sabemos que a diferença
entre estas palavras está na intenção
e na vontade, ambas afetivas. Escuto quando quero
perceber o outro,
quando
desejo
conectar, quando
a outra pessoa de
fato me interessa.
A escuta é um ministério e, como tal, liga-se à liturgia
da vida. Primeiro com a própria de
cada um; escutar-nos para conhecer-nos, para mudar, para aprender
a amar, para descobrir no coração
Cristo Mestre, que nos acompanha e
ensina. Também liturgia para a vida
de outros, porque escutamos o devir
interno e social de pessoas que pedem e precisam de nós; sim, de nós,
não de nossas alocuções; as pessoas precisam de outras pessoas, não
de sábios (intelectuais, racionais)
discursos. Escutar é, portanto, pôr
minha pessoa diante do outro, é ser
eu mesmo e que a relação nos faça
ambos crescer. Sem estas duas escutas (a mim mesmo e aos demais)
existenciais e vitais, é difícil escutar
a Deus, que também está aí para,

A fragilidade leva-nos à solidariedade, convida-nos a acompanhar o
caminho de luta de todo homem e
mulher, e nos afasta dos perfeccionismos pouco evangélicos e nada
encarnados. Isto nos faz agostinianos e recoletos.

A paixão liga-nos como movimento emocional; procuremos estar
em contato com a vida e a beleza,
intensificar o coração. Isto nos faz
agostinianos e recoletos.

ESCutA
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Escutar converte-se em uma estrela que guia os caminhos do
crescimento espiritual; aprendo a
escutar-me; aprendo a escutar-te;
aprendo a escutar a Deus. Isto nos
faz agostinianos e recoletos.
¡ Javier Monroy OAR

agostinianos recoletos

Pastoral
vocacional e
juvenil, em
tempos de
pandemia
VOCAÇÕES E JUVENTUDE

P

or causa da Pandemia, o
ano 2020 significou para
todos os secretariados da
Ordem um desafio na execução dos projetos que
tinham sido programados. Quanto
ao Secretariado de Vocações e Juventude da Ordem, as atividades on-line
que foram realizadas, permitiram aos
religiosos e aos jovens, manifestar
toda a criatividade possível para não
deixar passar por alto a celebração
dos 25 anos da JAR e continuar com
o acompanhamento e formação, dos
jovens que se encontram em proces-

so vocacional. De todas as atividades
realizadas ao longo do ano, destacamos as seguintes:

Pascoa juvenil digital
Com o fim de oferecer aos jovens de
nossas comunidades JAR ao redor
do mundo um espaço no qual, com
uma só alma e um só coração, puderam viver com intensidade o Tríduo
Pascal e se dispor, com alegria, a celebrar a Ressurreição de Cristo, a Seção das JAR do Secretariado geral de
vocações, organizou a Páscoa Juvenil
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digital. Através das plataformas de
Facebook, Instagram e Tik tok, os religiosos e jovens das JAR dos 15 países
onde se encontra presente este movimento juvenil, se uniram durante
os dias do Tríduo Pascal, para celebrar
a fé.
Tanto os religiosos como os jovens,
de cada um dos países, compartilharam diversas atividades: celebração
da Eucaristia, adoração ao Santíssimo, orações, reflexão e explicação de
cada um dos dias santos, a reza do
angelus, a via-sacra e a via luminosa,

cúria geral

noticiário “NotiJAR”, um desafio diário, o desenvolvimento de um tema
específico e dinâmicas de grupo.
Tudo isto permitiu aos jovens da JAR
integrar-se na celebração e na vivência da fé; compartilhar, apesar da distância, a ressurreição de Cristo e sentir-se uma verdadeira Família.

horas santas vocacionais e atos marianos, celebração da semana vocacional on-line , os encontros formativos através da Plataforma Zoom para
os promotores vocacionais, os jovens
em acompanhamento vocacional
e as Equipes de Animação Vocacional. Também se realizou encontros
virtuais entre o presidente do Secretariado de vocações das quatro pro-

Encontros e retiros
vocacionais
Os Perfis e as fan page de Facebook, a Plataforma Zoom, a rede
Instagram e o canal de YouTube foram os meios, através dos
quais, os promotores vocacionais
da Ordem tiveram que desenvolver seu trabalho a longo do ano,
devido à situação criada pela
Pandemia. Foi necessário
“reinventar-se” para não deixar sozinhos os jovens que
estão descobrindo a própria vocação.
Foram muitas as iniciativas desenvolvidas nos diversos países. Fazemos
notar, por exemplo: Os encontros
vocacionais virtuais, os retiros de discernimento vocacional o acompanhamento de cada promotor vocacional com o IVAR, através de vídeo
chamadas, as entrevistas e acompanhamentos psicológicos através de
vídeo chamadas, a transmissão pelas
redes sociais de eucaristias, vigílias,

víncias da Ordem e os promotores
vocacionais nacionais e regionais.
Além do mais, algumas equipes vocacionais se lançaram a criar seus
próprios perfis no Facebook, publicaram muitos materiais audiovisuais
no mundo digital com a denominação dos agostinianos recoletos, encaminhados a evangelizar e propor
a vocação e as vocações. Da mesma
forma, a oferta de formação, inclusive no vocacional, foi amplamente
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expandida através de cursos e oficinas via on-line. Tem-se incursionado
bastante no mundo digital, e isto é
um passo importante que, sem dúvida alguma, permitirá avançar e dar
a conhecer a cada dia mais o carisma
agostiniano recoleto.
Muitas outras iniciativas foram levadas a cabo durante este ano de 2020,
tanto na pastoral juvenil como
na pastoral vocacional. A situação criada pelo Pandemia não
foi impedimento para continuar
crescendo e fortalecendo os vínculos de unidade e fraternidade,
próprios do carisma agostiniano
recoleto. Ainda que os abraços
tenham sido virtuais, os cumprimentos e as felicitações digitais e
a comunicação on-line, nem por
isso deixamos de construir
Família agostiniana recoleta
e de motivar muitos outros
a compartilhar, com alegria,
nosso carisma de ter uma só alma e
um só coração dirigidos para Deus.
¡ Juan Pablo Martínez OAR

agustinianos recoletos

A empatia, um pilar fundamental
APOSTOLADO SOCIAL

F

azer parte da Rede Solidária Internacional “ARCORES” significa uma verdadeira oportunidade para
que religiosos e leigos da
família Agostiniana Recoleta aproximem seus corações, suas motivações e seu entusiasmo de pessoas e
comunidades inteiras que precisam
de alguém que, não só se interesse
por escutar e atender de maneira
espontânea a seus apelos de ajuda,
mas transcenda a um verdadeiro
compromisso sustentado no tempo capaz de evidenciar uma firme
intenção de transformar e gerar
mudanças que impactem de maneira positiva e significativa nos milhares de meninos, jovens e adultos
envolvidos na dinâmica própria de
nossa querida rede agostiniana.
Sem dúvida, para muitos de nós,
o ano 2020 estará marcado pelos
momentos de preocupação, incertezas, rotinas alteradas, pressões
econômicas e ansiedade pela possibilidade latente de adoecer e vivenciar a perda de um ente querido. A
atual pandemia da COVID-19, ocasionou mais de 77 milhões de casos
e mais de 1,7 milhões de mortes no
mundo, e traz consigo o aumento
das desigualdades econômicas e
sociais representadas pelas perdas
educativas, crises trabalhistas, escassez alimentar, limites no acesso
a bens e serviços e um colapso sem
precedentes nos sistemas de saúde
em diferentes lugares do mundo.
Não resta dúvida de que as metas e
propósitos fixados no Plano Estratégico de ARCORES Internacional,
para o período 2019-2021, abarcarão novos objetivos e resultados
por parte das diferentes ARCORES
Nacionais localizadas nos países de
Argentina, Brasil, Colômbia, Costa
Rica, Espanha, Filipinas, Peru, República Dominicana e Venezuela,
que evidenciarão e darão conta do
interesse genuíno, próprio e coletivo, de contribuir de maneira sig-

nificativa e incansável para melhoria
das condições de vida das populações
com as quais interage e mantém um
vínculo natural pelo desejo latente de
servir com amor e dar o melhor que
temos ao mais necessitado, em coerência com nossos valores distintivos,
enquanto Rede, associados à promoção dos direitos humanos, justiça social, solidariedade, paz e integridade e
o cuidado da criação.

cada vez mais prementes e a presença e palavra de alento eram as
ações que mais fortaleza e orientação geravam nos que as requeriam.

A gestão desenvolvida durante o ano
2020 por ARCORES e todos os seus
integrantes refletiu um maior sentido
de humanidade, empatia, sensibilidade, vigor, sentido social e liderança,
vistos em cada de uma das contribuições que, com empenho, motivação
e vontade, se entregaram e puseram
sobre a mesa para que, como equipe, construíssemos o melhor plano
de trabalho, composto por atividades
e programas que requeriam energia,
esforço e sonhos de muitos empreendedores e voluntários de coração
agostiniano, decididos a pôr em marcha as pequenas e grandes ações que
demandavam uma alta capacidade
de adaptação e resposta quase que
imediata às necessidades identificadas nas comunidades devido à crítica
situação atual.

O ano que chega trará consigo muitos desafios à humanidade. Em ARCORES somos unidos pela missão
e pelo desafio de ser reconhecidos
como uma rede que leva otimismo,
confiança e transformação social,
como consequência primordial de
seu trabalho. Sabemos que, possivelmente, se apresentarão dificuldades no entorno incerto e mutável que vivemos; mas o caminho já
percorrido ao longo destes poucos
anos enquanto rede formalmente
constituída, de caráter multicultural, capaz de transcender as barreiras da comunicação e a localização
espacial de seus membros e unidos
por um mesmo norte consoante
com a dimensão solidária do Evangelho, a espiritualidade agostiniana
recoleta e as premissas fundamentais da sustentabilidade nos levarão
a ter maior presença e mais efetiva
conexão com o significado integral
da palavra servir.

Como é de costume, as ARCORES Nacionais demonstraram seu compromisso e sua inteireza cada vez mais
orientada a fazer deste planeta um
lugar mais justo, equitativo e sustentável, levando uma luz de esperança
onde as problemáticas sociais eram
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São muitas as lições deixadas por
este ano 2020 a quem viveu a solidariedade, a fraternidade e a alegria
através de nossa rede, nossa família
ARCORES. Vimo-nos na necessidade de crescer, evoluir e adaptar nossos propósitos e modo precipitado
de interagir, buscando mais agilidade e eficiência. Utilizamos, da melhor maneira, os recursos humanos,
econômicos e tecnológicos dispostos para a nossa operação e para
dar continuidade aos projetos que,
com muito empenho e trabalho em
equipe, formulamos para benefício
e graça dos mais necessitados das
diferentes regiões onde o carisma
agostiniano recoleto se encontra
presente.

¡ Alejandra Díaz Manzano

cúria geral

Façam-se ouvir
COMUNICAÇÃO

N

este 2020, após esta terrível pandemia e confinamento mundial pela
COVID-19, os Agostinianos Recoletos foram
um forte foco de contágio, pois se
dedicaram a contagiar com o amor e
o trabalho por todos os meios disponíveis para, neste período de desolação, fazer chegar as lições de santo
Agostinho e a Palavra de Deus às vidas e corações necessitados em todo
o mundo.
É muito interessante ver como os
Agostinianos Recoletos reagiram a
esta situação. A princípio, com grande espanto diante de todas as regras
de segurança que foram implementadas em todo o mundo: não poder
sair de casa, nem trabalhar e muito
menos estar presente nas salas de
aula. Diante disto, perguntamos:
como vão progredir com seus centros
educativos, já que, para eles, a educação é vital? Porém, demoramos mais
para fazer essa pergunta do que para
testemunhar que, como grandes
atores da vida, se alienaram de seu
centro de educação EDUCAR "Rede
Educativa Internacional Agostiniano-Recoleta, para manter seus espaços
educacionais - colégios e universida-

des - abertos e funcionando. É importante, contudo, dizer que, nesta área,
apenas colocam vapor, disciplina e
criatividade às ferramentas tecnológicas de que dispõem há anos.
Mas o trabalho não parou por aí. A
sua estrutura como Ordem, juntamente com os seus programas sociais
- ARCORES Rede Solidária Internacional Agostiniana Recoleta, CEAR's,
Províncias y paróquias, só para citar
alguns - redobram esforços, muitas
vezes com passos firmes, outras com
passos experimentais e outras com
incertezas, conforme foram levados
pela força dos ventos e pelas ondas
pandêmicas, mas sempre como um
coração forte e com as máscaras bem
assentadas para manter o barco flutuando.
A missão dos agostinianos recoletos
está baseada no amor, na perseverança e na disciplina. Isso tem permitido
que eles se abram para a modernidade da comunicação e continuem a alcançar milhares de pessoas para levar
a palavra de Deus, conforto, educação e boas notícias após este mar de
adversidades. Este processo tem sido
um desafio dentro e fora da Ordem,
pois muitos tiveram que conhecer,
aprender e familiarizar-se com esta
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modernidade tecnológica e com a
nova realidade da comunicação.
Neste tempo de confinamento, as
redes sociais foram e continuam sendo importantes ferramentas para se
darem a conhecer e se comunicarem
entre si e com o exterior; sobretudo,
de forma visionária. Há sete anos foi
criada uma pequena produtora de
conteúdos audiovisuais para televisão, com a qual se posicionaram em
emissoras de televisão locais e internacionais como ESNE “El Sembrador”,
Maria Vision, Cablecom, Megacable,
Radio Maria e Telefides. Estas produções têm sido um importante instrumento de divulgação massiva de
mensagens de valores, educação,
notícias dos acontecimentos mais relevantes da Ordem, biografias, documentários e até um programa infantil,
com o qual, a cada semana, deixam a
sua marca em milhares de famílias
que ligam o televisor procurando um
pouco de paz, esperança e alegria.
¡ Haydée Blanchet

agostinianos recoletos

Pequenos passos de um
longo caminho a percorrer
PROTEÇÃO AO MENOR

Q

uando
queremos
entender um pouco
mais os prós e contras de uma história,
conhecer os passos
dados pode nos ajudar. No caso da
crise de abusos sexuais de menores
na Igreja, falar do que se ouviu dizer
não é o mesmo que aprofundar-se,
ao menos um pouco, nos detalhes
concretos. É o que pretendemos
fazer a seguir. No início dos anos
90 começaram a surgir as primeiras denúncias de abusos sexuais
contra menores cometidos por sacerdotes. Não significa que antes
isto não tenha acontecido; mas, por
diversas circunstâncias, não se lhes
tinha prestado suficiente atenção.
Um encontro de bispos norte-americanos, em junho de 1992, se supõe tenha sido um primeiro passo
na busca de resposta a esta ferida
aberta que chega até nossos dias.
Nesse encontro, aprovou-se os ‘Five
principles’ (cinco princípios) que
reiteravam: 1) responder com celeridade a toda acusação que seja razoavelmente crível; 2) se tal acusação estiver fundada em evidências
suficientes, o acusado deve ser exonerado de suas responsabilidades
ministeriais e se deve oferecer-lhe
avaliação médica adequada e intervenção psicológica; 3) De acordo
com a lei civil, o incidente deve ser
relatado e deve-se cooperar com a
investigação; 4) contactar a vítima e
sua família e assumir a responsabilidade pelo seu bem-estar espiritual
e emocional; 5) respeitar a privacidade das pessoas envolvidas e servir aos membros da comunidade. A
partir destes cinco princípios foram
tomadas as primeiras medidas em
algumas dioceses, como Chicago e
Denver. É significativo que, outros
países (europeus, latino-america-

nos, asiáticos ou africanos),
não se tem notícias de medidas concretas até depois
de 2011, sendo ainda uma
matéria pendente em muitos deles.
Um passo a mais foi dado
em Dallas (EEUU) em junho de 2002, quando,
pela primeira vez, uma
conferência episcopal se
comprometia de forma
unânime a seguir algumas medidas aplicáveis
a todas as circunscrições
eclesiásticas. É conhecido como ‘Dallas Charter’. Precisamente, em
janeiro de 2002, The
Boston Globe publicou
uma história de alto
impacto descrevendo
o encobrimento e o
abuso sistemático que
ocorreram na diocese.
Anos depois isto seria
mostrado no filme
ganhador de um Óscar Spotlight.
Outro passo seria
dado em maio de
2011, quando o Cardeal William Levada
dava a conhecer o
rascunho de orientações da Congregação da Doutrina
da Fé, insistindo
em cinco pontos
que devia conter
todo
procedimento: 1) proteção a meninos,
meninas e adolescentes; 2) assistir a vítimas de
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abuso sexual infantil; 3) assistir aos sacerdotes acusados; 4) potenciar a formação
inicial e permanente dos sacerdotes; 5) cooperar com
a autoridade civil. Foi entre
esses anos que começaram
a se ativar as respostas em
outras regiões do mundo,
como Austrália, Escócia,
Alemanha, Inglaterra e
Chile, entre outros.
E assim chegamos a fevereiro de 2019 com o encontro convocado pelo
Papa Francisco sobre a
proteção de menores na
Igreja. Estiveram presentes os presidentes das
conferências episcopais
de todo o mundo. Na
mensagem final, o Papa
ofereceu oito pautas
que estão servindo
de orientação para o
trabalho na Igreja: 1)
mudar a mentalidade
defensiva e reacionária ante os casos;
2) não calar, não encobrir e não subestimar as denúncias; 3)
tomar esta situação
como um tempo de
purificação; 4) cuidar
da seleção e formação dos candidatos
ao sacerdócio e à
vida consagrada; 5)
oferecer normas,
não apenas orientações, às conferências episcopais
e aos institutos de
vida consagrada;
6) acompanhar
as vítimas; 7) tra-

curia general

balhar pela segurança nos meios digitais; 8) lutar resolutamente contra
o tráfico de pessoas e a exploração
sexual e comercial de meninos, meninas e adolescentes.
Em paralelo a estes passos foi-se produzindo e atualizando as leis canônicas para atender estes casos. Em 2001
o motu próprio Sacrametorum Sanctitatis Tutela (SST) de são João Paulo II
introduz o abuso de menores dentro
dos delitos mais graves (delicta graviora). Em 2010 Bento XVI faria uma
explicitação, ampliação e atualização
de SST, determinando, entre outras
coisas, que uma pessoa é menor até
que complete dezoito anos. Em 2016,
com o motu próprio Como uma mãe
amorosa, o Papa Francisco recorda
aos bispos que devem ser diligentes
na proteção dos mais frágeis e faz
questão de dizer que a negligencia
é uma das causas dos abusos sexuais
cometidos contra menores e pessoas vulneráveis. Precisamente sobre
o conceito de pessoas vulneráveis
voltaria a insistir Francisco nas orientações do Estado do Vaticano (2019)
para a proteção de menores, aludindo também ao direito das vítimas,
aos programas de formação para a
Cúria Romana e instituições da Santa
Sé, e à cooperação com as autoridades civis, tanto na investigação quanto nas sanções. E nesse mesmo ano
de 2019 surgiria Vos estis lux mundi,
um texto normativo que introduz
importantes novidades: oferece uma
completa tipologia do delito e define

explicitamente o que se entende por
‘pessoa vulnerável’ (pessoa limitada
por enfermidade, deficiência física
ou psíquica ou privação da liberdade,
incapaz para entender, querer ou resistir a ofensa sexual); fala da necessidade de escritórios em cada diocese
para denunciar; insiste no respeito às
leis dos estados e na obrigatoriedade
de reportar os casos às autoridades,
protegendo às vítimas e quem denuncia o abuso; não fala apenas de
abuso sexual ou de menores; recorda
a importância de lidar com a ocultação; insiste no papel dos bispos, na
investigação dos mesmos e na necessária participação dos leigos.
No dia 19 de dezembro de 2019 se
daria outro importante passo com
o Reescriptum ex audientia que determinou que o sigilo pontifício não
se aplica a denúncias, julgamentos
e decisões sobre casos de abuso de
menores. E, finalmente, chegamos
ao Vademécum sobre algumas questões processuais ante os casos de
abuso sexual de menores cometidos
por clérigos apresentado pela Congregação da Doutrina da Fé no dia 16
de julho de 2020.
Indubitavelmente, em nosso mundo,
e também em nossa Igreja, continuam se produzindo situações de maltrato, tendo seu ponto de partida, em
geral, no abuso de poder e na falta
de supervisão. As estatísticas nos recordam que a grande maioria dos
maltratos se produzem no contexto
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familiar, perpetrados por pessoas
próximas ao menor, e o número de
casos sucedidos na Igreja é mínimo
se o comparamos com outros contextos. Mas isso não deve nos iludir:
um único caso de abuso perpetrado
por um clérigo ou religioso já é, por si
só, muito grave. Não podemos olhar
para o outro lado. Sabemos que somos parte do problema. Agora, cada
vez mais, passo a passo, queremos fazer parte da solução. E iniciamos esta
viagem cada vez mais conscientes de
que a primeira mudança, a primeira
conversão deve estar em cada um de
nós: em nossa maneira de conceber a
autoridade, no significado do poder
na Igreja e na sociedade, na consciência do que supõe o maltrato a um
menor ou pessoa vulnerável, e na
certeza de que, com o que já avançamos e com tudo quanto ainda resta a
fazer, podemos mudar muitas coisas.
¡ Antonio Carrón OAR
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agostinnianos recoletos

no mundo
INGLATERRA
Comunidades: 3
Paróquias: 3

ITÁLIA
Paróquias: 2

ESTADOS UNIDOS
Comunidades: 10
Paróquias: 12
ESPANHA
Comunidades: 28
Paróquias: 11
Centros Educativos: 9
Casas de formação: 3
ARCORES España
MÉXICO
Comunidades: 13
Paróquias: 12
Centros Educativos: 1
Casas de formação: 2
ARCORES México

REP. DOMINICANA
Comunidades: 3
Paróquias: 4
Centros Educativos: 1
Casas de formação: 1
ARCORES República
Dominicana

GUATEMALA
Comunidades: 4
Paróquias: 5
Centros Educativos: 1
Casas de formação: 1

CUBA
Missões: Banes

COSTA RICA
Comunidades: 4
Paróquias: 2
Centros Educativos: 1
Casas de formação: 1
ARCORES Costa Rica

VENEZUELA
Comunidades: 9
Paróquias: 8
Centros Educativos: 4
Casas de formação: 1
ARCORES Venezuela

PANAMÁ
Comunidades: 5
Paróquias: 5
Centros Educativos: 2
Missões: Bocas del Toro

COLÔMBIA
Comunidades: 21
Paróquias: 12
Centros Educativos: 8
Casas de formação: 3
Missões: Trinidad
ARCORES Colombia

BRASIL
Comunidades: 24
Paróquias: 21
Centros Educativos: 5
Casas de formação: 4
Missões: Lábrea y Marajó
ARCORES Brasil
PERU
Comunidades: 6
Paróquias: 5
Centros Educativos: 2
Casas de formación: 1
Missões: Chota
ARCORES Perú
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ARGENTINA
Comunidades: 6
Paróquias: 6
Centros Educativos: 5
ARCORES Argentina

no mundo

COMUNIDADES: 165

CASAS DE FORMAÇÃO: 19

PARÔQUIAS: 119

MISISÕES: 9

CENTROS EDUCATIVOS: 49

PAÍSES: 20

CHINA
Missões: Shangqiu

TAIWAN
Misiones: Kaohsiung

FILIPINAS
Comunidades: 21
Paróquias: 11
Centros Educativos: 9
Casas de formação: 4
ARCORES Filipinas
SERRA LEOA
Comunidades: 2
Paróquias: 2
Missões: Kamabai*

Cúria geral
ou dependente

*A missão gerencia mais de 50

centros educativos, embora não
sejam de sua propriedade.

