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Os quatro verbos
                        do Papa Francisco

Em torno destes quatro verbos: “acolher, proteger, promover e integrar” o Papa Francisco 
articula a mensagem para o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados 2018, válido e prático 

para qualquer pessoa de boa vontade, e de um valor inquestionável para um cristão.

Uma sociedade nunca chegará a tomar a mi-
gração como natural, sem admitir que somos 
todos iguais, com o direito de migrar, e que os 

bens da terra estão a serviço de todos, com priorida-
de sobre a propriedade privada.

Opor-se à migração é se opor a um direito básico 
exercido no uso legítimo da liberdade desde a época 
das cavernas, sempre em busca de um estilo de 
vida mais confortável ou de fugir de um am-
biente mais ou menos hostil. A história da 
migração é um dos capítulos mais ins-
trutivos da cultura, que é atualmente 
ignorado ou mal interpretado por 
grandes setores de nossas socieda-
des.

A hospitalidade nos tempos 
antigos e em todos os povos é 
praticada e louvada. No mun-
do grego clássico, eles vieram 
a institucionalizá-la para es-
trangeiros “legais”; no entanto, 
Zeus, para os gregos o deus dos 
deuses, defendia os forasteiros 
não legais.

O mundo bíblico não deixa mar-
gem para dúvidas: entre as leis 
sociais mais condenáveis para 
o povo judeu está a proteção de 
estrangeiros (migrantes), órfãos e 
viúvas, os três grupos que naquela 
sociedade eram mais desampara-
dos. Além disso, o livro de Levítico 
19,34 diz: “O estrangeiro que mora 
convosco seja para vos como o nativo. 
Ama-o como a ti mesmo, pois vós fostes es-
trangeiros na terra do Egito”.

De um ponto de vista evangélico, acolher ou não ao 
forasteiro é para Jesus um gesto de acolhimento ou 
rejeição do próprio Jesus com consequências para a 
salvação eterna.

A Igreja Católica, que continua a missão de Jesus, 
em todos os momentos históricos praticou notoria-
mente a hospitalidade (pense nos albergues monás-
ticos, por exemplo), inspirada pelo sentimento corre-
to e na doutrina das Sagradas Escrituras, que neste 
tema nunca tem ambiguidade.

Mas pode-se dizer que desde que a questão social 
subiu ao palco do mundo eclesial com o papa 

Leão XIII, todos os papas subsequentes 
enfrentaram o complexo fenômeno da 

migração projetando luz e humani-
dade, embora fosse sem dúvida o 

mesmo Concílio Vaticano II que 
estabeleceu na Constituição Pas-

toral Gaudium et spes (n.º 27, 63, 
65, 66) de forma mais clara e 
profunda as bases para um tra-
tamento adequado do fenô-
meno migratório, que afeta 
anualmente mais de 200 
milhões de pessoas.

O papa Francisco confessa 
que o problema dos “emi-
grantes” o machuca, como 
ele confirmou em seus gestos 

e mensagens. Na mensagem 
deste ano de 2018 não entra 

em teorias ou direitos abstratos 
sobre migração, mas busca e pro-

põe soluções que a muitos pare-
cerão “ilusões”, mas é que as gran-

des soluções podem estar trazendo a 
morte ou a vida indigna de milhões de 

pessoas.

Portanto, de maneira simples, o Papa propõe: 
acolher, proteger, promover e integrar; quatro fa-
ces de um processo, que um seguidor de Jesus Cristo 
deve assumir de acordo com sua situação humana e a 
caridade de Cristo.
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Migrantes

A Organização Internacional para 
as Migrações (OIM) qualifica como 
migrantes aqueles que se mudam 
de seus países por conveniência 
pessoal e por decisão livre:

• Os migrantes documentados 
chegam ao país de acolhimen-
to com um contrato de tra-
balho ou exercem o direito ao 
reagrupamento familiar.

• Os indocumentados ou irre-
gulares entram ilegalmente 
em outro país ou, ao término 
do prazo de sua permanência 
legal, não o abandonam.

• Os migrantes econômicos 
buscam melhorar suas vidas; 
eles podem entrar em um país 
sem permissão legal ou como 
trabalhadores deslocados 
por contrato de trabalho.

As migrações da Pré-His-
tória tiveram como causa 
guerras, pragas, epidemias, 

mudanças climáticas, escassez de 
alimentos e água, perda de colhei-
tas ou catástrofes naturais. 

Na América, a existência de seres 
humanos é devida a migrações 
pré-históricas. A partir do século 
XVI, a expansão colonial levou a 
duas migrações: a de uma popu-
lação conquistadora europeia; e 
a migração de escravos da África.

Entre 1800 e 1930, a industriali-
zação, a explosão demográfica e 
o militarismo levaram à segunda 
grande emigração europeia; O 
neocolonialismo do século XX se 
concentra na África e na Ásia.