Província
São Nicolau de Tolentino
Província
Santo Tomás de Vilanova

INDONESIA
Missões: Pontianak

Província
N. Sra. da Candelária
Província
Santo Ezequiel Moreno
Várias províncias
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Dados atualizados em janeiro de 2021

agostinianos recoletos

ninguém fica para trás

A

pandemia da COVID-19
desencadeou uma resposta espontânea de
solidariedade nos países nos quais está presente a família agostiniana recoleta.
A partir das instituições, paróquias,
centros educativos, universidades,
comunidades… produziu-se uma
mobilização em todos os níveis que
está sendo apoiada e coordenada
por ARCORES.
Desde o primeiro momento, em
março de 2020, ARCORES Internacional vem trabalhando para impulsionar, acompanhar e difundir estas
iniciativas solidárias, promovendo
essas ações para que se estruturem
em programas efetivos e estáveis de
médio e longo prazo.
A ação da rede internacional de
solidariedade está voltada para os
mais necessitados: pessoas sem lar,
indigentes, famílias que não têm o

red solidaria
internacional
agu ino recoleta

que comer, etc. Esses grupos foram
os mais afetados pela pandemia e
pelas suas consequências socioeconômicas.
A resposta articulou-se através das
ARCORES Nacionais em cada país.
Naqueles lugares onde, oficialmente, ainda não existe ARCORES, a
própria família agostiniana recoleta, com apoio da equipe técnica de
ARCORES Internacional, tem sido o
agente dessa articulação.
Conquanto as características e condições em que se presta a ajuda são
diferentes em cada país, em todos
os casos ARCORES tem buscado três
objetivos. O primeiro, trabalhar lado
a lado com outras instituições, unindo forças para servir a esses grupos
cada vez mais numerosos à medida
que se prolonga a situação de pandemia.
O segundo objetivo perseguido era
chegar às pessoas que não recebem
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nenhuma outra ajuda, especificamente das autoridades públicas. O
plano pretendia suprir este abandono sofrido por muitíssimas pessoas.
Por último, ARCORES propôs-se trabalhar coordenadamente para prestar-nos apoio mútuo e preparar nossa resposta para ir além das ajudas
imediatas e pontuais. Este último foi
feito através da equipe de implantação da rede na qual estão inseridas
todas as ARCORES nacionais.
Atualmente, ARCORES Internacional
leva adiante programas de distribuição de alimentos em 16 países da
África (Quênia, Serra Leoa), América
(Argentina, Brasil, Colômbia, Costa
Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Peru, República Dominicana, Venezuela), Ásia
(Filipinas) e Europa (Espanha). Esta
distribuição de alimentos atende a
cerca 50.000 pessoas (*). Alguns des-
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tes países também estão fabricando
e distribuindo máscaras para mais de
10.000 pessoas, bem como produtos
de higiene. O programa presta especial atenção às crianças; na Guatemala, Filipinas, Serra Leoa ou Venezuela
estão sendo levando a cabo ações
específicas neste sentido.
O conjunto de projetos que já estão
em andamento tem um custo de
mais de 200.000 euros. Agora, dado
que a situação mundial sob a pandemia está se prolongando, ARCORES
Internacional está reforçando sua
ação assumindo um duplo desafio. Por um lado, seguir apoiando os
programas de ação iniciados para
conseguir o mais difícil: prolongar
a ajuda. A realidade é que esta pandemia persiste com força no mundo,
evidenciando as desigualdades e nutrindo-se dos mais pobres. A ajuda é
cada dia mais necessária.
Por outro lado, trata de pôr em andamento respostas eficazes para ga-

rantir o direito à educação durante a
pandemia: dotação de computadores para crianças de famílias sem recursos, reforço escolar, projetos para
garantir a educação on-line de qualidade, etc.

O investimento total previsto para
aquisição de dispositivos eletrônicos para uso escolar, equipamentos
e adequação de centros educativos
para ensino on-line e reforço escolar
supera os 80.000 €.

Ainda assim, a família agostiniana
recoleta, através de ARCORES e da
EDUCAR (Rede Educativa Internacional Agostiniana Recoleta), está unindo seus esforços para responder ao
desafio educativo. Graças a este trabalho compartilhado e uma completa análise que a Rede fez da realidade
educativa e dos estragos causados
pela pandemia, constatou-se as necessidades geradas nos centros educativos.

Além do mais, a participação de voluntários de ARCORES nestes programas foi e está sendo essencial. São
mais de 300 voluntários que levam
adiante estes serviços de resposta
eficaz às necessidades das pessoas
mais afetadas pela pandemia.

A resposta educativa à pandemia, articulada por EDUCAR e ARCORES, beneficiará a quase 18.000 estudantes
em oito países: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Espanha, Filipinas,
Peru e Venezuela.
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ARCORES buscou dar uma resposta
às necessidades sociais mais urgentes e prosseguir com a luta por um
mundo mais justo. A Rede Solidária
Internacional não quer deixar ninguém para trás. Perseguindo seu objetivo, continuará movendo corações
e transformando vidas.
¡ Javier Sánchez
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•
•
•

•

México

•

Paralisação das atividades do
centro de idosos em CARDI.
O projeto de moradias de Totolapan
(Est. Morelos) continuou.
O projeto Vias continuou doando
cestas básicas

•

O Banco de Alimentos intensificou
seu trabalho graças à doação da
Fundação Alberto Motta.
O setor empresarial elegeu o Banco
de Alimentos para coordenar a distribuição de alimentos em âmbito
nacional.
•

•

•

Panamá

Cuba

aralisação do curso de violão, embora os meninos tenham recebido
tarefas para estes meses.

Rep. Dominicana

Após o fechamento dos dispensários
por causa da quarentena, ARCORES
distribuiu cestas básicas às famílias
mais necessitadas dos Bajos del
Haina.

Espanha

'Uma carta de esperança'. Envio
de cartas a enfermos de COVID-19
internados em hospitais.
Graças ao lançamento da campanha 'Rede de solidariedade contra o
coronavírus', foi possível doar 6.900
euros à Casa Madre de Dios, em
Granada, e ao centro de acolhida
e integração social Santiago Masarnau de Madri.

•
•

Filipinas

Início das Kindness Statons (Estações de bem estar).
Criação de uma rede de padarias
solidárias, chamadas 'Kindness
Bakery'.
•

•
•

Venezuela

Continuou-se o trabalho nas residências de idosos, com extremas
medidas sanitárias.
Manteve-se também a distribuição
de comida no refeitório de Los
Teques (Est. Miranda).

Guatemala

Elaborou-se um plano de atividades para os menores e as famílias
atendidas pela Associação Águilas
de Santa Fé -de ARCORES- em seu
centro, com os que fizeram contato
via Whatsapp.

•
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Costa Rica

Lançamento da campanha 'Contagiemos solidariedade', com a qual
foi possível fornecer alimentos e
produtos básicos a famílias sem
recursos.
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Colômbia

•

Manteve-se uma linha ativa para
atender emergências psicológicas
do Ponto de Atendimento primário
e se deu sequência às campanhas
de saúde física e mental.
A Fundação da Província Nossa
Senhora da Candelária continuou
apoiando economicamente às
famílias de recursos escasso.

•

•

•

Brasil

O Lar Santa Mônica continuou
atendendo às menores, embora
confinadas em casa e com serviços
mínimos.
O Seminário Santo Agostinho, em
Maringá, foi cedido para hospedar
os profissionais de saúde.

•

frente à
COVID-19

Peru

Estão paralisados todos os projetos.
No entanto, os meninos apadrinhados continuam recebendo,
de ARCORES Peru, alimentos e
material escolar.

•

•

•

•

Serra Leoa

As instalações de Bawlaw em
Peninsular Road, Freetown foram
cedidas para centro de quarentena
dos casos suspeitos ou positivos
leves da comunidade filipina no
país.
Foram distribuídas cestas básicas
para 10-15 dias às famílias do
pessoal docente e não docente e
alunos dos centros educativos St.
Paul de Kamalo e St. Thomas de
Kamabai.

Estados Unidos

Compra de vales refeição para lojas
e pequenos restaurantes para que
as famílias impedidas de continuar
trabalhando tivessem alguma
ajuda.
Resposta às convocações dos hospitais para a Unção dos Enfermos e
Exéquias.

•

•
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Argentina

Iniciada a campanha 'Ajuda-nos a
ajudar' para conseguir alimentos
às famílias mais necessitadas de
Villa Loyola, no bairro portenho de
San Martín. Cerca de 100 famílias
foram beneficiadas.
Iniciada uma campanha de coleta
de leite para o lar infantil "Pequeños Pasos".

agostinianos recoletos

50 AnOS
com os
necessitados
PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DA PAZ E BOA VIAGEM

D

eclarada como nova
paróquia oficialmente em 16 de março de
1971 por S. Eminência
Cardeal Rufino Santos,
seguindo o desejo e pronunciamento papal feito por ninguém menos
que o próprio Papa Paulo VI quando,
em 30 de novembro de 1970, Sua
Santidade visitou as decaídas áreas circunvizinhas, a Igreja Católica
de Nossa Senhora da Paz e da Boa
Viagem (OLPGV) agora comemora,
com orgulho, após cinquenta anos
desafiadores, seu jubileu de ouro de
fundação.
Esta igreja, cujo cuidado pastoral foi,
desde o início, confiado à Ordem
dos Agostinianos Recoletos, está
geograficamente localizada no centro de Tondo, Manila, onde milhares
de famílias com dificuldades se refugiam com esporádicos meios de
subsistência, disponível apenas nas
proximidades de portos e mercados.
Contra esse contexto eclesial, o comitê diretor de 2021, composto por
líderes religiosos e leigos, se reuniu
diversas vezes para uma tempestade de ideias, planejar, reorientar
e determinar quais características
salientes definiriam exatamente o
grande significado desta celebração.
No início de 2018, três questões
específicas foram seriamente consideradas para as discussões da co-

FILIPINAS
munidade: o que necessitamos fazer
antes de 2021? O que queremos que
aconteça em 2021? O que esperamos ver depois de 2021?
A paróquia finalmente destaca
seu aniversário de fundação com
o tema: “Caminho fiel a Deus Pai
por Jesus com Maria”. Com efeito, a
nossa celebração é dedicada unicamente ao Senhor Jesus com a Mãe
Santíssima e à Igreja peregrina que
caminha para Deus Pai, única Fonte
de autêntica plenitude e salvação.
Sabendo de todo o coração dos objetivos deste aniversário que são: renovação, extensão e recrutamento,
cada paroquiano se compromete
a se renovar, primeiro internamente nos ministérios litúrgicos que
desempenhamos diariamente na
paróquia; também estamos cientes
da necessidade de aproximar nossa
Igreja das famílias da periferia e dos
vinte e quatro “barangays” por meio
de suas comunidades eclesiais de
base e da Caritas Manila. Nosso lema
é: “Quando chegamos, nos comprometemos; depois de nos comprometermos, nos multiplicamos”.
O ímpeto do jubileu de ouro foi afetado e bastante interrompido pela
pandemia global de 2020. Na verdade, por muito tempo não houve
reuniões ou encontros para nos atualizar. Mas antes de terminar cada
Missa dominical, fazemos questão
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de dirigir-nos aos nossos santos e
ao nosso Patrono, OLPGV, enquanto
recitamos a nossa Oração de 2021,
pedindo graças especiais, especialmente pelo sucesso da celebração
do Jubileu de Ouro. Esta oração tem
sido nosso ponto de apoio e nossa
força ao longo dos meses da pandemia.
Em 15 de março de 2021, começaremos nossas celebrações da Semana
do Jubileu com uma solene "Cantamisa", uma Eucaristia noturna de
ação de graças presidida por um recém-ordenado sacerdote dos Oblatos de São José que, quando criança,
viveu em Parola, uma das nossas comunidades deprimidas.
No dia seguinte, 16 de março, houve
uma abertura cerimonial com uma
procissão fluvial nas primeiras horas
da madrugada, e fogos de artifício
em torno da região portuária norte
perto de Barangay 28, conhecida
por ter a primeira construção de
uma pequena capela "Fugoso", local
de nascimento da igreja paroquial
OLPGV em Tondo. Nossos pobres da
Ilha Puting Bato, junto ao porto marítimo, com outros pequenos grupos representando os territórios da
paróquia de C. M. Recto, Asunción,
Zaragoza, Wagas, Moriones e Carretera 10, se revezarão como dançarinos de caracol, durante a colorida e
festiva inauguração do jubileu.
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Nosso Bispo Administrador, Broderick Pabillo, DD, programou a missa jubilar da noite, que inclui a bênção cerimonial da Porta
Santa, no dia 19 de março, solenidade de
São José.
Com alguns outros programas da comemoração, nossa paróquia expressa, em
oração, nossa gratidão ao Senhor, nosso
Salvador, por nos receber em seu Coração
Divino em meio aos tempos difíceis. Agradecemos também a constante inspiração
e intercessão dos nossos santos e da Mãe
Santíssima, nossa Padroeira.
Fortalecidos pela memorável visita e presença do Papa João Paulo II, em 11 de fevereiro de 1981, que veio abençoar e rezar
afetuosamente com nossos mais pobres,
somos uno em nossa crença de que Deus
continua a transformar fielmente nossas
vidas, por meio de nossas liturgias e obras
pastorais de caridade, mesmo quando, às
vezes, as pessoas demoram a compreender a sua santa vontade divina.
Finalmente, após o encerramento da celebração do jubileu de ouro da fundação,
nossa paróquia OLPGV está empenhada
em cultivar mais intensamente as sementes de fé, esperança e amor que foram
plantadas pelos primeiros missionários recoletos durante os últimos cinquenta anos,
em resposta ativa ao chamado universal à
santidade e à salvação de todas as almas.
¡ Jorge Peligro OAR
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Educação Agostiniana
Intercultural
de los

O

Cricamola, caudaloso rio da vertente do
Caraíbas
panamenho, é navegável em
suas regiões baixa e
meia, que abriga em suas margens
uma dezena de populações da etnia
ngäbe, dentre as quais se destaca
Kankintú.

Desde a década dos anos sessenta,
os Agostinianos Recoletos dirigiram uma escola primária conhecida
como CEVISA, Centro Vocacional
Indigenista santo Agostinho. Foi a
primeira escola na área média e alta
de Cricamola. Atualmente, também
funciona o Colégio Noturno Santo
Agostinho que oferece educação
complementar a jovens e adultos
que não puderam concluir sua formação, pois a região não tem Escola
Secundária.

PANAMÁ
A pandemia postergou por quatro
meses as atividades escolares. Assim
que o ano letivo recomeçou, em julho, os professores começaram a preparar tarefas modulares impressas
que permitiriam aos alunos trabalhar
de forma independente. Essas tarefas impressas foram distribuídas aos
estudantes que, uma vez vencido o
prazo, tiveram que enviá-las resolvidas aos professores.
O Colégio Noturno funciona com
uma sede central em Kankintú e três
extensões localizadas em Bisira, Calante, e no município vizinho de Jironday, na comunidade de Samboa.
Neste ano atendeu cerca de duzentos alunos, cem menos do que em
tempos de estudo presencial. Atendida por cerca de vinte professores,
inclusive por alguns que atuam ad
honorem, visto que a prefeitura não
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supre a necessidade educativa nas
extensões do Colégio.
Por isso, em Kankintú, falamos de
modalidade a distância, já que a modalidade de ensino virtual sincrônica
não é tecnicamente possível devido
à falta de fornecimento de energia
elétrica na região e de uma banda
larga suficientemente robusta para
encontros simultâneas entre docentes e alunos. Alguns painéis solares,
localizados e alugados pelas principais mercearias das comunidades
Guayabito e Kankintú, abastecem os
telefones celulares de alunos ou pais,
que se esforçaram para se comunicar por telefone ou por mensagem
(WhatsApp) a fim de fornecer de forma fotográfica ou auditiva as tarefas
acadêmicas.
Esta é também a situação do Centro
Bilingue de Formação Integral Inter-
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cultural (C.B.F.I.I.) Santo Agostinho
de Kankintú (continuação do Antigo CEVISA) que, desde 2003, como
Colégio, também inclui o Ensino
Pré-Médio e Médio (Secundário). Isso
permite que mais de 1200 alunos a
cada ano realizem seu processo educacional desde os três até os 18 anos
de idade.
Várias funções adicionais foram fornecidas durante a emergência sanitária provocada pela pandemia.
Delas podemos destacar as seguintes: serviço de impressão a preço de
custo para os estudantes universitários de Kankintú, que tiveram que
se adaptar para ter aulas a distância.
Também temos sido centro de Arrecadação da Bolsa Solidária, isto é,
bolsa de alimentos, que o governo
central envia às comunidades da comarca.
Além disso, durante o mês de julho,
Kankintú se torna uma das cidades
com maior crescimento do contágio.
Um dos pavilhões do Colégio passa
a acolher pacientes com COVID19,
em apoio ao Centro de Saúde de
Kankintú, cujas instalações são limitadas. Superada a crise local causada
pela pandemia, em setembro, por
sua centralidade geográfica, Santo
Agostinho de Kankintú é designado Centro de Coleta e Distribuição

do Programa de Nutrição Escolar do
Ministério da Educação. Os pais de
famílias de mais de 20 escolas vizinhas caminharam até Kankintú para
retirar alimentos secos (arroz e feijão), e levá-los até suas respectivas
comunidades.
Os docentes de ambos Colégios participaram, entre os meses de abril e
julho, em capacitações para se adaptar à nova situação. No entanto, um
grande número de alunos carece de
meios eletrônicos ou econômicos
para assumir os novos custos gerados pela nova modalidade de ensino.
Por isso, fruto da mútua colaboração
entre o Colégio e o Anexo Universitário de Kankintú, os universitários se
propuseram a colaborar na formação
dos alunos mais vulneráveis ao abandono escolar. Assim, durante os meses de setembro a novembro, cerca
de 45 estudantes de Licenciatura em
Educação Primária realizaram seu
trabalho social comunitário, beneficiando cerca de 75 alunos de nossa
Seção Primária que, sem essa ajuda
presencial e tecnológica, não teriam
conseguido se comunicar com seus
professores.
Ao longo do ano, também um número representativo de diretores e
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docentes do Colégio participou nos
encontros virtuais que a Rede Educar
organizou para pensar e aprender
juntos sobre a nova modalidade de
ensino. As aulas em Kankintú estiveram suspensas desde março até
julho. E o ano escolar termina em
dezembro sem nenhuma possibilidade de voltar a ser presencial. Assim, a experiência de outros colégios
da rede Educar enriqueceu a perspectiva sobre os protocolos a seguir
na modalidade a distância, e para o
eventual retorno à sala de aula.
Dezembro termina com um sabor
agridoce. Contra todas as expectativas e apesar da pandemia ter cessado em Kankintú, o país Panamá
termina o ano com um aumento de
contagiados. Isso nos obrigou a suspender a celebração de formaturas
e adiar o processo de matrícula do
ano letivo seguinte. Toda a comunidade educativa encerra o ano (com a
certeza) de ter superado um período
difícil, com a esperança, contudo, de
um 2021 diferente: mais presencial e,
portanto, mais próximo.
¡ Bolívar Sosa OAR
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novos
ESPERANçA

tempos
tempos de

A

sociedade venezuelana leva aproximadamente uns 20 anos
submergindo-se em
uma profunda crise
política, social, sanitária, moral e,
inclusive, espiritual. A pandemia
gerada pela Covid-19 não passa
de mais uma crise, que agrava as já
existentes. Uma divisão gerada pelas lutas de ideologias políticas, não
preocupadas pelo bem comum,
mas que perseguem interesses
muito particulares, submergindo
o povo na extrema pobreza, onde
o valor da vida e a dignidade da
pessoa se perderam. Alguns venezuelanos perderam a fé, porque
lhes parece que Deus não atende
ao clamor de suas necessidades.
Nestas circunstâncias tão adversas
é onde uma proposta como o CEAR
(Centro de Espiritualidade Agostiniana Recoleta) começa a ser um
gérmen de esperança, uma luz no

CEAR Venezuela
meio das trevas, um bálsamo que
pode aliviar o sofrimento de um
povo.
Os Capítulos Geral e Provincial pediram a criação deste novo ministério em todos os lugares onde seja
possível. Em Venezuela iniciou-se o
projeto em janeiro de 2020, com a
constituição da equipe coordenadora, a leitura dos Estatutos que o
regem, a aprovação do primeiro
rascunho de regulamento e o planejamento que o regerá no primeiro ano de funcionamento.
Este planejamento viu-se congelado pela pandemia. A área de evangelização que se quis priorizar foi
a de “Experiências Agostinianas de
Deus”. Foram planejadas jornadas
de capacitação de multiplicadores.
Para isso, se organizou experiências
de Retiros Espirituais Agostinianos,
para levar as pessoas a Cristo Mestre, experiências de interioridade
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e fraternidade, que depois permitissem multiplicar a vivência nos diversos ministérios onde está presente
a família agostiniana recoleta. Pensamos em fazê-las presenciais, pois
são melhores garantias da vivência.
De modo que, por agora, preferimos
suspendê-las até que possamos realizá-las.
Começar freando o planejamento
não parece um bom começo, mas,
achamos que a obra é de Deus e
Ele nos ajudará a marcar melhor os
tempos e as prioridades. Suscitar o
encontro com Deus em nossos ministérios é o grande desafio no meio
da crise vivida pelo nosso país. Algo
que ocorre muitas vezes carregado
de experiências bem superficiais, de
encontro com o mistério de Deus,
de escassa formação na doutrina
cristã-católica, inclusive algumas carregadas de muita superstição. Conquanto, existe muita fome de pão
material, assim como existe muita
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fome de transcendência,
de vida eterna, de Reino
de Deus. Trevas que precisam ser iluminadas, pessoas desorientadas que
precisam de orientação
e acompanhamento. Isto
implica partir das feridas
humanas que precisam
ser curadas; assim, partindo de uma humanidade
curada e redimida, pode-se avançar mais rápido e
com maior profundidade
na vida espiritual.

giosa para o fazer. Seguir as pegadas de
Agostinho nos garante o encontro com
Jesus Cristo, o Mestre Interior, único caminho para chegar ao Pai.

A experiência de Agostinho ilumina muito bem as circunstâncias adversas que
vivemos. Ele também teve que lidar com
situações muito difíceis em seu entorno,
com crises muito similares às que vivemos hoje, não só em Venezuela, mas em
todo o mundo. A elas Agostinho respondeu com uma expressão muito consoladora e fonte de esperança: “Os homens
dizem que os tempos são maus, que os
tempos são difíceis: vivamos bem e os
Ainda que o CEAR Vene- tempos serão bons. Nós somos os temzuela, não esteja atuando pos. Os tempos são como nós somos” (S.
em conjunto por causa
da pandemia, cada um
dos membros da equipe
coordenadora, no ministério que proporciona vida,
centrou seu serviço em
animar a ajuda que possa
ser prestada, com jornadas
de oração virtuais, horas
santas, apoio aos projetos
de ajuda social sob a coordenação de ARCORES. Trata-se de ir abrindo os espaços para que este novo
ministério possa ir tendo
seu espaço nos lugares já
existentes.
O papel dos leigos que
se identificam com nossa
espiritualidade é fundamental. São eles os principais protagonistas desta
nova aventura agostiniana
recoleta. Em Venezuela,
nossa presença religiosa é,
a cada dia, mais limitada,
pela idade, pela escassez
numérica de frades, pela
sobrecarga pastoral, pelo
medo de vir a trabalhar
na Venezuela devido à situação vivida pelo país. O
CEAR está orientado a ser
assumido, principalmente
pelos leigos, que encontram, em nossa espiritualidade, como sanar suas
feridas humanas, como
localizar o caminho para
o interior e a companhia
de algum religioso ou reli-
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Agostinho, Sermão 8,8). É o grande convite ao otimismo e à vontade de trabalhar que nos é proposto neste novo ministério da Ordem: fazer que os tempos
sejam bons, pois ajudamos as pessoas
a encontrar a bondade que elas trazem
plantada em seu coração e que basta ajudar a germinar. A sociedade venezuelana
requer muito acompanhamento em seu
peregrinar, para recobrar essa bondade
que permitirá a cada venezuelano ser
protagonista na construção de um país
melhor.
¡ Alfredo Sánchez OAR
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Visita de renovação

BRASIL

¢ De 3 de janeiro a 3 de fevereiro. O Prior geral fez a visita de
renovação às comunidades agostiniano-recoletas do Brasil. Durante
mais de um mês manteve encontros
com religiosos, mas também com
jovens, fraternidade secular e leigos
dos ministérios do país. Miguel Miró
visitou as missões da Ordem em
Marajó e Lábrea.

75º Aniversário

CHOTA

¢ De 7 a 9 de janeiro. Os religiosos
agostinianos recoletos do Peru deram
início à celebração do 75º aniversário
da chegada dos primeiros religiosos
à região de Chota. Para isso, foram
programados eventos cujo ato central
ocorreu no dia 9 de janeiro, com a Missa
de ação de graças presidida pelo bispo
agostiniano recoleto, Dom Fortunato
Pablo Urcey..
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Assemblea Anual

BRASIL

¢ De 7 a 10 e 14 a 18 de janeiro. Os religiosos agostinianos recoletos das comunidades brasileiras celebraram suas assembleias anuais. Os
membros da Província Santo Tomás de Vilanova
realizaram a assembleia de 7 a 10 de janeiro com
a presença do Prior geral. Por sua vez, a delegação
da Província São Nicolau de Tolentino realizou sua
assembleia de 14 a 18 de janeiro.

janeiro

JAR

FILIPINAS

¢ De 20 a 24 de janeiro. Mais de
150 jovens participaram do 13º Encontro
Nacional da JAR das Filipinas. Em clima
de fraternidade, falaram dos assuntos de
interesse dos jovens e partilharam vários
dias de convivência..
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Aula Agostiniana

MADRI

¢ 1 e 2 de fevereiro. A Aula Agostiniana de
Educação celebrou sua 27ª edição. Como todos
os anos, reuniu várias centenas de professores
dos centros educativos da família agostiniana
na Espanha. Este ano teve como fio condutor a
identidade, a pertença e o compromisso com a
escola agostiniana. O conselheiro geral Antonio
Carrón fez uma das palestras do encontro.

fevereiro

Novo Bispo Agostiniano Recoleto

AMAZONAS
¢ 9 de fevereiro. Dom Jesús María López
Mauleón tomou posse de sua sede episcopal na
prelazia do Alto Xingu-Tucumã, recém-criada na
Amazônia, no Brasil. O prior geral, Miguel Miró,
esteve presente.
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Encontro da Família Agostiniana

ROMA

¢ 14 de fevereiro. Os conselhos gerais dos agostinianos, agostinianos recoletos e agostinianos descalços tiveram um encontro no
qual destacaram a fraternidade e o sentido de família. No encontro, o
primeiro que as três ordens realizaram, se comprometeram a trabalhar
juntas em alguns aspectos relevantes.

Profissão solene

SUBA

¢ 14 de fevereiro. O religioso agostiniano
recoleto Jhon Eduard Olarte emitiu a profissão solene na paróquia da Imaculada Conceição de Suba
(Colômbia), em uma cerimônia presidida por Dom
José Alejandro Castaño Arbeláez, agostiniano
recoleto, bispo de Cartago (Colômbia).

Escola de Formação

ROMA

¢ De 10 a 22 de fevereiro. A Escola de Formação
da Ordem dos Agostinianos Recoletos celebra a sua
segunda edição, reunindo em Roma todos os formadores agostinianos recoletos. O objetivo foi estudar os
desafios que a Igreja, hoje, propõe para a formação
inicial e permanente dos religiosos.
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Visita de Renovação

VENEZUELA

¢ De 9 de março. No dia 9 de março, o Prior geral iniciou a
visita de renovação às comunidades agostiniano-recoletas da
Venezuela. Porém, sua visita teve que ser interrompida em Maracaibo, onde ficou confinado por mais de dois meses para evitar a
disseminação da COVID-19.

Filme

MADRI

¢ 10 de março. 'Agustín, un corazón inquieto'
é o título do filme de animação produzido pela
Federação Agostiniana Espanhola e que mostra
a vida do bispo de Hipona em um formato mais
atraente ao público mais jovem.

março

Sãn José

MARACAIBO

¢ 19 de março. Em Maracaibo (Venezuela), o Prior
geral presidiu a Eucaristia de São José, protetor da
Ordem dos Agostinianos Recoletos. Devido à pandemia
do coronavírus, a comemoração foi transmitida ao vivo
pelo Facebook LIVE, para facilitar que pessoas de todas
as partes do mundo acompanhassem.

Dia de oração
para as vítimas de

COVID-19

¢ 20 de junho a março. A família
agostiniana organizou um dia de oração
pelas vítimas da COVID-19 e pelo fim da
emergência global devido ao coronavírus. O
dia foi promovido pelas três Ordens: Santo
Agostinho, Agostinianos Recoletos e Agostinianos Descalços.
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Páscoa

JAR

¢ De 9 al 12 de abril. As JARs realizaram no Facebook e
Instagram um amplo programa de atividades, celebrações
e reflexões para que todos os países vivenciassem virtualmente a Páscoa Juvenil.

abril

Pascua

MARACAIBO

¢ 12 de abril. A Eucaristia Pascal de Maracaibo,
presidida pelo Prior Geral, Frei Miguel Miró, foi transmitida ao vivo no Facebook LIVE, e encerrou a Páscoa
Juvenil da JAR.

Reunión Telemática

ROMA

¢ 29 de abril. Diante da restrição imposta
pela quarentena da COVID-19, o Prior Geral, pela
primeira vez na história, se reuniu com o seu
Conselho de forma telemática.

EDUCAR

ROMA

¢ 27 de abril. Boas práticas surgidas durante
o confinamento foram compartilhadas pelos
Centros educacionais na Europa e na América
no webinar formativo organizado pela
Rede Educacional Internacional Agostiniana
Recoleta EDUCAR.
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Mensagem conjuntao

ROMA

¢ 19 de maio. Os superiores gerais da família agostiniana recoleta enviaram uma mensagem conjunta em
que alertavam, entre outras coisas, sobre o impacto da
COVID-19 sobre a missão evangelizadora.

Escritório de Comunicação

WEBINAR

maio

¢ 24 de maio.O Escritório de Comunicação Agostiniano-Recoleta, juntamente com a Arguments e Creatholic, organizou
um webinar por ocasião do 54º Dia Mundial das Comunicações
Sociais celebrado pela Igreja, sob o título 'A vida torna-se história'.
Participaram do encontro Antonio Carrón, conselheiro geral de
comunicação da Ordem dos Agostinianos Recoletos; Eva Fernández,
correspondente da Cadena COPE, no Vaticano; Cris Hevia, da equipe
Arguments; e Harold La Cruz, da Creatholic.

Equipe de Revitalização

ROMA

¢ 28 de mayo. Contando com a
presença do Prior Geral, Equipe de
Revitalização da Ordem se reuniu
eletronicamente.

Pentecostes

FRATERNIDADE

¢ 30 de maio. Com orações, reflexões e a Eucaristia, Fraternidades Seculares Agostiniano-recoletas de todo o mundo realizaram seu retiro virtual de Pentecostes.
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Curso Profissão Solene

junho

ONLINE

¢ Del 1 al 27 de junho. O
Secretariado Geral de Espiritualidade
e Formação foi forçado a adaptar o
curso de preparação para a profissão
solene ao formato virtual.

COVID-19

CUBA

¢ 15 de junho. Seguindo as medidas preventivas, os missionários agostinianos recoletos de
Cuba celebraram as primeiras missas depois da
quarentena.

Profissão Simple

FILIPINAS

¢ 27 de junio. Seguindo medidas preventivas, cinco jovens emitiram seus votos nas
Filipinas em meio à crise do coronavírus. Foi a
primeira profissão simples após a eclosão da
pandemia.

55

agostinianos recoletos

Encerramento do curso

ROMA

¢ 1 de julho. O Prior geral encerrou o ano
acadêmico 2019-2020 com a Eucaristia no Colégio
Internacional Santo Ildefonso e Santo Tomás de
Vilanova, em Roma.

Profissão Solemne

GRANADA

¢ 5 de julho. Na paróquia Santo Tomás
de Vilanova, em Granada (Espanha), o
religioso indiano Ken James emitiu, neste
domingo, a profissão solene dos votos como
agostiniano recoleto.

julho
25º Aniversário JAR

ROMA

¢ 7 de julho. O presidente do Secretariado
Geral para as Vocações e Juventude, Juan Pablo
Martínez, cumprimentou os jovens agostinianos
recoletos por ocasião do 25º aniversário da JAR,
e os convidou a “ter um coração solidário” e “ser
profetas”.

Dom Toribio Minguella

ESPANHA

PORTO RICO

¢ 14 de julho. Comemora-se o centenário da
morte de Dom Toribio Minguella, religioso agostiniano recoleto e bispo da Espanha e de Porto Rico.
Sua figura é essencial para entender o impacto da
Ordem dos Agostinianos Recoletos no mundo no
final do século XIX e início do século XX.

Reunião de presidentes

SAN MILLÁN

¢ 31 de julho. O convento de San Millán de la
Cogolla (La Rioja), dos agostinianos recoletos, acolheu
a XXI Conferência dos Presidentes Autônomos da Espanha. Foi escolhido por ser o berço do idioma espanhol.
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Profissão Simple

MONTEAGUDO

¢ 1 de agosto. No convento Nossa Senhora do Caminho
de Monteagudo (Navarra), nove jovens emitiram a profissão simples como agostinianos recoletos.

Visite o embaixador do México

ROMA

¢ 7 de agosto. O embaixador mexicano junto
à Santa Sé, Alberto Barranco, visitou o Colégio
Internacional Santo Ildefonso e Santo Tomás de
Vilanova para ver a primeira representação da
Virgem de Guadalupe em Roma.

ARCORES

ARGENTINA

¢ 19 de agosto. Membros da família agostiniana recoleta assinaram a constituição da ARCORES Argentina como
associação civil.

28 agosto
Celebração

SANTO AGOSTINHO
¢ 28 de agosto. A solenidade de Santo Agostinho foi celebrada
em todas as partes do mundo. Este ano, condicionada pela COVID-19, muitas celebrações precisaram ser realizadas virtualmente.
O Prior geral presidiu a Eucaristia no Colégio Santo Ildefonso e Santo
Tomás de Vilanova, em Roma, transmitida pelas redes sociais.

Noviciado

MONTEAGUDO

¢ 28 de agosto. Seis jovens da Costa Rica e do Brasil,
acompanhados de seu formador, Wilmer Moyetones, iniciaram o
noviciado em Monteagudo (Navarra).
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Profesión solemne

MADRI

¢ 4 de setembro. O agostiniano
recoleto David Conejo fez a profissão
solene dos votos na paróquia Santa
Rita de Madri (Espanha).

setembro
400º aniversario

MADRI

10 de setembro. Na festa do seu
padroeiro, a Província São Nicolau
de Tolentino celebrou a Eucaristia de
abertura dos seus 400 anos. O Prior
geral presidiu a celebração na paróquia
de Santa Rita, concelebrada pelo prior
da província, Sergio Moreno.
Fraternidade Secular

ORLANDO

¢ 26 de setembro. Com o nome de Santa Madalena de Nagasaki, a padroeira da Fraternidade Secular, uma nova comunidade
da Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta foi oficialmente
constituída em Orlando (Estados Unidos)..
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Profissão Solene

MANAUS

¢ 3 de outubro. O religioso mexicano Jesús
Emmanuel Mendoza fez a profissão solene de
seus votos como agostiniano recoleto na paróquia
de Santa Rita de Cássia em Manaus (Brasil).

Pobreza Viva

ROMA

¢
10 de outubro. Na festa de
Santo Tomás de Vilanova, o Prior Geral
apresentou o documento 'Viver a
pobreza: graça e desafio', que visa
indicar os critérios que orientam
os religiosos a viver a pobreza e a
estar perto dos pobres de hoje.

Profissão Solene

COSTA RICA,
BOGOTÁ, LIMA

¢ 10 de outubro. Os religiosos Pablo Jian, Edgar
Alexis Sáenz e Gabriel Finol fizeram a profissão solene
como agostinianos recoletos, respectivamente, no
Seminário Santo Ezequiel Moreno de Pozos de Santa
Ana (Costa Rica), na Paróquia da Imaculada Conceição
de Suba (Bogotá) e no Templo Santa Maria Madalena
de Lima (Peru).

outubro

Documento "Viver a pobreza"

ONLINE

¢ 24 de outubro. O Prior geral compartilhou com religiosos
e leigos de todo o mundo dois encontros virtuais nos quais
apresentou o documento 'Viver a pobreza: graça e desafio' e foi
interpelado sobre a pobreza no carisma agostiniano recoleto.

Despedida

VALENCIA

¢ 31 de outubro. Por ocasião da despedida da Diocese, onde
esteveram por quase 40 anos, os agostinianos recoletos receberam, em sinal de gratidão, uma réplica do Santo Cálice que se
conserva na Catedral de Valência.
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Profissão solenee

QUEZON CITY

¢ 8 de novembro. O religioso filipino Ramon Bitancor emitiu os votos solenes como agostiniano recoleto na Capela Santo
Tomás de Vilanova, na Casa de Formação Recoletos Mira-Nila,
em Quezon City.

novembro
Aniversário

SANTO AGOSTINHO

¢ 13 de novembro. Os centros educativos prepararam
iniciativas originais para festejar com os alunos o aniversário de
Santo Agostinho.

Reunião do Conselho

ROMA

¢ De 13 a 19 de novembro. O Conselho
geral e os Conselhos provinciais realizaram reuniões de trabalho para abordar os
principais desafios que a Ordem terá que
enfrentar..

Reunião virtual

EDUCAR

¢ 25 de novembro. Professores do Brasil, Costa Rica e Espanha
partilharam suas experiências no webinar organizado pela Rede Educacional Internacional Agostiniana Recoleta EDUCAR sobre o retorno
às aulas presenciais nas escolas.

Funeral

KAMABAI

¢ 27 de novembro. O povo de Kamabai celebrou o funeral de
José Luis Garayoa, missionário agostiniano recoleto falecido nos
Estados Unidos e que passou grande parte de sua vida na Serra Leoa.
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dezembro
Programação

CEAR

¢ De 30 de novembro a 3 de dezembro. Os presidentes do
CEAR trataram do cronograma de 2021 e avaliaram o andamento
do projeto em sua última reunião, realizada virtualmente devido à
pandemia COVID-19.