Em nossos dias, a globali-
zação, a desigualdade neoli-
beral, os Estados falidos, as 
guerras cada vez mais cruéis 
com a população civil e os fun-
damentalismos provocam no-
vas migrações para nações que 
oferecem paz ou direitos.

Em todo caso, em todas as 
épocas e sem exceção, as mi-
grações fazem parte da cons-
trução cultural dos povos. 
Apenas algumas sociedades 
muito pequenas e isoladas, 
como no Pacífico Sul, ficaram 
à margem e são, precisamente 
por causa dessa exceção, obje-
to de estudo sobre a cultura e 
as sociedades primitivas.

“Eu me movo, logo existo”

Refugiados

São aqueles que fogem para salvar 
suas vidas ou preservar seus direi-
tos, depois de sofrer perseguição 
por sua etnia, religião, ideologia, 
gênero, orientação sexual ou mui-
tas outras causas.

Muitos países reconhecem o di-
reito de asilo, do qual aqueles 
que demonstram a necessidade de 
proteção se beneficiam, e seu am-
paro e assistência são garantidos. 
As solicitações de asilo são dire-
tamente proporcionais às crises 
humanitárias. Em 2017, havia mais 
de dois milhões de solicitantes.

Uma vez que o direito é concedido, 
os candidatos vão para campos ad-
ministrados por Instituições inter-

nacionais e ONGs, ou 
se integram à socie-

dade anfitriã.

Do que estamos falando?

Na História

•	Em	 2018,	 até	 12	 de	
agosto,	 61.517	 pessoas	
chegaram	 à	 Europa	
pelo	 Mediterrâneo.	 Em	
2017,	 eram	118.436	 e,	
em	2016,	265.640.

•	Em	 2018,	 foram	 regis-
tradas	 2.373	 mortes	
de	migrantes	 durante	 a	
transferência.

•	3,3%	 da	 população	
mundial	 (244	 milhões)	
são	migrantes.	Mais	 de	
40	milhões	 são	 desloca-
dos	por	conflitos	e	catás-
trofes	 e	 22	milhões	 são	
refugiados.

1. EUA  ................46,7

2. Rússia .............13,0

2. Alemanha .......... 9,8

4. Arábia Saudita .. 9,3

6. Emirados A.U. ... 7,8

5. Reino Unido ...... 7,8

8. França .............. 7,4

7. Canadá ............. 7,2

9. Austrália ........... 6,4

10. Espanha ......... 6,4

1. Índia................15,6

2. México ............12,3

3. Rússia .............10,6

4. China ................. 9,5

5. Bangladesh ...... 7,2

6. Paquistão ......... 5,9

7. Ucrânia ............. 5,7

8. Filipinas ............ 5,3

9. Síria .................. 5,0

10. Reino Unido .... 4,9

As cifras

Em milhões de pessoas. Fonte: ONU, World Population Policies 2015.

Os dez países 
com mais imigrantes

Os dez países 
com mais emigrantes

Protesto 
pela separação 

de menores 
imigrantes 

de suas famílias 
nos EUA.

Países do mundo de acordo 
com o número de imigrantes.

O filósofo francês Renée Descartes (1596-1650) queria basear a certeza real de sua exis-
tência no famoso princípio “penso, logo existo”. Se queremos parafraseá-lo livremente, po-
demos ter a certeza de que o ser humano e suas sociedades, seu progresso e sua história, 
sempre tiveram um elemento ativo nas migrações. Mover-se, trasladar-se, emigrar é quase 
uma parte inerente e constitutiva da realidade humana. 
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“Eu me movo, logo existo” “Faça o emigrante membro da sua família”
Agostinho de Hipona conheceu o fenômeno da emigração e suas consequências, susten-
tado como um dos pilares de sua doutrina a condição peregrina do ser humano; pregou ao 
longo de sua vida como sacerdote e bispo a acolhida e hospitalidade para com os peregrinos 
e forasteiros, e confirmou com seu exemplo o que ele ensinou e pregou.

No tempo de santo Agostin-
ho, as migrações eram uma 
constante, causada pela 

busca de uma vida melhor, negó-
cios ou riqueza, ou pelas invasões 
bárbaras que cruzavam as frontei-
ras do Império Romano.

Durante a vida de Agostinho, em 
410, o saque de Roma pelos visi-
godos de Alarico causou grandes 
deslocamentos. Quase vinte anos 
depois, foram os vândalos de Gen-
serico que, entrando no Marro-
cos, arrasaram o norte da África, 
incluindo Hipona. Eles sitiaram a 
cidade por 14 meses e Agostinho 
converteu sua casa em um refúgio.