432º Aniversário

RECOLEÇÃO

¢ 5 de dezembro. Com a celebração do 432º aniversário da
Recoleção Agostiniana, cinco jovens agostinianos recoletos deram
um passo importante na vida religiosa. No Brasil, Jesús Emmanuel
Mendoza e Fernando Ferreira foram ordenados diácono e sacerdote,
em Manaus e Maringá. Na Ciudad de los Niños, na Costa Rica, Pablo
Jian e Alberto Valecillos receberam a ordenação diaconal e sacerdotal.
O filipino Ramón Bitancor foi ordenado diácono na paróquia Nossa
Senhora da Consolação, em Quezon City, Filipinas..

Ordenação sacerdotal

ROMA

¢ 12 de dezembro. O agostiniano
recoleto David Conejo foi ordenado
diácono na igreja de Santo Ildefonso e
Santo Tomás de Vilanova em Roma. Foi
a primeira ordenação em 12 anos em
Roma.

Mensagem do prior geral

NATAL

¢ 22 de dezembro. O Prior Geral, em sua
mensagem natalina, destacou a alegria do Natal
pelo nascimento do Filho de Deus em Belém, e
nos convidou a dar graças ao Senhor e sonhar
juntos neste tempo de pandemia.
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uma vacina

para todos

Q

Jaazeal Jakosalem OAR

uase um ano nesta pandemia,
e ainda estamos esperando
uma cura para a temida COVID-19. Já contamos com mais
de dois milhões de mortes (em
19 de janeiro de 2021, eram aproximadamente 2.026.093 de mortos), e está aumentando.
Com a aprovação das vacinas em muitos países e as imunizações continuadas que agora
acontecem em todo o mundo, esperamos poder acabar com esta pandemia.
Exortação à solidariedade equitativa
Quem deve ser vacinado primeiro? O rico ou
o pobre? É a partir destas perguntas que o
Papa Francisco fez um pronunciamento poderoso a fim de conter o descontrolado desejo
de obter a vacina: “Hoje, neste momento de
escuridão e incertezas em relação à pandemia, surgem várias luzes de esperança, como
a descoberta das vacinas. Mas para que essas
luzes iluminem e tragam esperança a todos,
elas precisam estar disponíveis para todos.
Não podemos permitir que as várias formas
de nacionalismo fechadas em si mesmas nos
impeçam de viver como a família verdadeiramente humana que somos. Nem podemos
permitir que o vírus do individualismo radical
nos domine e nos torne indiferentes ao sofrimento de outros irmãos e irmãs.” (Urbi et Orbi,
Mensagem de Natal 2020). Como os países
agora estão começando a comprar as vacinas
disponíveis, os países mais ricos estão no topo
da lista. Deve haver uma distribuição equitativa, sem "nacionalismo" e "individualismo"; se
não houver (tal distribuição equitativa), não
estaremos nos livrando da pandemia. “Trinta
e seis são as nações de alta renda e seis são
de renda média, então há um claro problema
de que a maioria dos países de baixa e média
renda ainda não estão recebendo a vacina ...
o nacionalismo da vacina prejudica a todos
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nós e é autodestrutivo," disse Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Diretor Geral da OMS.
Provavelmente, os interesses financeiros entram nessa guerra mercadológica por vacinas
COVID-19 que, além de buscar a mais eficaz
e segura, alguns países negociam soberania
e até tomam empréstimos de bilhões de dólares carregados de corrupção e às custas do
dinheiro do povo. As nações pobres não devem ser esquecidas; “elas (as vacinas) devem
ser acessíveis em qualquer lugar para todas as
pessoas”, disse António Guterres, o Secretário-Geral da ONU.
As outras pandemias
A pandemia da COVID-19 se transformou em
uma desastrosa doença social. Vimos como os
governos lidaram com o lado econômico do
impacto, resgatando gigantes corporativos,
em vez de resgatar pequenas empresas e fornecer apoio sustentável às famílias, especialmente às famílias de baixa renda e sem renda.
Isso causou estragos e impactos mais prejudiciais para as sociedades. Atualmente, a pobreza econômica está aumentando e, durante
esta pandemia, se tornando incomensurável!
O confinamento (lockdown) tornou-se oportunidade de medidas políticas repressivas:
conflitos armados, prisões políticas e assassinatos continuam ocorrendo, mesmo em
meio à pandemia. “Nossa ilha aguarda o dia
em que o sangue da pandemia da violência
pare de jorrar... quando nossos padres na diocese terminarão de enterrar as vítimas desses
orquestrados atos de terrorismo”, disse Dom
Gerardo Alminaza, da Diocese de San Carlos,
Filipinas, em protesto pelos assassinatos em
sua diocese, mesmo no meio da pandemia.
Experiências semelhantes estão acontecendo
em países latino-americanos.
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para tempos novos

A

Lucilo Echazarreta OAR

família humana está cada dia
mais pressionada a traçar projetos que levem o selo de comunidade. A breve história do
século XXI indica que vamos
todos na mesma barca e que os planos sociais devem ser sustentados na unidade e na
consciência de um destino comum. A ferida
que a COVID-19 produziu em nossa recente
história nos obriga a pensar em comunidade
de alto alcance, como projeto humanitário
de incidência social. A pandemia está mostrando que muitas pessoas estão sabendo
superar as barreiras do isolamento para efetivar gestos heroicos de serviço à sociedade.
Esta criatividade do amor alenta nossa esperança em um mundo fraternalmente globalizado. Oxalá tomássemos esta direção. Mas,
não esqueçamos que costumamos deixar
de lado rapidamente as lições da história e
que a grande inércia do mundo contemporâneo é o individualismo.
Nas Constituições, se indica aos agostinianos recoletos que nosso estilo próprio de
apostolado deve consistir em tornar presente a comunidade religiosa. No ponto 279
apontam-se campos de apostolado que vão
nesta direção: comunidades como centros
de diálogo pessoal e comunitário; iniciativas e serviços na linha do contemplativo e
comunitário; e ser agentes de comunhão e
de paz.
Nossa origem carismática está enraizada
em Agostinho, santo artesão de comunidade que, certamente, nos exige neste tempo
estender a criatividade para que uma nova
forma atualizada de comunidade consiga,
ao menos, tocar as feridas de nosso mundo.
Ainda poderíamos acrescentar a esta linha
de força o recente impulso alentado pelo
Papa Francisco com sua encíclica Fratelli tutti. Diz-nos que o caminho para a humanidade não é o isolamento, mas a proximidade
e a cultura do encontro. Se não estivermos
alertas, a inércia nos arrastará ao egocentris-

mo. Pelo contrário, somos conscientes de
que se geraria mais esperança e bem-estar
a nosso mundo técnico se procurássemos,
sempre, o bem comum. “Que bonito seria
se, à medida que descobrimos novos planetas longínquos, voltássemos a descobrir as
necessidades do irmão ou da irmã em órbita
ao nosso redor” (n. 31).
Para não nos afundar no isolamento e poder
tecer a história de uma família unida, a tarefa
que devemos realizar neste “mundo de globalização e progresso sem rumo”, é abandonar a sobrecarga das conexões e recuperar
o sabor da fraternidade; e, em lugar de nos
ancorar em uma autopreservação egoísta,
formar todos um “nós”.
Nosso carisma agostiniano-recoleto tem
muito a contribuir ao fragmentado mundo
contemporâneo: recordar às pessoas que
necessitamos uns dos outros, recuperar a
paixão pela comunidade, proclamar a fraternidade de todos, criar espaços de diálogo com a cultura contemporânea, propor a
cooperação em metas comuns, evitar a pandemia do “se salve quem puder” e construir
juntos a cidade de Deus. Diz santo Agostinho ao contemplar a trajetória da história,
que “a comunhão nos mesmos ideais faz de
uma multidão um povo. E o tipo de ideais
que busca faz com que um povo seja bom
ou mau. Falo, logicamente, de uma multidão de seres inteligentes, não de um bando
de irresponsáveis” (Cidade de Deus 19,24).
Sentimos que do mundo exterior moderno
chega ao nosso convento um chamado de
emergência que se transforma também em
uma oportunidade: aprofundar em nosso
carisma agostiniano-recoleto para expressar de seu DNA as potencialidades que ainda encerra em linha de comunidade, para,
assim, oferecer a nossos contemporâneos a
fortaleza da comunhão e também uma casa
onde alojar-se para curar as feridas do individualismo e da solidão.
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Família, refúgio

ante a pandemia
Manuel Ruiz

N

o dormitório há uma
mesa repleta de pastas
de trabalho. São de papai. A cada um dos filhos
sorri por uma tela, felizes
por estar em tempo real conectados
com seu mestre ou sua professora e
seus colegas. Mamãe e papai vão mudando de localização segundo as necessidades de cada momento. Variam
suas obrigações familiares e profissionais em função das exigências escolares. Jamais pensamos que teríamos
que passar praticamente um mês sem
sair de casa. Forçadamente. Nunca
esperamos que uma pandemia nos
revelaria, claramente, nossa evidente
debilidade.
Chegou para desbaratar nosso mundo. Para que nossa organização e nossos esquemas saltassem pelos ares
logo nas primeiras mudanças. Em
uma primeira impressão, ultrapassou
nossas expectativas, conquanto nosso curso galopante em saúde pública
–absorvendo informação médica que
éramos incapazes de assimilar- cedo
alimentou a esperança de que este
fosse um mau passageiro. Mas o verão nos demonstrou que, assim como
o mar não se esgota em uma onda,
a doença seria mais persistente que
nossas limitadas previsões.
Durante este tempo, as notícias sobre
a evolução da doença e as inevitáveis
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sequelas têm nos alarmado. Diante
disso, fica a experiência de como cada
um aceitou a adversidade. A nossa
aparece indissoluvelmente associada
à vivência familiar. O confinamento
chegou em plena Quaresma e conduziu-nos até a Semana Santa. Em
nosso caso, o confinamento forçado
presenteou-nos a vivência da Paixão
do Senhor marcada pela autenticidade. O bulício previsto se tornou silêncio. E a preciosa festa transformou-se
em recolhimento. E assim, os quatro,
em família, celebramos uma experiência pascal diferente a qualquer outra. Compreendemos que a Eucaristia
ou os Ofícios pela TV podem resultar
um verdadeiro presente para a alma.
Ou que o sentimento de pertença à
família agostiniano-recoleta pode ser
alimentado durante o confinamento,
com o contato com os irmãos.
Algo parecido tem acontecido com as
férias de verão e com o início do ano
escolar e profissional. E assim, com os
tons avermelhados e amarelados do
outono, chegamos ao tempo do Advento e do Natal. E, neste ano, Vaishnavi, Dinesh, Nani e eu vivemos a bela
e total solidão da Sagrada Família de
Nazaré. Assim é o Senhor. Assim ele
nos surpreende para que nos agarremos com força à VIDA.

agustinos recoletos
agostinianos
recoletos

os jovens
e seu hoje

D

Nicolás Vigo OAR

urante a pandemia da
COVID-19, alguns jovens
apareceram perante a crítica internacional como
imprudentes, indolentes
e indiferentes, por sua atitude desafiante e de rebeldia ante as medidas
restritivas determinadas para conter a
propagação do vírus. Não obstante, é
preciso dizer, foi uma pequena minoria.
Pelo contrário, foi bem maior o exército de jovens criativos e altruístas,
que venceram o medo de contágio,
e empenharam a vida no serviço aos
que precisavam, liderando iniciativas
solidárias em todo mundo. A proximidade, em muitos casos, foi a bandeira
branca de esperança e de fé dos mais
fracos: os idosos e doentes.
A pandemia nos demonstrou o fracasso da era digital, a mentira do entretenimento enganador, a falácia das pós-verdades; e recordou ao ser humano
sua nua fragilidade; como diria Kafka,
vimos «as vozes do mundo se apagando e se fazendo cada vez menos».
Sempre tenho defendido que os jovens são o hoje. Não o futuro. Eles têm,
tão somente, um pequeno tempo
para expressar com fatos, e não com
palavras, o que significa juventude.
São curtos os anos que mostram a
plenitude exuberante da vida; isto é,
se não formos hábeis para deixar que
os jovens apliquem no mundo suas

capacidades e coloquem a serviço dos
demais suas potencialidades, assistiremos, sem querer, a falha mais dolorosa
do mundo: a morte de um jovem. Realidade triste e injusta.
Quando morre um jovem é porque
se fez velho. Renunciou à utopia e
desterrou de si o impulso e a paixão
transformadora. Está cheio de clichês
e preconceitos; estancou-se no «não
se pode» e no «para quê». Quando isto
passar, deveremos chorar. E recordaremos aqueles versos de Antonio Machado: «Tudo passa e tudo fica, mas o
nosso é passar, passar fazendo caminhos, caminhos sobre o mar».
Eu aposto nos jovens, naqueles que
vão para além da espetacularização
da vida, do narcisismo digital e da comodidade indiferente. Aqueles que
não se resignam a ficar na segunda
fila, mas se colocam à frente das batalhas e se metem nas trincheiras existenciais para defender, com sua vida,
a utopia do Reino de Deus; aquele
Reino de Jesus Cristo provocador da
paz, gestor do amor e esbanjador de
solidariedade. Sem dúvida, atitudes
humanas que libertam e superam todas as pandemias; até mesmo aquelas
pandemias da esclerose pessoal e institucional instaladas na mediocridade.
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As vidas que
jamais
Que a vida é passageira é algo especialmente assumido pelos que
creem. E, que depois disso virá, resplandecente de glória, a vida eterna. Mas, não importa o quanto isto seja assumido, a morte deixa vazios únicos que nunca poderão ser preenchidos. A pandemia assassina, que se originou na China, atingiu as comunidades da Ordem,
fechou escolas e paróquias, forçou a celebração online da Eucaristia,
desestruturou planos... e levou a vida de onze religiosos que viveram
sua vocação com liberdade, força e alegria.
Na maioria dos casos, a COVID-19 não permitiu que eles se despedissem. Funerais com pouquíssima presença, virtuais condolências
e despedida solitária. No entanto, a memória desses dez religiosos
que morreram no Brasil, Espanha, Estados Unidos e Filipinas não
está morta. O coronavírus não nos impediu de lhes dizer adeus com
a alma. Que suas vidas continuem em nossa memória. Pois não são
números, mas histórias que não podem ser apagadas. Tudo o que fizeram na vida permanece. Sirva esta homenagem simples, para que
suas vidas sobrevivam no seio da família agostiniana recoleta.
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MANUEL BEAUMONT CRESPO

CARLOS CASTILLO VILLALBA

74 ANOS, ARMAÑANZAS
(NAVARRA, ESPANHA)
Morreu em 29 de março de 2020, em Madri
(Espanha)

95 ANOS, MOTRIL
(GRANADA, ESPANHA)
Morreu em 6 de abril de 2020, em Granada
(Espanha)

Ao Padre Manolo, como foi carinhosamente chamado, ainda restavam alguns meses para celebrar
as bodas de ouro sacerdotais. Sua morte deixou um
vazio notável no Colégio Agostiniano, em Madri, ao
qual dedicou grande parte da sua vida. Desde o início de seu ministério, trabalhou intensamente pela
educação dos jovens, impregnando-os do carisma
agostiniano, nas aulas ou no esporte. Sempre jovem, apesar dos anos, espirituoso e nunca abatido.
Foi também prior provincial da Província de Nossa
Senhora da Consolação e conselheiro provincial por
vários triênios. Manolo continuará sendo uma referência para tantas pessoas que conviveram com
ele.

O Irmão Carlos, no momento da morte, era o religioso mais velho da Província Santo Tomás de Vilanova.
Professou na Ordem com quase 30 anos. Sua vida
transcorreu entre Espanha e Venezuela, sempre animado e pronto para ajudar. Nos diversos lugares por
onde passou, realizou trabalhos de serviço à comunidade. Para ele, todo dia era Páscoa ou Natal, e reclamava que alguns frades viviam em eterna Quaresma.
Para ele viver era uma festa. Falava apaixonadamente
do amor de Deus pelos homens. Costumava comprar
rosários e distribuí-los entre o povo. Ele não queria
guardar para si a boa notícia de ser filho de Deus.

PEDRO MARÍA ESPARZA LÓPEZ DE
DICASTILLO

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

81 ANOS, CIRAUQUI (NAVARRA, ESPANHA)

Morreu em 10 de maio de 2020, em Portel
(Marajó, Brasil)

59 ANOS, SAN BENEDITO (CEARÁ, BRASIL)

Morreu em 25 de abril de 2020, em Belém do Pará
(Brasil)

Marajó entrou no coração de Pedro María Esparza no
primeiro dia em que pisou na ilha amazônica brasileira.
O religioso navarro foi um dos primeiros missionários a
chegar à Prelazia confiada aos agostinianos recoletos. O
trabalho realizado ao longo de quase trinta anos ajudou
o desenvolvimento e evangelização do Marajó: construiu
inúmeras igrejas e capelas, preparou auditórios, deu início aos Cursilhos de Cristandade e da Pastoral familiar e
organizou noites culturais e espetáculos teatrais, sempre
de conteúdo religioso. Dotado de coração inquieto e
alma de artista, era empreendedor, criativo e dinâmico.
Embora tenha passado alguns anos na Venezuela, o Brasil, e especificamente Marajó, sempre foi sua casa.

Frei Raimundo era conhecido em Portel como “o frade dos santinhos”. Costumava imprimir uma grande
quantidade de fotos de santos e distribuí-las entre as
crianças. Quem conviveu com Raimundo lembra-se
dele como um religioso sorridente e acolhedor. Da
profissão solene até a morte, exerceu o ministério no
Brasil. Seu objetivo sempre foi cuidar das pessoas,
porque costumava repetir que a Igreja é o povo. Ele
não encontrou essa ideia nos livros ou nos estudos
teológicos, mas na própria experiência, no contato
direto com as comunidades por onde passou e nos
diversos serviços pastorais.

JOSÉ LUIS VILLANUEVA LANDÍBAR

FRANCISCO JAVIER BORDA
MARTÍNEZ

81 ANOS, MARCILLA (NAVARRA, ESPANHA)
Morreu no dia 18 de maio de 2020, em Fortaleza
(Ceará, Brasil)

Todas as noites, José Luis Villanueva costumava passar
pela capela para saudar o Senhor antes do descanso. A
partir de 1970, ano em que chegou à missão de Lábrea,
até sua morte, trabalhou incansavelmente pela evangelização no Brasil. Religioso entusiasta e otimista, amava
a vida. Gostava das pequenas coisas: uma refeição, um
filme, uma festa, uma música... E o melhor de tudo: ele
espalhava essa alegria para os outros. O traço mais significativo de sua personalidade era o amor pelos pobres
e abandonados, especialmente as crianças. Até os seus
últimos dias, procurou ajudá-los com esmolas ou com
o conhecido «sopão» que, dia após dia, deu às famílias
mais necessitadas. Eles próprios sentirão sua ausência.

77 ANOS, PAMPLONA (NAVARRA, ESPANHA)
Morreu em 18 de julho de 2020, em Pamplona
(Navarra, Espanha)

Francisco Javier deixou sua marca na Colômbia, El Salvador, República Dominicana e Panamá. Em todos esses
países, além da Espanha, educou centenas de jovens.
Seu trabalho será especialmente lembrado no Colégio
Paroquial Santa Rita, onde trabalhou por doze anos,
e no Colégio San Agustín de Costa del Este (Panamá),
com atividade semelhante durante onze anos. Era um
religioso simples, com convicções e espírito forte, mas
simpático na vida comunitária. Sempre procurou difundir bom humor e alegria nas comunidades, ajudando
a criar um bom clima entre os irmãos. Em Pamplona,
onde viu a primeira luz, sua vida se apagou.
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EMILIO LOBERIZA LARLAR JR.

JESÚS DÍEZ RASTRILLA

80 ANOS, BAGO CITY (NEGROS OCCIDENTAL,
FILIPINAS)

83 ANOS, SAN SEBASTIÁN (ESPANHA)
Morreu em 10 de outubro de 2020, em Valladolid
(Espanha)

Morreu em 13 de setembro de 2020, em Quezon City
(Filipinas)

São João Maria Vianney era o santo de cabeceira de
Emilio Loberiza. Inclusive adotou seu nome ao tomar
o hábito dos agostinianos recoletos em 1960. Sua vida
religiosa se desenvolveu na Espanha, no México e nas
Filipinas. Por meio do ministério sacerdotal, ele apoiou
o trabalho pastoral em capelas e paróquias em Madri e
Novo México. Em 1994 retornou às Filipinas depois de
quase 25 anos. A vida em comum era um dos aspectos do carisma agostiniano recoleto que mais praticava. Ele sempre procurou direcionar suas faculdades
e meios ao serviço da comunidade. Mesmo quando
a saúde já não lhe permitia grandes esforços, dedicou-se à tradução de documentos do espanhol para o
inglês. Sua vida anônima será lembrada por aqueles a
quem ele contagiou sua alegria.

As Constituições da Ordem têm algo de Jesús Díez.
Este religioso, entre muitas outras contribuições, foi
coautor do "Plano de formação" e do documento
normativo dos agostinianos recoletos. Sua vida foi
dedicada especialmente ao estudo. Mergulhou na
vida de Santo Alonso de Orozco e nas obras da fundadora das Agostinianas Recoletas, Madre Mariana
de São José. Lodosa, Marcilla e Valladolid foram os
lugares por onde passou ao longo da sua vida, que
também o levou a Roma para completar os seus estudos. Em Marcilla era possível ver as fotos que ele
mesmo gostava de tirar. Sua vida se completou no
dia da festa de Santo Tomás de Vilanova.

JOSÉ MARÍA PÉREZ GARCÍA

JOÃO CONSTANTINO
JUNQUEIRA NETO

74 ANOS, ATAPUERCA (BURGOS, ESPANHA)
Morreu no dia 19 de outubro de 2020, em Valladolid
(Espanha)

88 ANOS, FRANCA (SÃO PAULO, BRASIL)
Morreu no dia 22 de novembro de 2020, em Cachoeiro de
Itapemirim (Espírito Santo, Brasil)

Chema, como era conhecido, deixou uma marca indelével no México. Desde a ordenação sacerdotal até
meses antes de sua morte, José María Pérez viveu sua
vocação no México, especialmente perto da cidade.
Dedicou-se a lecionar no Colégio Frei Luis de León,
em Querétaro; mais tarde, ao trabalho pastoral na
Cidade do México e Chihuahua. Padre Chema não
passou despercebido: depois de muitos anos, seus
ex-alunos e paroquianos o procuraram para acompanhá-los em datas importantes de sua vida de fé.
Estava sempre próximo e alegre; eis a razão do seu
sorriso penetrar suavemente o coração de quem o
conhecia.

Fr. João Constantino tinha um espírito inquieto e gostava de
estar sempre aprendendo. Fez vários cursos sobre diferentes tópicos, desde espiritualidade e filosofia até mecânica
e contabilidade. Assim era o frei João: atento e solícito, um
trabalhador incansável que sempre procurava cuidar das
coisas e das necessidades da casa. Gostava de participar em
todas as atividades da vida da comunidade: pontual e piedoso na oração e na celebração dos sacramentos e muito
devoto à Virgem da Consolação. Era especialmente atencioso com mulheres grávidas. Ele as encorajava a falar e orar
com o filho que carregavam no ventre e a transmitir-lhe o
máximo de afeto possível. Ele estava muito ciente de que
somos marcados em nossa personalidade desde o útero.

JOSÉ LUIS GARAYOA ALONSO
68 ANOS, FALCES (NAVARRA, ESPANHA)

Morreu em 24 de novembro de 2020, em El Paso
(Texas, Estados Unidos).

No dia da morte de José Luis Garayoa, as redes sociais se
encheram de mensagens de lembrança e pesar. O religioso navarro era conhecido e admirado por muita gente,
principalmente por dois momentos de sua vida: o sequestro pela guerrilha de Serra Leoa, em 1998, e sua luta contra
o ebola no mesmo país. Ele nunca teve medo de enfrentar o perigo, porque estava sempre preocupado com as
pessoas. Em El Paso, ele trabalhou até a morte no centro
de deportação, acompanhando imigrantes latinos que
queriam entrar nos Estados Unidos. Buscou Deus em cada
pessoa que sofreu e nos irmãos da comunidade. Procurou
transmitir a alegria do Evangelho com a própria vida, com
a sua dedicação constante.
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A

vida de Santo Agostinho
continua ressoando nas
vidas e corações inquietos que buscam a Verdade. Dentre os muitos
escritos que ele nos deixou temos as
Confissões. Nela nos “confessa” suas
vaidades, seus pecados e vícios que,
desde a infância, vinha cometendo;
mas que, após seu encontro, cara a
cara, com Deus se analisa e dá graças
a Deus pelo que fez nele, porque esse
coração inquieto encontrou descanso
em Deus.
As Confissões causam inquietações também nos jovens, por
desejarem ler de primeira mão
as palavras de Santo Agostinho,
conhecer sua vida contada por
ele mesmo e ver o Agostinho
humano: pecador, rebelde, buscador intrépido da Verdade; mas,
sobretudo, querem ver a obra de
Deus na vida deste grande santo.
Matías Montiel, de Mar de Prata
e Jonathan Sciutto, de Assunción
e San Andrés, Buenos Aires, dois
jovens da JAR, nos partilham
sua experiência de ter mergulhado na leitura e reflexão
de Confissões de nosso pai
Santo Agostinho. Ainda que
nem sempre seja possível navegar
pelos escritos de Santo Agostinho na
primeira tentativa.
“Aos meus 23 anos, no ano 2017,
adentrei em minha segunda tentativa
de ler as Confissões de Santo Agostinho. A primeira tinha sido algum tempo atrás, aos 17 anos, que, por causa
de uma atividade escolar, não consegui me motivar a vencer as primeiras
páginas. Nesta segunda tentativa, a
motivação vinha de dentro, pois eu
estava vivenciando meu segundo
ano de formação religiosa, discernindo meu caminho vocacional. Achei
ser necessário conhecer como santo

Mergulhar
nas
Confissões
de Santo
Agostinho
UMA LEITURA JOVEM

Agostinho tinha transitado sua vida
e vocação para, assim, eu entender
melhor a minha”, comenta Jonathan.
Por outro lado, Matías começou a ler
as Confissões e demorou quase um
ano: “Comecei a lê-la e ela esteve me
acompanhando por quase um ano.
Disseram-me que a lesse devagar,
mas sou um pouco ansioso e comecei lendo muitíssimo rápido, mas fui
forçado a dar uma parada. Agora, na
quarentena, me pus a ler vários livros
de Santo Agostinho, dentre eles, terminei de ler as Confissões. Fiquei por
poder aprender, conhecer e entender
bem mais Santo Agostinho”.
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“É diferente quando lemos de
primeira mão as palavras de
Santo Agostinho. Eu conhecia
várias coisas através de retiros
ou outras atividades, mas ler
nosso pai santo Agostinho é
maravilhoso”, manifesta Matías. Adentrar-se nos escritos de
Agostinho não é fácil ou pode
causar certo temor iniciar a
leitura de suas obras; “iniciei o
livro (as Confissões) com muito medo, pois não queria cometer o mesmo erro daquela
primeira vez”, explica Sciutto.
Porém “sem apressar-me, mas
encomendando esse desejo
a Deus, ruminando e discernindo, lia dois ou três capítulo por dia, para depois interioriza-los nos momentos de
espiritualidade comunitária.
Cada palavra de Agostinho
repercutia em meu coração,
sentia-o falando intimamente como a um amigo,
abrindo de par em par sua
mente e seu coração em
cada detalhe, refletindo
muito bem no escrito sua
sede, sua busca, seus anseios, suas paixões e sentimentos, mas sobretudo seu
estilo comunitário”, acrescenta
Jonathan.
Nesta obra, é possível ver muitas coisas como “quando fala de
sua vida inicial e como a relaciona com a Sagrada Escritura;
como também faz para reconhecer a presença de Deus em
cada um dos âmbitos de sua
vida na época em que ele não
estava com Deus. Embora ele
mesmo diga ‘Tu estavas comigo e eu não estava’”, completa
Montiel; ou também se sentir
apaixonado lendo cada capítulo. “Recordo que chorei com
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Mônica em suas tristezas e sorri por sua
alegria em Cassiciaco e Óstia; recordo
também ter chorado com Agostinho
no horto, transitando os capítulos
de sua conversão; também, me senti
acompanhado em meu coração por
Alípio, que não nos deixava sozinhos; e
assim entendi melhor a maneira como
Agostinho decidiu viver na companhia
dos irmãos”, enfatiza Sciutto.

mana com todos”, reconhece Jonathan.
Também pode ser apreciada a fraternidade de Agostinho com seus amigos;
é como ver “a magnífica obra de como
se relacionava com seus amigos, essa
relação tão grande de irmandade e
comunidade que se vive também na
Ordem. Santo Agostinho a vivia assim:
uma amizade que é uma alma em dois
corpos”, descreve Montiel.

As Confissões seguem calando no coração dos jovens e interpelando a vida de
cada um deles diante de Deus. “É para
me fazer pensar sobre essas coisas, no
sentido de que tenho que reconhecer
a presença de Deus em cada uma das
fases de minha vida quando eu estava
ou não estava com Ele, como no contexto da quarentena de não poder estar presente na igreja, na dificuldade
dos encontros virtuais; isso aprofundou muitíssimo em mim e calou fundo
para eu ir vivendo essa espiritualidade”,
comenta Matías.

Apesar de que “alguns argumentem
ser um livro difícil de ler, acho que é por
causa do que ele registrou ali. Adentrar-se não é algo simples, mas, como
no coração de todo irmão, é preciso tirar o calçado e se aproximar do motivo
que o levou a escrever: o Amor”, finaliza
Sciutto. Assim, os jovens que sentem a
inquietude e, ao mesmo tempo, temor
de lançar-se a navegar nos escritos de
Santo Agostinho, se deparam com essa
maravilhosa experiência de Deus na
vida do bispo de Hipona. E nas Confissões veem um ser humano que analisa sua vida passada na ótica de Deus
e com Deus, porque encontrou Deus
ou, melhor dito, deixou seu coração ser
abraçado com os lumes do amor de
Deus.

“Confissões é uma leitura fundante
em minha vida, sempre volto a ela em
momentos de inquietações de fé ou
quando dou aulas. Nela encontrei um
Agostinho que, ao abrir de par em par
seu coração, mediante seu escrito, se ir-
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Pinceladas
de arte
e fé
Q
uando o pano que cobre a
nova pintura de Santa Madalena de Nagasaki foi retirado em 20 de outubro de
2017, seu autor ficou muito
nervoso. Para o agostiniano recoleto David Conejo, esse momento foi a confirmação de que seu amor pela pintura não era
insignificante e que sua obra realmente
tocou a sensibilidade das pessoas. Essa
pintura teria uma projeção maior que as
outras que já havia feito. Poucos minutos
depois de ser apresentada a mais de cinquenta membros da Fraternidade Secular
Agostiniana Recoleta em Madri, a imagem
foi compartilhada pelas redes sociais em
todo o mundo. Com o tempo, quando
esse jovem costarriquenho volta a posicionar-se ante sua criação, sente “a tentação
de consertar algo”. A arte, para o artista,
nunca é perfeita.
Sua vocação artística acompanhou ao
longo deste tempo a sua vocação religiosa, não só pelo tema, mas também pelos
seus primórdios. "Não comecei a pintar
antes de entrar na Ordem". No último ano,
no seminário agostiniano recoleto de Pozos de Santa Ana (Costa Rica), começou a
se interessar pela pintura. David nunca tinha tomado nas mãos um pincel, embora
gostasse de fazer pequenos artesanatos.
María Eugenia Trujillo, membro da FSAR,
foi sua mentora: ela o convidou para as
aulas e deu-lhe uma tela, na qual pintou
sua primeira obra: Nossa Senhora da Consolação a protagonista de sua prima obra,
que ele deixou o seminário. O padroeiro
da Recoleção o acompanhou nos seus inícios na caminhada vocacional e, por isso,
“quis deixar algo significativo” naquela
que foi a sua casa durante alguns anos.
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O pintor religioso foi se desenvolvendo. No noviciado continuou a crescer artisticamente. Aproveitou os momentos
de silêncio para capturar o que estava em seu interior. No
teologado, continuou sua formação. Frequentava as aulas
semanais de dois pintores, que o ajudaram a aperfeiçoar
sua técnica. O primeiro fruto dessas aulas foi Santa Madalena de Nagasaki, sua pintura mais querida. "Meu professor me disse para fazer uma pintura livre". Escolheu a santa
terciária japonesa porque sentiu que a família agostiniana
recoleta estava órfã de uma representação à altura do seu
testemunho de vida. O religioso tinha a mesma idade da
jovem quando foi torturada e martirizada no Japão. Esse
era outro motivo pelo qual essa pintura ocupava um lugar
especial em seu coração.
Nessa obra deixou belos traços de um grande artista: uma
bela pintura, um extraordinário uso da cor e uma representação humana da santa. Sua relação com ela mudou,
assim como com todos os santos que pintou. Tantas horas
conhecendo-a, tratando-a e aperfeiçoando-a aproximaram sua figura do jovem pintor. O mesmo aconteceu com
Santo Agostinho, que pintou em 2019 inspirado na mais
antiga representação do santo padre da Igreja, um afresco
do século VI do Palácio de Latrão, em Roma. Esse trabalho
foi especialmente difícil: em uma aula, o professor queria
aperfeiçoar seu rosto e estragou a pintura. Um duro revés
que o ajudou a forjar-se diante das adversidades.
Hoje ninguém contesta o valor de David Conejo. Mesmo
que tenha começado a pintar aos 20 anos, parece que
nasceu com um pincel na mão. Pintar é sua grande paixão,
não um hobby. Em suas obras ele reflete o que sente, o
que pensa, suas devoções e seus interesses. Tudo isso, com
muito gosto e amor, no estilo agostiniano. Seus seis anos
na Espanha o influenciaram. Seu estilo é muito marcado
pelos mais famosos pintores espanhóis. “Gosto muito de
Murillo, Ribera e Velázquez”, afirma. O primeiro deles é a
sua grande referência: “Ele era um católico praticante e isso
mostra a forma como transmite a mensagem que vive e na
qual acredita”.
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Ser católico é o complemento perfeito para sua
técnica e seu potencial artístico. Antes e depois
de iniciar seus momentos de pintura, ele se coloca na presença divina para se sentir inspirado a
cada pincelada. O projeto é confiado ao santo ou
invocação mariana que representará. Enquanto
pinta, tudo é paz. “Pintar é uma atividade pacífica;
ninguém machuca ninguém e tentamos buscar o
que temos por dentro”. A arte ajuda a estabilizar
seu humor, mas também envolve estudo e sacrifício.
David Conejo pode ser considerado um missionário da pintura. Quando questionado sobre porque
um religioso pinta, sua explicação transcende o
pessoal e vai direto para a pastoral. Como artista,
seu objetivo é levar arte a todos, independentemente de onde morem ou da situação pela qual
estejam passando. “Os pobres, necessitados e rejeitados de nossos ministérios também têm o direito de conhecer a fé na forma de arte”, defende.
Deseja romper os estereótipos, acabar com a concepção classista da pintura e levar a arte a todos os
lugares, por mais remotos que sejam. "Meu propósito é que todo cristão tenha o direito à arte e a ver
sua fé refletida na pintura." Fé e arte.
“Deus não é apenas bom, mas também verdade
e beleza. A mensagem de Cristo é linda. Devemos
capturá-la na pintura e levá-la a todos os cantos,
para que todas as pessoas louvem a beleza do
Evangelho”. É assim que David Conejo concebe a
arte. O artista apenas começou sua jornada. A tela
de sua história se completará pincelada a pincelada.
¡ Carlos Santana
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vivenvo a pandemia
nas MÃOS
PROVIDENTES
de
C

DEUS
Monjas agostinianas recoletas
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om o ano 2020 também
se fez presente no mundo a terrível pandemia da
Covid-19, com sua dolorosa e angustiosa realidade
de contágio, ocasionando, entre as
pessoas mais vulneráveis, indizível sofrimento e morte inevitável. Tal situação nos revelou, sem mais, que nossa
condição humana é frágil, sumamente limitada e fácil de ser fragmentada.
Além do mais, invadiu muitos aspectos da vida social, tais como as estruturas socioeconômicas de cada nação:
indústria paralisada e fechamento de
negócios, o que provocou desemprego, redução ou não recebimento de
salários. Tudo isto tem sido motivo de
dor e angústia nos familiares e lares.
Sem falar do ambiente e clima de violência que é forçoso vivenciar. Enfim,

agostinianos recoletos
socialmente, é uma situação dolorosa e
preocupante.
Em nossas comunidades de monjas
agostinianas recoletas da Federação
do México, desde o princípio, também
se vivenciou este tempo especial e difícil. Deus, Senhor da vida e da história
humana assim o permitiu. Nele somos,
vivemos e existimos; assim como no
empenho da nossa missão orante e do
nosso apostolado de intercessão pelo
mundo e pela Igreja. Desta forma reavivamos nossa fé e fortalecemos nossa
confiança no Senhor que tudo pode,
pois ele é grande e sua força é invencível; e imploramos para todos os seres
humanos sua infinita bondade e sua
grande misericórdia. Deus nos deu por
mãe a sua própria Mãe. Com filial confiança, recorremos à Santíssima Virgem
Maria, como recomenda o Santo Padre,
para que, nesta aflita situação do coronavírus, ela lance sobre nós o seu olhar
misericordioso e faça valer sua intercessão maternal junto a Deus, para que nos
conceda o que ninguém mais pode.
Outras das razões motivadoras para intensificar nossas preces têm sido as numerosas pessoas que valorizam nossa
oração contemplativa e nos chamam
para nos encomendar suas doenças,
suas angústias e aflições. Muitas vezes nos procuram para nos pedir que
oremos pelo eterno descanso de seus
entes queridos falecidos por causa da
COVID-19. As pessoas vão às nossas
comunidades para nos falar de suas
dificuldades. Depois de serem ouvidas
com respeito, atenção e caridade cristã,
elas se retiram contentes e agradecidas
por terem podido desabafar com alguém de sua confiança, que as acolheu,
procurou compreendê-las, as reanimou
para seguir adiante com confiança no
Senhor; e que, também, lhes ofereceu a
segurança de uma oração comunitária
e pessoal.

todas as pessoas, de seus lares, que podem e queiram, estejam unidas nessa
oração matutina, para louvar e bendizer
a Deus, assim como para colocar-se sob
proteção de Deus Pai.
Para fortalecer e sustentar a nossa vida
consagrada, não faltou, em nenhum
momento, o cuidado espiritual através
da celebração eucarística, do sacramento da reconciliação, dos retiros e
exercícios espirituais, dos atos comunitários de piedade e dos diversos cursos
on-line com os frades agostinianos recoletos.
Quanto ao econômico, para a subsistência comunitária, viveu-se outra realidade desde que começou a pandemia,
pois o trabalho se tornou muito limitado, quase nulo em nossos mosteiros.
No entanto, em nenhum momento
faltou a providência de Deus, que se fez
presente através de tantas pessoas que,
com o que o Senhor lhes proporciona,
continuam indo em auxílio de nossas
comunidades. Por tudo isto, agradecemos a Deus, de todo coração, e lhe pedimos que recompense amplamente
nossos benfeitores.
De modo que, agora e sempre, em todas as nossas comunidades de monjas
agostinianas recoletas do México, por
mediação de Cristo, que é Luz, Sabedoria e Verbo de Deus, manifestamos nossa fé ao Deus Criador, ao Deus Salvador
e ao Deus Santificador com nossa adoração, nosso louvor, nossa ação de graças, nossa obediência e nossa humildade; e continuamos pondo nossa vida
de cada dia em suas mãos providentes,
esperando contra toda esperança no
Senhor que salva, porque é grande a
sua misericórdia, pois ele mesmo nos
diz por meio do Profeta: “não temas,
pois eu estou contigo” (Is. 43, 1).
¡ Rosa María Mora OAR

Enfim, que nossas comunidades de
monjas OAR continuem vivendo em
unidade de oração assídua e perseverante por seus irmãos do mundo, partilhando suas necessidades espirituais e
morais, físicas e materiais. Em algumas
delas, com o mesmo fim, se transmite,
por redes sociais, a recitação do Rosário,
a reza das horas santas e, pela manhã,
o canto da liturgia das Laudes para que
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MISSÃO MAR N
EM CUBA
PELA FORÇA DO
		amor

o povoado de Morón,
situada ao norte da
província de Ciego de
Ávila, encontra-se uma
das comunidades de
missão de nossa Congregação de
Missionárias Agostinianas Recoletas.
No dia 23 de julho de 1991, as MAR
chegaram a Cuba com o objetivo de
visitar e acompanhar as comunidades cristãs existentes. Com o passar
do tempo foram-se formando outras.
Irmãs de diversos países foram enviadas à missão de Cuba. Cada qual
deu sua contribuição para abrir caminhos no anúncio do Reino. Ali
viram crescer, amadurecer e envelhecer irmãos e irmãs. Elas também
vivenciaram este processo e levam
no coração os tempos vividos como
missionárias onde se doaram por
completo. Atualmente, estamos as
irmãs Rosalina Meneghetti, Ester Julia Manzano e Jocerlane Silveira dos
Santos.

Missionárias Agostinianas Recoletas

O grupo da Fraternidade MAR (FRAMAR) está formado, e é acompanhado na formação e nas atividades planejadas; trata-se de uma das ações
mais importantes, se pensarmos
que a formação dos leigos e sua participação na missão são fundamentais para dar continuidade à evangelização.
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Colaboramos na catequese de crianças e adultos; assessoramos o grupo
de jovens, visitamos os doentes e,
como ministras da Eucaristia, lhes levamos a comunhão.
Os jovens continuaram se reunindo
virtualmente, sendo acompanhados
pela irmã Jocerlane como assessora, junto com o coordenador jovem,
não deixando esmorecer o entusiasmo até que se possa reunir presencialmente. Também a juventude de
Morón realizou a missão em comunhão com toda a juventude do país,
começando no dia 10 e terminando
no dia 16 de agosto. Foi uma semana
cheia de experiências e partilha. Com
todos os cuidados por causa da pandemia, realizaram algumas atividades e quando foi liberado retomaram
os encontros. No tempo do Advento
prepararam-se para o Natal com um
retiro espiritual. A irmã Jocerlane faz
o acompanhamento espiritual de alguns jovens que solicitaram ajuda.
Na casa atendemos, de maneira especial, os que chegam solicitando
medicamentos que, em tempos anteriores, se havia, sempre era fornecido. Atualmente não temos. É notável
a escassez; no entanto, este é o tempo em que mais somos procuradas
por causa da falta de medicamentos,
pois as pessoas pensam que temos
tudo quanto necessitam; por isto
acorrem a nós. Na maioria das vezes
nada temos para lhes oferecer a não
ser nossa atenção, que é o que mais
precisam. Quando nos chega um pe-

dido de ajuda espiritual ou de uma
visita e oração por seus doentes, nós
os acompanhamos e rezamos pela
pessoa.
Além disto, através do telefone manifestamos interesse pelas pessoas
doentes que estão afastadas da paróquia, e lhes transmitimos confiança
em Deus e a esperança que tudo vai
dar certo.
Estamos rezando o rosário em algumas casas com pessoas idosas; isto
lhes dá muita alegria e a sensação de
que não estão esquecidas da comunidade.
Como Igreja sentimo-nos cuidadas e
atendidas pelo bispo da Diocese de
Ciego de Ávila, por suas visitas à nossa comunidade e também quando
nos chama ao telefone para saber se
precisamos de alguma coisa.
Mantemos o refeitório “Olla solidária”
(Panela solidária), apesar da enorme
dificuldade imposta pela pandemia
no ano 2020 e pela tormenta tropical
que assolou a Ilha. Estamos sofrendo
pela escassez de alimentos.
Com a ajuda de ARCORES conseguimos oferecer o almoço quase todos
os domingos. Por três meses nos vimos obrigadas a suspender o serviço, já que os que preparam e os que
vêm buscar os alimentos são pessoas
idosas. Como a situação continuava
e não se sabia quando terminaria, o
governo vendeu à população uma
cesta com material de asseio e um
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pouco de alimento a um valor de
cem pesos (cerca de 22 Reais) por
família. A partir de então, as famílias
que vêm ao refeitório recebem os
cem pesos. Elas tinham que ir às suas
respectivas lojas com a caderneta,
pois, tudo era controlado. No mês de
junho com a diminuição dos casos da
COVID-19, o governo liberou alguns
serviços e as Igrejas já puderam começar algumas atividades seguindo
as medidas de prevenção. Portanto, o
refeitório voltou a funcionar no dia 27
de junho. Cabe destacar que a maior
dificuldade está em encontrar os alimentos para comprar, pois, já começa a escassez.
No final do ano foi preparada uma
refeição especial no dia da família. Todos ficaram muito agradecidos pela
delicadeza, e manifestaram sua gratidão a quem contribuiu com a ajuda
econômica. Sentir a solidariedade
dos irmãos que sabem da necessidade do nosso povo verdadeiramente
nos reconforta, pois nos sentimos
menos desprotegidas.
Para este ano de 2021 há uma sensação de total insegurança, pois não
sabemos o que vai acontecer tanto a
nível civil quanto religioso. Aguardamos e, sustentadas pela força de seu
amor, pomo-nos nas mãos de Deus
para saber o que Ele quer de nós nesta realidade.
¡ Olga Pérez MAR
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sobre a

aprovação
pontifícia
da Congregação das
augustinians
recollects sisters

S

egundo uma prática da Cúria Romana
que remonta a 1854,
a constituição de um
instituto é dividida
em duas etapas. Na primeira
fase, o jovem instituto, depois
de ter demonstrado estabilidade interna por um período de
tempo suficiente com um crescimento consistente do número de membros e sua difusão
em outras Igrejas particulares,
consegue a aprovação do Bispo diocesano. Depois de obter
sua aprovação, o instituto permanece sob sua especial atenção e se torna um instituto de
direito diocesano. Na segunda
etapa, o instituto religioso de
direito diocesano, tendo consolidado seu governo interno
e crescido suficientemente em
número com o desenvolvimento gradual de seu carisma
e tendo mostrado alguma estabilidade econômica, torna-se
um instituto de direito pontifí-
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Augustinian Recollects Sisters

cio pela observância de um procedimento canônico. O Papa Leão XIII, na
Constituição Apostólica Conditae a
Christo, de 8 de dezembro de 1900,
confirmou a distinção entre o estatuto de instituto de direito diocesano e
o de direito pontifício.

mais de dois séculos. Sua Eminência
Cardeal Rufino Santos, Arcebispo de
Manila, enviou uma carta de apoio
e instruções detalhadas à Superiora
Geral em 6 de dezembro de 1967.
Vários arcebispos e bispos enviaram
suas cartas de recomendação.

Citando as normas do decreto papal
“QuodIam” em 30 de novembro de
1922, o Arcebispo Michael Doherty
de Manila erigiu canonicamente o
Instituto das Irmãs Terciarias Agostinianas Recoletas Missionarias de Filipinas como um Instituto de Direito
Diocesano em 19 de agosto de 1929.
O decreto deu um caráter juridico
para a Congregação.

Com orações persistentes, os esforços da Madre Remedios dela Cruz e
seu Conselho deram frutos em 20
de novembro de 1970, quando Sua
Santidade o Papa Paulo VI concedeu
o “Decretum Laudis” (Decreto de
Louvor) após 41 anos desde a ereção
canônica da Congregação como um
Instituto de Direito Diocesano em
1929. Madre Dionisia Mitas Talangpaz também tinha 41 anos quando
morreu (12 de março de 1691 a 12 de
outubro de 1732). A concessão do
Decreto de Louvor ocorreu após 38
anos da recepção do Direito Diocesano, que também coincide com a idade de Madre Cezília Rosa Talangpaz
ao falecer (16 de julho de 1693 a 31
de julho de 1731).

O termo ‘aprovação pontifícia’ indica
que o instituto religioso e suas constituições foram aprovados pelo Romano Pontífice, autoridade suprema
da Igreja Católica. A Sagrada Congregação para os Religiosos emitiu
a Normae sobre a prática da aprovação pontifícia de um instituto e suas
constituições. A aprovação é concedida em duas fases: o decreto de
louvor (Decretum Laudis) e o decreto de aprovação (Decretum Approbationis) que é concedido após o
instituto ter demonstrado a sua vitalidade por um período de tempo
adequado. Um instituto de direito
diocesano, portanto, torna-se instituto de direito pontifício pelo decreto
de louvor e sua aprovação definitiva
que o constitui em estado jurídico e
pela aprovação das constituições ad
experimentum ou definitivas pela Sé
Apostólica.
Em uma época de aparente confusão
na Igreja Católica como resultado do
Vaticano II (1962 a 1965), os líderes
de nossa Congregação aproveitaram
a oportunidade para crescimento e
desenvolvimento. Sor Remedios dela
Cruz, AR e seu Conselho iniciaram
o processo de aprovação pontifícia
da Congregação, que já existia há

Em 20 de agosto de 1983, a Madre
Geral Josefa Borces, AR informou ao
Conselho sobre uma carta que ela
recebeu dos Jesuítas de Roma com o
pedido de preencher um questionário que se destinava a uma enciclopédia da história da Sociedade que
incluía Congregações que tinham
alguma ligação com os Jesuítas. Madre Josefa Borces então consultou o
Pe. Bernabe Alonso, OP sobre como
abordar a questão relativa ao caráter
jurídico da congregação. Ela foi informada de que o Decretum Laudis que
a Congregação recebeu em 20 de
novembro de 1970 ainda não era o
Decretum Approbationis (Decreto de
Aprovação).
Em 22 de agosto de 1983, Pe. Bernabe Alonso escreveu a Madre Josefa
Borces uma carta que esclarecia a
questão de que o decreto precisava
“ad experimentum” e deveria ser re-
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novado depois de sete anos. Pe. Bernabe Alonso a aconselhou a solicitar
uma “approbationis” definitiva e a
seguir o procedimento mencionado
pelo bom sacerdote dominicano (Pe.
Bernabe Alonso).
Madre Josefa Borces escreveu então
cartas a vários bispos pedindo suas
recomendações. Os bispos enviaram
suas recomendações a Pironio, Prefeito da Sagrada Congregação para
os Religiosos e os Institutos Seculares.
Em 30 de outubro de 1984, Mo. Josefa Borces emitiu uma carta circular
informando as Irmãs sobre a petição
do Decretum Approbationis, que
estava em tramitação desde 28 de
agosto de 1983.
Na Carta Circular, ela citou longamente a carta do Frei Basil Heiser, OFMC,
Subsecretário da Sagrada Congregação dos Religiosos e Institutos Seculares. A carta mencionava que o Decreto de Louvor não era um Decreto
“ad experimentum”, pois o Decretum
Laudis é uma aprovação pontifícia
verdadeira e completa. Os institutos
que o receberam devem ser considerados de direito pontifício em todos
os sentidos. Portanto, o dia 20 de novembro de 1970 marca a aprovação
pontifícia da Congregação das Irmãs
Agostinianas Recoletas.
¡ María Aurora Baygan ARS

agostinianos recoletos

DEDICAÇÃO IN- D
CONDICIONAL E

esde sua primeira comunhão, Laura Alvarado (Beata Maria de São José),
consagra-se a Deus, porque encontra o tesouro
escondido no campo, a pérola preciosa. Desde menina, praticou a caridade
com os mais desfavorecidos, e fez uso
de seu caráter decidido e tenaz para
vencer qualquer dificuldade que lhe
impedia de ajudar os irmãos. De onde
obtinha forças para fazer um gigantesco apostolado, se ela se alimentava
só com a sagrada comunhão de cada
dia? Sim, ela prometeu a Deus não
provar alimento algum, pela salvação
de seu pai e, justamente Ele, Jesus Eucaristia, foi sua motivação, o impulso
único que a levou a servi-lo em seus
pobres. Aos 17 anos vai servir no primeiro hospital de Maracay, fundado
por Dom López Aveledo, e suportará
da ecônoma Misia Antonia del Castillo,
“sofrimentos, prantos e a mais terrível
luta, com um martírio continuo”, segundo escreve em seu diário espiritual. Fala de uma “guerra crua”, sendo
ela “vítima inocente.” Suporta, por seis
anos, no mais absoluto silêncio, por
amor a Deus e a seus pobres. Escreverá anos mais tarde que não quis que
seus pais “soubessem de nada, porque
amava os pobres; desejava servir a
Deus naquela casa”, pois sabia que ao
se queixar com eles não mais a deixariam pisar às suas portas, e preferiu sofrer por alguns anos em silêncio, sem
se queixar a seus pais “e deixar de ir ao
lugar de suas delícias”.

sem
medida
Agostinianas Recoletas do Coração de Jesus
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Estamos ante a talha de santidade de
uma jovem que desde seus 17 anos
resiste a calúnias, ao maltrato, asperezas, mentiras, abusos de autoridade
e incompreensão "daquela que foi o
instrumento de seu martírio e a quem
amou com toda a alma." Por amor a
Deus e aos pobres, nossa Fundadora
trabalha sem medida, às escondidas,
sem pretensões de protagonizar, sem
publicidade, sem almejar aplausos
deste mundo. Avança só, mas com
o olhar e o coração postos no rosto
do irmão necessitado, onde ela vislumbra Jesus sofredor. Ama sem reclamar, sem esperar mudanças, em
liberdade. Ela personifica essa caridade que não conhece fronteiras quando se trata de aliviar a dor e a doença.
Ela é a mulher que sente como sua a
dor do irmão e, movida de compaixão, não teme se aproximar, abre seu
coração, se compadece, ajuda.
Ante uma crise social tremenda, a
Madre Maria escuta o grito silencioso
dos mais desassistidos. Às provas de
fé pessoais, somam-se as penúrias,
pobreza, fome, doenças infectocontagiosas, carência de luz elétrica e de
vias de comunicação rápidas e seguras, uma grande percentagem de
analfabetismo… todo isso em uma
Venezuela que vê nascer no século
XX. No entanto, não há obstáculos
que detenham Madre Maria e suas
Irmãs no exercício heroico da caridade. Por mar ou por terra, por longas
travessias vão em goletas (pequenas
embarcações), carretas puxadas por
cavalo ou mula, enfrentando dias poeirentos, a fim de cumprir, o que hoje
cantamos no hino da Congregação,
quando nosso Pai Fundador, chamado pelo povo “Apóstolo da caridade”,
escreve: nosso “honroso labor” é sempre ser "do pobre consolo, lenitivo
eficaz da dor."
A pandemia do cólera, varíola, doenças infectocontagiosas como a
tuberculose e a gripe espanhola são
assumidas com compromisso e fé.
Leiamos dela este relato, escrito de
seu punho e letra, no livro das Crônicas Fundacionais:
“Em 1904, passamos ao Degredo
(hospital de infectocontagiosos) a dar
assistência aos diversos enfermos;
no dia da Assunção, 15 de agosto,
já estávamos instaladas com nossos

pobres doentes; os assistíamos, lhes
dávamos seus alimentos e remédios
e rezávamos o Rosario com eles; depois nos retirávamos a uma pequena
casa próxima; lembramos com alegria esses formosos dias cheios de dificuldades e amarguras: nosso Padre
ia ver-nos algumas tardes.
Também na varíola anterior de 1897,
nosso bom Padre com a ecônoma
Misia Antonia, se transladaram ao
Hospital (ou degredo) que construíram em Tapa-tapa; ficamos, a H. Catalina e eu no Hospital, enquanto a
ecônoma regressava: Louvado seja
Deus! Quantas lembranças!”
Em 1919 escreve, referindo-se à fundação do Hospital antituberculose
“Padre Cabrera” de Los Teques: “Na
“Quinta Rosa” [Antes de] não podermos receber o Bom Jesus, pois
não era possível, íamos à Igreja; mas
como se apresentasse uma epidemia, fomos isoladas e, então, o zeloso
Padre Cabrera nos levava a Sagrada
Comunhão; felizes e encantadores
foram esses dias de isolamento, pois
víamos ao longe, através daqueles
pinos, o zeloso pároco com o doce
amor, e saíamos pressurosas a recebê-lo. Louvado seja Deus!”
Hoje a história, em suas reviravoltas,
faz-nos voltar a realidades obscuras,
incertas e difíceis. Venezuela não dista, em grau de problemática, da situação vivida nos inícios de nossa fundação... E ainda que hoje contamos com
maiores facilidades de recursos e comunicação, as cifras crescem em número de assistidos e em quantidade
de indigência, pobreza e dificuldades
sociopolíticas que afetam crescentemente o País. As filhas espirituais
da beata Maria de São José, seguem
convencidas da missão de mitigar a
dor do irmão, na medida de nossas
possibilidades. Contando com o poder infinito de Deus que, em sua Divina Providência, não deixa de enviar
almas que se somem a este trabalho,
seguimos dando resposta a tantas
necessidades apresentadas pelos
mais vulneráveis. Em meio a tudo
isto, vemos surgir do coração dos irmãos a solidariedade e a disposição
de oferecer qualquer contribuição,
comida, trabalho, oração, sacrifício e
informação em favor dos últimos, dos
que nada têm.
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O trabalho incondicional e sem medida de nossos fundadores ontem,
e de nossas Irmãs hoje, é expressão
de um coração que ama, vida que se
compartilha, alma nobre que assume
o peso e o valor em favor do Reino,
porque vai fortalecido com a oração,
o carinho, o tempo e o esforço por
fazer um mundo melhor. É uma vida
de doação que supõe sair de nossa
zona de conforto, desacomodar-nos,
incomodar-nos, reorganizar-nos, gastar tempo, esforço e trabalhar constantemente em uma logística e um
protocolo que se adapte às novas
exigências que este tempo, mutável
e volúvel, nos exige. Absurda, ilógica
vigilância governamental, isolamento e, inclusive, perigos e perseguição,
é o que devemos viver a cada dia nesta Venezuela de hoje, a fim de manter
a obra de Deus.
Estamos a serviço daqueles que, em
sua crise existencial, de fé, humana
e social, demandam de nós doação
plena: disposição para ouvir, serviço
assistencial elementar, um prato de
comida, remédios, roupas, comida
não perecível para famílias, programas de nutrição, almoços para os
privados de liberdade, acolhida e
formação de meninos abandonados,
abusados, maltratados, em situação
de pobreza e/ou indigência, deficientes, mães solteiras, meninos sem
acesso à escola regular, abrigo para
idosos; e as particularidades da cada
caso que, para nós, não é um número
a mais da lista. Não! É um rosto concreto, um nome e um sobrenome,
uma história, uma vida, um irmão e,
definitivamente, é Jesus mesmo, nosso Amado Esposo. Por isso, seguiremos até onde Deus o desejar, porque
levamos gravado no coração as palavras de nossa fundadora: “Os desprezados de todos, os que ninguém quer
receber, esses são os nossos.”
¡ Gracelia Molina ARCJ
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A FSAR COMO um

caminho 		
vocacional
D

izia São João Paulo II que o Espírito de
Deus escreve no coração e na vida de
cada batizado um projeto de amor e de
graça. A descoberta de que a cada homem e cada mulher tem seu lugar no
coração de Deus e na história da humanidade constitui o ponto de partida para um caminho vocacional.

Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta

A palavra vocação significa chamado e devemos
responder com prontidão e generosidade ao chamado de Deus. Ele nos encontra e nos chama, e seu amor
enche nosso coração, nos une a Ele e nos interpela a
ser testemunhas da Boa Nova.
A vocação à santidade é a primeira vocação de todo
cristão e do secular agostiniano recoleto, por isso nossa vida deve ser cimentada na rocha que é Cristo. Não
podemos estar dormindo quando o Senhor nos chamar e nos convocar; devemos estar cheios de vida,
com a alegria de sermos cristãos, de receber a Palavra
de Deus.
Ser irmão na fraternidade agostiniano recoleta é uma
vocação recebida do Senhor. Através da emissão das
promessas estabelecem-se vínculos de comunhão
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espiritual. Cada um de nós está chamado ao máximo esforço para viver
sua própria vocação e para harmonizar seu caminho pessoal com a vocação dos outros, porque ninguém
pode invocar a Deus como Pai, se
não se sente irmão de seu próximo.
Se somos filhos de um mesmo Pai e,
portanto, irmãos, tanto na fraternidade como na família, temos que viver
nossa fé compartilhando o amor, cultivando a esperança, dando testemunho de vida.
Nossa vocação deve nos levar a fazer parte dessa “Igreja em saída” da
qual fala o Papa Francisco. Implantando outra forma de vida com nosso testemunho e exemplo de vida,
encarnando na realidade dos que
sofrem. Portanto, as Fraternidades
como membros da família agostiniano-recoleta e fiéis cristãos, devemos
nos sentir parte viva e responsável
pela tarefa de sermos testemunhas
do Evangelho e, portanto, fermento
para a santificação do mundo, através de todos os acontecimentos de
nossa vida. Para isso se requer uma
conversão de cada um de nós a
Deus. Uma conversão que não se dá
pelo mero fato de ser parte de uma
comunidade, mas que se consegue
transitando pelo caminho da vida,
agarrado na mão de Deus. Um caminho em construção, no qual avançamos e retrocedemos, mas sempre
em contínuo crescimento. Deixemos
que Ele entre em nós, vivamos com
singeleza e humildade esse encontro e o transmitamos aos demais e
poderemos encontrar-nos cara a cara
com o próprio Jesus, um Deus vivo e
verdadeiro.

Os seculares da fraternidade recebemos o chamado à vida agostiniano
recoleta como um dom de Deus, pelo
qual estamos abertos à sua graça.
Para isso, no entanto, devemos nos
esvaziar do velho para nos encher do
novo, pois ninguém deposita vinho
novo em odres velhos. A Fraternidade
Secular é como um edifício de pedras
vivas; a fé é a estrutura que a sustenta, mas só o amor é o concreto que
une todos os membros entre si; nela
amamo-nos e nos acompanhamos
neste peregrinar buscando o bem de
todos, nos cuidando, ajudando-nos
mutuamente, nos animando a viver
nossa espiritualidade agostiniano recoleta, compartilhando entre todos o
que somos e temos e tudo por amor
a Deus. É a união de uma só alma e
um só coração para Deus.
Sentimo-nos atraídos a ser Fraternidade porque é vida compartilhada,
encontro de família, irmãos e irmãs,
de pessoas que querem viver o evangelho ao estilo de Santo Agostinho.
A Fraternidade garante segurança a
cada irmão que faz parte dela, porque nosso amor é reflexo do amor
de Deus e, ainda que cada um seja diferente, nos amamos porque somos
filhos de Deus e irmãos da Ordem
Agostiniana Recoleta. A Fraternidade
é uma escola de amor onde nos reunimos para aprender a amar a cada
dia um pouco mais, como disse nosso Pai Santo Agostinho: “Senhor, por
amor de seu amor, faço o que faço.
Ainda lembro com emoção no dia
da emissão das Promessas do dia 17
de janeiro de 2009. Lá fora do templo
chovia. E uma fina chuva caía sobre
meu coração arrancando dúvidas e
medos que tinham se aninhado nele
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durante o período de formação. Nesse dia experimentei um processo de
transformação profunda na forma de
afrontar a vida, de olhar meus irmãos,
senti-los, amá-los. Depois de uns
quantos anos os valores que vivemos
e nos nutrem em nossa fraternidade:
entrega, solidariedade, humildade,
sentido de gratuidade, comunidade, vida fraterna são também os que
buscamos viver em nossa família,
desenvolvendo nosso apostolado
como igreja doméstica.
Todos os dias quando nos levantamos e enfrentamos as alegrias, as tristezas, os desesperos, estamos fazendo um trabalho fraterno de abraçar o
próximo, olhar um pouco mais longe
e ver o amigo, o vizinho, o companheiro, o irmão em Cristo... É então
que a fraternidade torna tangível o
seu espírito, sua plenitude íntima ou
coletiva se faz presente, expectante,
com a mão estendida, com escuta
profunda, com silêncio nos olhos e
nos diz: Amigo, irmão, companheiro, você não está só; eu estou caminhando ao seu lado e incorporamos
definitivamente, em nosso viver cotidiano, o espírito fraterno que nos dá
força e vitalidade e nos faz sentir um
pouco melhores.
Caminhemos amparados da mão
de nossos irmãos de fraternidade,
seguindo as pegadas de Jesus, para
essa luz que brilha no horizonte e
que nos assinala o caminho que leva
à Eternidade.
¡ Miguel Porras
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historias

De El Tambo
a El Desierto

“

Ninguém jamais pôde imaginar os caminhos que Deus lhe
determinou percorrer em sua
vida

”E

Bispo

m 2020, no meio da pandemia que nos aflige, Dom Alejandro Castaño Arbeláez conversou com o Prior Provincial da
Candelária porque, no dia 30 de setembro, havido sido admitida sua renúncia à sede episcopal de Cartago, no distrito colombiano El Vale. Como costuma fazer a maioria dos
religiosos agostinianos recoletos que são chamados pela
Igreja a prestar o ministério episcopal, Dom Alejandro desejava
retornar à comunidade. Surpreendeu a muitos porque escolheu
como residência o convento do Deserto da Candelária.
Sua vida começou no oriente da província colombiana de
Antioquia, no município de La Ceja de El Tambo, atualmente muito conhecida porque, entre suas montanhas, não
faz muitos anos, ocorreu um acidente aéreo que acabou com a maioria dos membros de uma equipe brasileira de futebol, a Chapecoense. Nesse município
nasceu Dom Alejandro no dia 1º de abril de 1945,
sendo o quarto de sete irmãos. Pouco tempo depois, devido a diversas circunstâncias, sua família se mudou para a cidade de Medellin, capital
da província de Antioquia, procurando melhores possibilidades.
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Dom Alejandro Castaño OAR “Obrigado, Senhor, por
ter me concedido anos tão cheios de alegria e dedicação ao serviço de meus irmãos e fiéis”.

Em Medellín continuou sua vida até
que ingressou no seminário Colégio
Apostólico de La Linda que a comunidade mantém na cidade de Manizales, província de Caldas. Sendo
acólito da paróquia São Caetano, a
convite de alguns seminaristas, conheceu os padres agostinianos recoletos cuja residência se localizava no
bairro Aranjuez, onde se estava incrementando a devoção a São Nicolau
de Tolentino na paróquia São Francisco de Paula, próxima à mencionada
paróquia São Caetano.
Estando em Aranjuez, o irmão Jesus
Rondón o convidou para colaborar
como acólito, convite que aceitou,
tendo a oportunidade de conhecer
os beneméritos padres da comunidade, como Gonzalo Cárdenas,
Regino Maculet, Nicolás Loperena,
Ubaldo Ballesteros, Gaspar Soret, entre outros. A este respeito, diz Dom
Alejandro: “Creio que ali surgiu meu
primeiro impulso vocacional ajudado pela piedade de minha mãe
e o fervor familiar. Contatei o padre
Iván Vásquez, promotor vocacional e, após os trâmites, ingressei no
Colégio Apostólico de La Linda, em
Manizales, em 1960. Tinha, então, 15
anos e alguma facilidade para jogar o
futebol e outros esportes, inclusive o
ciclismo que ainda pratico nos meus
75 anos”.
Em La Linda esteve vários anos cursando parte do ensino médio, até o
quarto ano, hoje nono na nomenclatura colombiana, e, junto aos seus
doze companheiros, foi enviado ao
Deserto para cursar os dois anos fal-

tantes do período correspondente,
ao mesmo tempo em que fazia o
noviciado. Depois continuou o ciclo
filosófico no Convento de Suba; e o
ciclo teológico, residindo no mesmo
convento, o fez na Universidade Javeriana. Foi ordenado sacerdote no
dia 8 de dezembro de 1971 por Dom
Rubén Buitrago.
Sua primeira obediência foi como
vice-prefeito de disciplina em La
Linda, o popular “cabrero” destes
tempos em nossa comunidade, e depois como prefeito. Posteriormente
foi destinado a Roma, mas circunstâncias imprevistas fizeram o Prior
Provincial deixá-lo em Madri, onde
esteve vivendo na casa Augustinos,
atual casa Santo Ezequiel: “Que bela e
providencial experiência jamais imaginada, pois vivi com verdadeiros gigantes da vida agostiniano-recoleta
como Victorino Capánaga, Eugenio
Ayape, entre outros; também conheci
os que faziam a publicação da revista
e eram revisores de escritores muito
eruditos, como José Oroz Reta, Ángel
Martínez Cuesta e Teodoro Calvo Madri, entre outros”. Em seguida afirma
Dom Alejandro: “Fiz então Teologia
da Vida Consagrada com os Claretianos à noite e de dia me inscrevi para
Medicina Tropical, na Faculdade que
formava missionários”.
Estando em Madri, foi chamado com
urgência pelo Prior Provincial para
ser mestre de noviços em El Desierto,
aproveitando seus estudos e o surgimento de cinco candidatos ao noviciado, despois de uma década sem
vocações. “Uma experiência formidá-
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vel, porque logo vieram candidatos
de outras nações: Brasil, Argentina,
Peru e Panamá, que pertenciam a outras províncias da Ordem”.
Quanto a sua formação como profissional da saúde, afirma: “Tive ocasião de servir no campo médico e
completar conhecimentos no Antigo
Hospital Vecinal de Suba. Levei às
pessoas mais necessitadas um grupo
de médicos que, com grande carinho
e desinteresse, prestavam seus serviços em jornadas médicas e especialidades. Desde então, este trabalho,
que é uma paixão, acompanha meu
ministério até hoje, depois que regressei como assistente de caminhada desta comunidade que agora, de
maneira muito parecida e cheia de
ideal, restaura a vida agostiniano-recoleta com os oito noviços que, no
dia 9 de janeiro deste ano, iniciaram
sua aventura formativa na escola
agostiniano-recoleta”. Por sua formação médica, em certa ocasião fizeram-lhe uma reportagem no jornal
A Pátria da cidade de Manizales chamado “Médico de corpos e de almas”,
quando ele exercia como pároco da
paróquia Sagrado Coração de Jesus
que a comunidade tem nessa cidade.
Dom Alejandro, porque Deus lhe deu
a felicidade e o dom de servir no governo, como ele diz, foi Conselheiro
Geral, Secretário Provincial e Prior
Provincial. Em seu quatriênio como
Provincial se deu a canonização de
Santo Ezequiel Moreno, em 1992, e
a realização do primeiro capítulo geral celebrado na América Latina, cuja
sede foi em Suba, por ocasião dos
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500 anos da evangelização desta
América.
Em 2007 deu-se sua nomeação
episcopal. Desta experiência afirma, “fui nomeado bispo titular de
Castello dei Tatroporto e auxiliar
da Arquidiocese de Cali. Com Dom
Francisco Sarasti, com quem jamais
tive qualquer contato, tive ocasião
de entrevistar-me sobre a parte histórica por causa do primeiro centenário de sua ereção canônica; realidade que vivemos com entusiasmo
e dedicação e na qual, de diferentes
caminhos, pudemos viver uma enriquecedora experiência eclesial. Vincularam-se todas as paróquias, seus
ministérios e, com a ajuda das autoridades civis e militares, se tornou
um presente de Deus para todos.
Publicamos um belo livro editado e

doado por Carvajal que intitulamos
“Um amanhecer iluminado”. E em
quatro anos me nomearam bispo
residencial de Cartago, onde permaneci quase 10 anos. Nossa gente
é maravilhosa e de um carinho e
um respeito pela Igreja e pelos seus
ministros de incalculável valor. Ao
sentir sua proximidade, seu afeto
e consideração só me resta dizer:
obrigado, Senhor, por presentear-me anos tão cheios de alegria e dedicação ao serviço de meus irmãos
e fiéis”.
Para terminar, Dom Alejandro disse-nos que assumiu seu primeiro cargo como pároco ao terminar o serviço de Prior Provincial, quando foi
destinado como Vigário de Religiosos em Casanare e pároco da Catedral San José em Yopal. “Experiência
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inigualável por muitas razões: pude
viver a vida missionária, servir no
desenvolvimento do vicariato e participar nos estudos prévios levados
à Santa Sé para a divisão eclesiástica
em duas jurisdições: a Diocese de
Yopal e o Vicariato de Trinidad”.
Finalmente, não está demais dizer
que Dom Alejandro pertence à Academia Colombiana de História Eclesiástica, órgão acadêmico do qual
foi Presidente, e que, na comunidade, esteve à frente de várias efemérides que, com sua liderança, foram
muito vívidas e participadas, tornando-se uma espécie de revulsivo
espiritual para mais de um religioso.
¡ Uriel Patiño OAR
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25 anos vivendo o amor
de Deus em comunidade
de irmãos e anunciando a
outros jovens

O carisma agostiniano nas JAR tem sido vivenciado ao longo destes jovens 25 anos. De uma
maneira ou outra o experimentamos, vivenciamos e transmitimos. Mas é bom que o possamos
plasmar em palavras e conceitos, em valores e
ideais, para sermos ainda mais dóceis à ação
do Espírito em nós. Não devemos esquecer que
o carisma nos foi presenteado pelo Espírito, e é
quem o revigora sempre.
100

jóvens

O Deus a quem
procuramos
Como jovens agostinianos recoletos
procuramos Deus na contemplação
e na interioridade. Inspiramo-nos
no princípio de interioridade agostiniana. Santo Agostinho dizia: “Não
vá para fora. Entre em você mesmo.
Ali habita a Verdade. E uma vez que
a encontrar, transcenda-se"1. Por
isso, deixando a dispersão exterior,
lançamo-nos em busca de Deus em
nosso coração. Ali Ele está nos esperando, pois é “mais íntimo que nossa
própria intimidade”2, e inspira nossa
inquietude para que o busquemos.
Procuramos para o encontrar e para
continuar procurando3. Ali o descobrimos como o Deus Amor, que ama
intensa e profundamente os jovens.
“Seu amor é tão real, tão verdadeiro,
tão concreto que nos oferece uma
relação cheia de diálogo sincero e fecundo”4. Esta busca e encontro com
Deus nos exige uma profunda vida
de oração e uma íntima e vital união
com Jesus.
Em Jesus encontramos o rosto amoroso do Pai e descobrimos seu plano
de salvação sobre nós. Cremos que
n’Ele fomos salvos e que seus braços abertos na cruz são o sinal mais
precioso e eloquente do seu mais extremo amor. N’Ele recuperamos a verdadeira liberdade. Achamos que Ele
está vivo; que nos procurou e encontrou; que nos ama e nos salva e nos
convida a entrar em amizade com
Ele. É esta experiência de encontro
com Ele que fundamenta e sustenta
toda nossa vida de fé5.

O Deus a quem
compartilhamos
O Deus descoberto em nossa consciência e em nosso coração e que quer
plasmar em nós o seu plano de salvação, é compartilhado com outros

jovens, tanto na vivência comunitária
como no anúncio evangelizador e
missionário. Por isso, do Deus encontrado passamos ao Deus compartilhado com os irmãos na comunidade. Tratamos de plasmar, em nossa
vivência de Deus, a primeira comunidade cristã de Jerusalém, tão fortemente impactante em Santo Agostinho. Este é nosso peculiar modo de
viver o Evangelho: em comunidade
de irmãos. Porque precisamos dos
demais para sermos nós mesmos6.
O espírito comunitário agostiniano
funde seus fundamentos na visão de
Igreja desenvolvido por Santo Agostinho. Ele a vê como o Corpo Místico
de Cristo do qual todos nós somos
membros.
A centralidade de Jesus faz que vivamos fortemente os meios que consolidam a comunidade. A oração, a
formação, a edificação mútua e a solidariedade serão os modos de viver a
comunhão fraterna. Na comunidade
amamo-nos como filhos de Deus e
irmãos de Cristo, honrando reciprocamente o Espírito Santo, de quem
somos templos vivos.

O Deus a quem
anunciamos
O amor contemplativo, além de unir
as almas e os corações em comunidade, é, em si mesmo, difusivo e
apostólico7. Quem leva dentro de si
o amor sabe que sua essência é doar-se e comunicar. O zelo apostólico
faz que trabalhemos em toda a extensão do Reino; na transformação
das realidades temporárias nas quais
nos toca viver nossa fé; em contagiar
com alegria e entusiasmo esse Deus
encontrado e compartilhado que,
agora, se converte no Deus anunciado. Cremos nesse Deus que ama os
jovens e os procura. Cremos que, primeiro, Ele o fez conosco. E, por isso,
nos sentimos na obrigação de conta-
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giá-lo para “roubar a todos para Deus,
para Cristo”8.
Nosso compromisso apostólico aprofunda suas raízes em nossa vocação
profética recebida no batismo. Ao estilo de Santo Agostinho e dos Agostinianos Recoletos, estamos a serviço
da Igreja e onde ela nos precisar. Enamorados de Cristo, somos chamados
a dar testemunho do Evangelho em
todas partes, com nossas próprias vidas9.

O Reino que		
construímos
Nada do que é verdadeiramente
humano nos é alheio10. Por isso nos
comprometemos na construção de
um mundo melhor para que o Reino
que Jesus anunciou seja uma realidade entre nós.
Este Reino não é simplesmente uma
doutrina que se ensina, nem uma
moral que se impõe, nem uma ideologia que se transmite; é uma atitude,
uma vida, uma prática, uma pessoa
que tem um rosto, Jesus.
Queremos viver o Reino na perspectiva de uma dimensão existencial
original e nova: a do amor. Nas Bem-aventuranças (Mt 5, 1-10) e na página de Mt 25, 31-46 encontramos o
programa de ação e o protocolo com
que seremos julgados11.

¡ Dom Carlos María Domínguez OAR
1 Sobre a Verdadeira Religião 29, 52
2 Cfr. Confissões 7, 1.
3 Cfr. Sobre la Trindade 15, 2, 2.
4 CV 117.
5 Cfr. CV 120-129.
6 Cfr. Enarraciones aos Sal, 125, 13.
7 Const. O.A.R. 23.
8 Cfr. Sermão 90, 10.
9 Cfr. CV 175.
10 Carta 78, 8.
11 Papa Francisco aos jovens da Argentina,
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2013.

agustinianos recoletos

Assim, um grande sonho foi
construído
5

1

AGOSTO 2011

Centenas de jovens, de quase todas
as nacionalidades onde se encontra
a Ordem, reuniram-se em Madri para
celebrar o I Encontro Internacional da
JAR, no âmbito da Jornada Mundial da
Juventude (JMJ).

AGOSTO 1995

Os dirigentes nacionais da Pastoral Juvenil e Vocacional da Província de Santo Tomás de Vilanova, reunidos em Monachil (Granada, Espanha), decidem
criar a Juventude Agostiniana Recoleta
sob a sigla JAR. O objetivo proposto era
compartilhar com os jovens a espiritualidade agostiniana recoleta.

2

NOVEMBRO 1998

Cracovia

8

O 52º Capítulo Geral valoriza pela primeira vez os jovens agostinianos recoletos. Em um dos documentos oficiais,
inclui o movimento juvenil como obra
comum de toda a Ordem

6
Madrid

5

1
Monachil

3
MARÇO 2008

. O Conselho Geral da Ordem dos Agostinianos Recoletos aprova os estatutos
oficiais das JARs, incluindo suas características principais, sua natureza e
finalidades, e os membros que fazem
parte do movimento.

4
10

4

Bogotá

Panamá

OUTUBRE 2010

7

O 54º Capítulo Geral ordenou a preparação de um Itinerário de Formação
para as JARs. Para isso, o Prior geral
nomeou uma comissão de redação que
se reuniu pela primeira vez em Bogotá
(Colômbia), em setembro de 2012.

Rio de Janeiro
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7
JULHO 2013

6

Centenas de jovens, principalmente da
América Latina, reuniram-se no Rio de
Janeiro (Brasil) para celebrar o 2º Encontro Internacional da JAR, integrado
com a Jornada Mundial da Juventude
(JMJ).

JUNHO 2013

O Conselho Geral da Ordem dos Agostinianos Recoletos aprova o documento
“De Tagaste a Hipona”, itinerário de
Formação da JAR, que estabelece as
etapas de formação dos jovens ao estilo agostiniano.

8
JULHO 2016

Quase cinquenta jovens da Argentina,
Brasil, Espanha, Estados Unidos, México e Venezuela celebraram o 3º Encontro Internacional da JAR. Nos dias
que antecederam a JMJ em Cracóvia,
fizeram uma peregrinação por Milão,
Pavia e Cassago, visitando o túmulo de
Santo Agostinho.

9
ANO 2018

A Ordem dos Agostinianos Recoletos
celebra o Ano da Juventude em todo
o mundo. Em sintonia com a Igreja e
com a celebração do Sínodo dos Jovens, foi estabelecida a linha diretriz
'Juventude, Fé e Discernimento Vocacional'.

A querida história da Juventude
Agostiniano Recoleta começou
em 1995 na Espanha. O sonho
então difundido por alguns religiosos: transmitir aos jovens a
riqueza e a atualidade do carisma
agostiniano recoleto. Em cada
país, um pequeno marco foi construído: primeiro alguns jovens
e depois um grande número de
irmãos. 25 anos depois, o sonho
se tornou realidade: JAR.

10
JANEIRO 2019

A IV Jornada Mundial da Juventude
Agostiniana Recoleta é celebrada no
Panamá, pela primeira vez com esse
nome, com logotipo e hino próprios.
Mais de 300 jovens se reuniram no
Panamá nos dias que antecederam a
JMJ. De todos já celebrados, foi o encontro com a maior participação.
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O

Minha vocação "viaJAR"

lá, meu nome é Fernando e sou um frade
agostiniano recoleto.
Há 16 anos conheci um
grupo de jovens agostinianos recoletos (JAR), na cidade de
Maringá, Brasil. Curiosamente, o grupo estava começando, e eu acabava
de receber minha confirmação. Como
todos os jovens, procurava um grupo
ao qual pertencer, um grupo que me
desse uma identidade e uma amizade.
Graças ao convite de uma prima, conheci, no dia 12 de julho de 2005, este
lindo movimento de jovens que me
mostrou o rosto juvenil de um Deus
que se manifestou através de cantos,
momentos de oração, festas, risos e,
também, pelo companheirismo fiel e
verdadeiro. Ao contrário do que muitos possam pensar, não era um grupo enfadonho, de jovens apáticos e
estranhos aos olhos de outros jovens.
Éramos normais. Gostávamos de sair,
comer, dançar, interagir com os outros. Mas havia uma diferença... não só
porque tínhamos um encontro marcado na paróquia aos domingos às 18
horas, mas porque tínhamos um coração inquieto e excitado, que gostava
de estar entre amigos e encontrar-se
cada vez mais com Deus.
O sentimento de pertença era tão forte que me lembro de como meus pais
costumavam me repreender por passar todos os fins de semana com meus
amigos da JAR e esquecer que eu ti-

nha tios e primos que vinham à minha
casa e queriam me ver. Não eram mais
só as reuniões dominicais; também tínhamos retiros, missões, viagens, formação... Minha adolescência inteira foi
entregue à JAR.
Gostei de fazer parte da JAR. Tudo isso
me tocou profundamente, comoveu
meu coração e descobri que poderia continuar a vivenciar isso de uma
forma muito mais ampla e profunda
como frade agostiniano recoleto. Vi
como os frades se dedicam à missão,
à intensidade da vida de oração e, sobretudo, gostam de viver tudo isso na
amizade fraterna. Ser frade é elevar os
ideais da JAR ao máximo.
Chegou o ano em que tive que deixar
de participar da JAR para entrar no seminário. O grupo continua até hoje sonhando, rezando, vivendo e atualizando o carisma agostiniano recoleto para
os jovens de nosso tempo. Embora eu
seja o único frade que deixou este grupo (até agora), posso atestar os frutos
de muitas outras vocações conjugais
que a JAR Maringá despertou nestes
17 anos de caminhada.
Como fazer da JAR uma fonte de novas
vocações? A resposta não é tão simples, mas os caminhos são muito claros: acompanhamento e testemunho
dos frades são dois meios que ajudam
os jovens a descobrir um futuro de vida
totalmente consagrado ao Senhor,
sem perder os ideais que cultivam no
coração.
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Obviamente, os jovens e os tempos são diferentes, mas o que
trazem dentro não mudou muito;
continuam sendo os ideais de um
jovem: a busca de uma identidade, um grupo ao qual pertencer,
alguém que lhes ofereça caminhos de realização, princípios que
dão sentido para a vida e uma
missão que ajuda a transformar o
mundo. Tudo isso nos é oferecido
na JAR, tudo isso está em nosso
ideal, e o principal e essencial: que
nada disso seja sustentado por
homens, senão por Cristo, que
continua a encorajar e despertar
jovens dispostos a levar este movimento adiante.
¡ Fernando Ferreira OAR

#5

#1
(1ª) A vocação existe desde o início. Desde
a infância temos aquele chamado particular que
Deus nos faz para algo mais. Ele nos procura constantemente e nos oferece oportunidades de conhecê-lo na escola, na família, durante a formação
universitária, no trabalho. Agora que olho para trás,
posso ver como Deus moldou meu caminho para
encontrar a Ordem dos Agostinianos Recoletos e
como, a cada decisão sua, domava meu espírito à
sua vontade.

#2
Meu ingresso na JAR foi por "causalidade", ou
seja, por uma causa, uma razão de ser, não por um
problema aleatório. Naquela época eu servia no
coral da paróquia Santa Rita de Cássia e fomos convidados a fazer parte de uma comunidade que estava sendo restabelecida: a Juventude Agostiniana
Recoleta. Eu havia retornado à fé após um período
de agnosticismo e não estava certa se deveria entrar em uma comunidade. Eu tinha 23 anos e nunca pertenci a nenhuma, nem sabia quem era Santo
Agostinho. Mas, finalmente, decidi entrar por causa daquela franqueza em meu coração que insistia
que esse era o caminho. Portanto, (2ª) apesar das
dúvidas, devemos continuar no caminho.

#3
Dentro da JAR, fui capaz de consolidar meu caminho para Deus e explorar habilidades que eu não
sabia que poderia ter. Eu dei palestras, criei canções
e vídeos, organizei retiros e reuniões, cuidei de
meus irmãos em nível local e nacional e até fui em
missão. Tudo isso por um período de 7 anos. Além
disto, na JAR aprendi ainda mais sobre o carisma
agostiniano recoleto. Sempre tive interesse em ler e
formar-me, mas só quando encontrei os escritos de
Santo Agostinho, que uma voz ressoou em minha
alma e me reafirmou que este era o lugar ao qual
eu pertencia, era aqui que minha árvore deveria
criar raízes. Portanto, lembre-se, (3ª) onde está o
que você ama aí está a sua vocação.

6 dicas para
encontrar sua
vocação e não
morrer
tentandoo
#4
Em 2017, decidi me inscrever para um mestrado na Inglaterra e tive que deixar minha comunidade. Embora a mudança tenha sido radical
e difícil no início, a certeza de que em Londres
também encontraria uma casa da Ordem me
acalmou. De alguma forma sei que o Senhor moldou meu caminho para que eu pudesse continuar
participando da espiritualidade que tanto amo.
Foi durante meu tempo servindo na JAR Londres
que fiquei ansiosa para buscar uma nova direção
dentro da minha família OAR. A experiência de
morar no exterior, de assumir a responsabilidade por mim mesma e compartilhar com os mais
velhos me fez perceber que minhas necessidades
haviam mudado e que eu não estava mais "na"
fase da juventude em que me estabeleci por tanto tempo. Nesse sentido, (4ª) não mantenha o
hábito por medo.
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Ao retornar ao Peru e me reconectar com minha comunidade, minhas preocupações também
ecoaram nela. Os outros também começaram a ter
essa inquietação. Foi então que iniciamos um momento de discernimento e decidimos, todos juntos,
a postular nossa filiação à Fraternidade Secular
Agostiniano Recoleta. Começamos nosso período
de formação presencialmente, mas a pandemia
nos obrigou a completar os oito meses restantes
virtualmente. O ritmo era completamente diferente e, no início, foi impactante. Passar de líderes comunitários a (simples) participantes foi difícil, mas
foi uma mudança necessária para nos abrir à vontade de Deus, porque (5ª) se você não se deixar
moldar, não estará pronto para sua vocação

#6
Apesar de haver entrado como grupo, a decisão
de ingressar na FSAR teve que ser pessoal. Esse último discernimento foi difícil, especialmente quando
se compartilhou mais de sete anos com as mesmas
pessoas e as considera como parte do seu apoio
na fé. Porém, quando Deus coloca um desejo no
coração de uma comunidade, esse desejo cria uma
ressonância impalpável e, apesar das dúvidas que
possamos ter, todos fizemos nossas promessas via
streaming no dia 24 de outubro de 2020.
A mudança para FSAR significou, para mim,
afiançar-me na espiritualidade e amadurecer na
fé. O ingresso me fez assumir maiores responsabilidades comigo mesma e com os outros: colaboro
com o IVAR, CEAR e me preparo para o casamento.
Embora tenha havido momentos de tropeço, a última coisa que posso dizer é que (6ª) o importante
não é apenas descobrir a vocação, mas persistir
nela. A perseverança é o que nos permite alcançar
nossa verdadeira vocação. Sem ela poderíamos nos
desviar do caminho a qualquer momento. E, bem,
não sei o que seria de mim se eu não tivesse persistido na OAR.

¡ Andrea Sotelo. Perú
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N

o mês de outubro de 2020
o hoje Seminário Maior de
Filosofia, localizado no setor
de La Linda na cidade de Manizales – Colômbia, completou noventa anos de existência.
A origem do seminário remonta-se ao
ano de 1926, quando a Província da
Candelária vinha se recuperando dos
duros golpes dos governos nos finais
do século XIX, na Colômbia, durante
os quais sofreu perseguição religiosa
com expropriações e fechamento de
conventos; e a comunidade dos agostinianos recoletos não esteve livre.
No ano citado funda-se o Seminário
Apostólico na localidade de Suba,
próximo a Bogotá, com o objetivo
de receber meninos com intenções
vocacionais. A acolhida foi positiva e
começaram a funcionar nos primeiros
anos de ensino médio. Passados quatro anos, os superiores definem transladar o Colégio Apostólico à cidade de
Manizales alegando um clima mais
benigno e também uma melhor fonte
de vocações, dado o caráter religioso
dos habitantes da região.
O lugar escolhido para o referido
translado foi uma singela vereda a
sete quilômetros da cidade de La Linda. Naquela época os religiosos agostinianos recoletos residentes na cidade,

90 anos

do seminário de La Linda
vinham realizando um bom trabalho
pastoral no lugar e haviam construído
um pequeno edifício para exercícios
espirituais dos fiéis, que serviu para
abrigar os novos residentes.
Os começos não foram fáceis, mas os
frades não se amedrontaram ante as
dificuldades, pelo contrário, foram encorajados a realizar o empreendimento que lhes foi confiado. O pequeno
edifício começou a passar por reformas e ampliações na medida que aumentava o número de aspirantes.
Uma das mais sérias dificuldades foi a
falta de água, pois, ainda que a região
seja rica neste precioso líquido, o lugar
no qual está localizado o Colégio, não
era propício a ter água. Foi uma dura
luta, que levou a pensar seriamente
na possibilidade de transladar para a
cidade de Medellín ou de voltar para
Bogotá. Apesar disto, se persistiu e foi
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tomada a decisão mais importante: construir um novo edifício. Isto
ocorreu no final da década de 40.
Esta dificuldade foi causa de muitos problemas e desalentos, que
veio a ser solucionado até novembro de 1969, quando se instalou a
água do aqueduto da cidade.
Esta parte da história desafortunadamente esteve marcada
por desacertos que atrasaram a
construção. Realizaram-se planos arquitetônicos para construir
nos terrenos de La Linda. Já com
material adquirido, se determina,
por causa do problema da água,
que persiste, comprar um terreno
na cidade de Manizales, o que é
feito e se inicia a terraplanagem
de um terreno irregular e pouco
analisado. Infelizmente, por causa
dos altos de adequação do terreno para o que se desejava, não foi

historia
possível a construção. Volta-se à ideia de La Linda.
Fazem-se novos planos, realiza-se solenemente a
colocação da primeira pedra e a construção chega
somente até aí. Estamos no ano de 1953.
Nada voltou a ser realizado até 1968, ano no qual
se retoma a ideia da construção. Os planos anteriores tinham que ser atualizados, eram suntuosos
e o edifício pretendido era muito grande. Para a
época, o número de aspirantes estava diminuindo
notoriamente. Com novos planos e entusiasmos
redobrados, consegue-se a construção e o seu
funcionamento.
O Colégio apostólico acolheu, por muitos anos,
os meninos até o final do ensino médio, quando
eram enviados ao noviciado. Chega o momento
de mudanças na formação. Trabalha-se com jovens de quinto e sexto de bachillerato dando fim
ao colégio apostólico.
Fazendo um parêntese. As anedotas na história do
seminário são muitas. O Seminário contou com o
serviço de religiosas. Uma delas, acidentalmente,
fechou a porta de seu quarto localizado no segundo andar. As chaves ficaram dentro, e a cópia não
foi encontrada em nenhum lugar. Enquanto chamavam o chaveiro, ela decidiu passar pela cornija
do quarto contíguo. Mas, infelizmente, escorregou
e caiu no primeiro andar. Com grande comoção foi
levada ao hospital, mas teve apenas leves contusões. No entanto, a partir desse momento passou
a ser chamada de “a freira voadora”.
O pós Concilio.
Começa uma dura época para a Igreja, o pós
Concilio. A Província da Candelária também sofre
expressiva baixa nas vocações, deserção de um
significativo número de religiosos, o que causa desajuste notório nos apostolados. As experiências
em La Linda multiplicam-se, e passa a funcionar
ali, por um curto tempo, o noviciado; também os

coristas filósofos passam para La Linda. A crise se agrava e, no
ano de 1978, o Seminário fecha suas portas com muita saudade.
São dois anos de fechamento, nos quais se fez experiências de
abrir para colégios de externos ou para casa de retiros espirituais. Não deu certo.
Chega então o momento de definir o que se refere à formação,
tanto na Ordem como na Província, e é quando se decide reabrir
La Linda, porém agora para abrigar o postulantado. A promoção
vocacional foca nos jovens do ensino médio, que aguardam um
ou dois semestres para passar depois ao noviciado. Isto também
não dá resultados e se decide organizar os estudos de filosofia
antes do noviciado. Inicia-se contemplando os estudos em dois
anos, depois dos quais se admitem ao noviciado. Passam-se
alguns anos em que os cursos de filosofia são realizados com
cerca de 50 jovens. Infelizmente, no entanto, a deserção é muito
grande, o que leva a uma nova análise da situação, concluindo
que é melhor aumentar mais um ano de filosofia para dar lugar
a um primeiro ano em que os jovens se nivelam, pois chegam
com muitas deficiências em diversos aspectos.
Aplica-se o anterior e até a data de hoje está funcionando dessa
maneira. As vocações não são muitas, uma média anual de 15
a 20 jovens no seminário, com uma perseverança ainda baixa.
O trabalho dos religiosos tem sido importantíssimo. Dia a dia
trabalha-se com grande empenho na formação dos jovens, tendo em conta a complicada situação do hoje na Igreja.
Com estas circunstâncias completam-se os noventa anos, graças a Deus, celebrados com singeleza por causa da pandemia. O
espírito do seminário, no entanto, está muito vivo e sempre com
esperanças de melhores conquistas. Não há nuvens inquietantes; pelo contrário, as esperanças de vocações melhoram, especialmente quando se trabalha com empenho em cada um de
nossos ministérios.
¡ Alonso Restrepo OAR
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Toribio Minguella
e San Millán da Cogolla

T

oribio Minguella Arnedo nasce em 16 de abril de 1836 na
vila riojana de Igea de Cornago. É o penúltimo de oito
irmãos, filhos de Atilano e Margarita.
Conta dezessete anos quando, depois de seus estudos no seminário de
Tarazona, Zaragoza, recebe o hábito
agostiniano recoleto no convento de
Monteagudo, Navarra. Quatro anos
mais tarde, emi-tida sua profissão religiosa e, ordenado subdiácono, embarca no dia primeiro de fevereiro de
1858, junto com vinte e cinco confra-

des, rumo às Ilhas Filipinas. Dois meses
depois avistam a baía de Manila. No
arcebispado manilenho Toribio é ordenado diácono nesse mesmo ano, e
presbítero ao seguinte. Conta vinte e
três anos. Permanecerá dezoito anos
no Arquipélago desempenhando seu
ministério sacerdotal em paróquias
próximas a Mani-la. Nelas manifesta,
entre outras qualidades, um brilhante
dote de oratória. Durante este tempo
enfrenta os malfadados prejuízos causados pelo terremoto do ano 1863,
como são, entre outros, os defeitos
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causados no famoso órgão de
bambu de sua paróquia Las Piñas,
que frei Toribio restaura guiado
por seus conhecimentos musicais. Passam os anos. O motim de
Cavite de 1872 enche seu coração
de angústia e sofrimento. Consequência desta sublevação é o empenho que o exército espanhol
tem em que seus chefes e oficiais
conhe-çam o idioma tagalo. O
ensino nos quartéis manilenhos
é confiado, entre outros, a frei Toribio. Fruto deste magistério são

historia
dois livros impressos em Manila.
Para a aprendizagem do espanhol pelos insulares um método
prático e uma gramática para o
ensino do tagalo aos peninsulares. Frei Toribio alterna estas
ocupações com outras de caráter administrati-vo, como o da
secretaria provincial e o oficio de
definidor. Em seu desempenho
se vê obrigado a comunicar aos
frades notícias dolorosas como
o assassinato do irmão Claudio
Díaz e a instauração do governo
provisório na Península depois da
revolução de setembro de 1868.
A etapa filipina de frei Toribio
finaliza quando no capítulo provincial de 1876 é elei-to procurador geral de sua província religiosa ante o governo da Nação,
e vigário provin-cial para as casas
e frades da Espanha. No verão
deste mesmo ano chega a Madri, onde apresenta suas cartas
credenciais ante o ministério de
Ultramar. Fixa sua residência na
Capital. Imediatamente, surge-lhe um assunto que precisa ser
resolvido por ele mesmo e que
vai ter consequências inimagináveis para ele e para a sua congregação religiosa. O governo
espanhol deseja estabelecer um
seminário de missionários para
o Oriente no ou-trora mosteiro
beneditino de San Millán de La
Cogolla, encravado no vale de
mesmo no-me na província de
Logronho. O recém nomeado capitão geral de Manila, Domingo
Mo-riones, mostra-se particular e
pessoalmente empenhado nisso.
Por sua vez, o bispo de Calahorra,
Gregório Catalina, está decidido
a doar este mosteiro à comunidade religiosa que dele se encarregar. As pressões são muito fortes.
O definitório provincial em Manila aceita o projeto e encomenda
a seu procurador e vigário para
gerenciá-lo. As negociações ante
o governo e a diocese calagurritana são imediatas e exitosas:
no dia primeiro de se-tembro de
1878 se dá a presença da comunidade agostiniana recoleta no
mosteiro emilia-nense.
No ano seguinte frei Toribio chega a San Millán como reitor do
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convento. Além de presidir e reger a
comunidade, da qual imediatamente
parte a primeira expedição missioná-ria para Filipinas, o novo reitor, além
de se desvelar pela manutenção e
melhoria do edifí-cio conhecido como
El Escorial de La Rioja, se encarrega
de continuar a obra iniciada por seu
antecessor, Iñigo Narro, de resgatar e
restaurar o patrimônio cultural bibliográfico, arquivístico e artístico pertencente ao mosteiro. Para isso, além do
apoio incondicional de sua comunidade, conta com as famílias e as pessoas
do Vale, a cuja proteção os benediti-nos confiaram, em parte, estes bens,
evitando, assim, a rapina de desamortização dos po-deres públicos.
Não devo preterir o que, a meu juízo,
é a obra mais importante de frei Toribio em favor de San Millán, do santo
e de seus mosteiros. Desconcertado
com a reação de seus fiéis ao elogio
que prega na festa de San Millán, frei
Minguella lhes promete estudar a fundo qual é a verdadeira pátria do santo
e a autenticidade ou não de suas relíquias. Fruto destes estudos é o livro
publicado no ano 1883 com o título
San Millán de La Cogolla. Estudos histórico-religiosos a respeito da pátria,
estado e vida de San Millán. Nele frei
Toribio rebate de modo incontestável,
apoiando-se na biografia escrita no século sétimo por são Bráulio, arcebispo
de Zaragoza, a tese da existência de
um Millán nascido em Verdejo, Zaragoza, e sepultado em Torrelapaja, tese
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defendida nos mesmos dias pelo aca-dêmico aragonês Vicente da Fonte.
Que Berceo, em La Rioja, é o berço de
San Millán, bem como a autenticidade
das relíquias veneradas em Yuso, são
afirmações plenamente confirmadas
pelo livro do padre Minguella. São elas
que explicam e justificam a milenar
devoção ao Santo. Sobre elas e para
sua custódia são construídos os dois
mosteiros, o moçárabe de Yuso, onde
imediatamente se guardam os restos
mortais do santo dos Dis-tercios, e o
de Suso, no qual, desde o século XI,
repousam esses mesmos despojos
san-tos, guardados e venerados pelos
monges beneditinos primeiro e, depois, pelos frades agostinianos recoletos. Essas relíquias são as que inspiram
a vida eremítica, cenobítica, monástica
e conventual vividas ininterruptamente nesses mesmos claustros, celas e
orató-rios durante mil e quinhentos
anos.
Estes serão alguns dos motivos e argumentos alegados pela Unesco para
declarar, no dia 4 de dezembro de
1997, os dois mosteiros riojanos, Suso
e Yuso, Patrimônio da Humanidade.
Sem San Millán isto teria sido impossível. O Santo de Berceo soube, con-tudo, ser um fiel escudeiro na defesa
da verdade: frei Toribio Meunguella
Arnedo.
¡ José Manuel Bengoa OAR
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Um compêndio de 430 anos
de história

A Ordem dos Agostinianos Recoletos. Evolução carismática
Ángel Martínez Cuesta OAR
Trata-se da reedição corrigida, atualizada e ampliada, do escrito com o qual se iniciou a
coleção Cuadernos de Recolección (Cadernos da Recoleção), em 1988, por ocasião do
quarto centenário da Recoleção Agostiniana. Suas páginas contêm uma síntese pedagógica sobre a evolução carismática dos agostinianos recoletos, escrita com simplicidade
e rigor histórico. Apresentado em um formato muito prático e manual, destina-se à formação de aspirantes, postulantes, noviços, fraternidades seculares e jovens agostinianos
recoletos, bem como para difundir nosso caminho histórico entre todas as pessoas de
nossos ministérios que desejam nos conhecer um pouco melhor. Além de fotografias,
contém uma breve cronologia e trechos de documentos ou resenhas de personagens e
períodos.

Encontros com Jesus de Nazaré
e Agostinho de Hipona
Para que estejamos com ele. 30 Encontros com Jesus de Nazaré 		
e Agostinho de Hipona
Miguel Ángel Ciaurriz OAR
Trata-se da publicação (ainda em espanhol) de trinta encontros de diálogo e oraçãovividos por um grupo de leigos agostinianos recoletos na paróquia de Nossa Senhorada
Consolação de Madri. Como resultado desta experiência, o livro distribui cada encontrosegundo um esquema simples: abordagem do tema, oração de abertura, textodo
Evangelho, pistas para reflexão, ideias marcantes, reflexão com Santo Agostinho,momento de oração. Está pensado para encontros de uma hora, e o seu material émuito útil para grupos paroquiais ou educativos, para fraternidades seculares, para JARe
outros grupos juvenis, sem excluir, é claro, a possibilidade de animar um encontro de
comunidades religiosas.
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