Depois dessas experiências e de 
sua espiritualidade, santo Agos-
tinho deixou uma rica doutrina 
que ilumina o complexo fenômeno 
migratório de hoje. Ele toma como 
ponto de partida a convicção de 
que nesta terra somos todos pe-
regrinos ao Pai, dele nós viemos e 
para Ele voltamos; e Cristo é o ca-
minho para esse objetivo.

O caso da missão de Kweiteh, China

Agostinho muitas vezes usa as pa-
lavras peregrino e forasteiro com 
um significado equivalente ao do 
emigrante. No Sermão 105,4 ele 
afirma sem hesitação: “Não tenha 
medo de que venha um peregri-
no de viagem; pelo contrário, faça 
dele um membro da sua família 
recebendo-o”. Uma frase que deixa 
pouco espaço para interpretações.

A parábola do juízo final serve 
para apoiar a obrigação de acolher 
o forasteiro e praticar a hospitali-
dade como algo humano, natural; 
caso contrário, não fazê-lo seria 
desumano. Considera a acolhida 
como algo de um nível moral mais 
elevado do que outras ações de 
misericórdia. E foi coerente prati-
cando-a sem restrição ou medida.

Não se pode tolerar que o mar Mediterrâneo se torne um grande ce-
mitério. Papa Francisco ao Parlamento Europeu, 25 de novembro de 2014.

Nestas circunstâncias em 
que abundam os pere-

grinos, abundam também os 
necessitados, os cansados, a 
vossa hospitalidade; e abun-
dam as vossas boas obras. San-
to Agostinho, Sermão 81,9.

A  missão dos agos-
tinianos recole-
tos na China é 

um dos espaços onde 
a Ordem demonstrou o 
ensinamento de santo 
Agostinho sobre os 
refugiados. Um dos 
piores momentos foi a 
Guerra Sino-Japo-
nesa (1937-1945):
«Assim que os pres-
ságios da guerra apareceram, o 
povo, aterrorizado, começou a vir 
em avalanches para a missão com 
todos os seus pertences, cristãos e 
pagãos, sem distinção».
Os Recoletos criaram uma comu-
nidade de solidariedade. Todos 
deram o que tinham aos missio-
nários com cega confiança em 
sua probidade e honestidade. Em 
Ningling e Yungcheng, os japo-
neses não encontraram ninguém 
fora da missão. Os missionários 
distribuíram tudo o que tinham e, 
já sem reservas, encontraram os 
vencedores para mediar a ajuda.
Depois de vencer, os japoneses 
ordenaram que os civis voltassem 
para suas casas e atividades; mas 
milhares não puderam e viveram 
de esmola. Milhares de Kaifeng 
se juntaram às vítimas de Kwei-
teh. A detonação das represas 
do rio Amarelo matou quase 
um milhão de pessoas. Mais um 
milhão mudou-se para regiões vi-
zinhas.

Às dificuldades, exílios, bandidos 
e guerrilheiros, despojos, especu-
lação e inflação juntaram-se a um 
novo drama: a seca.
Em seguida, os Agostinianos 
Recoletos organizaram uma 
campanha de solidariedade no fi-
nal de 1938, com a colaboração 
da Propaganda Fide e da Pro-
víncia de São Nicolau de To-
lentino. É o que nos diz o missio-
nário Mariano Alegria:
«Foi decidido, então, que cada dis-
trito deveria recolher em um ou 
dois pontos, de acordo com a ca-
pacidade das instalações disponí-
veis para o caso, o maior número 
possível de pessoas com fome [...] 
A maioria deles reuniu de 300 pes-
soas para cima. Tal número, multi-
plicado por 10 (número de distri-
tos) dá o número de 3.000 a 3.500 
pessoas alimentadas durante três 
meses».

Morte de Santo Agostinho, de Pablo Pu-
chol. Agostinianos, Valladolid, Espanha.

Os agostinianos recoletos 
Venâncio Martínez e Luís Aguirre, 

junto com um soldado japonês.
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Aparóquia de Santo Antô-
nio de Pádua, em Anthony 
(Novo México, EUA), na 

qual os Agostinianos Recoletos 
atuam desde 1993, tem uma co-
munidade dinâmica, participativa 
e bem formada, com enfoque pas-
toral nos processos de evangeli-
zação. É por isso que a Diocese de 
Las Cruces, à qual pertence, en-
trou em contato com a comunida-
de para lhe confiar um novo apos-
tolado: o serviço aos irmãos como 
centro de acolhimento para os que 
buscam asilo nos Estados Unidos.

São pessoas que, após se valerem 
do status legal de asilo, passam 
por um processo de informação 
prévia que confirma se satisfazem 
as condições necessárias para a 
aceitação de sua solicitação. Para 
eles, a Paróquia preparou um es-
paço que estreou no dia 9 de julho. 
São oferecidos um teto, comida, 
lugares de higienização pessoal, 
roupas e outros objetos de neces-
sidade básica; e seu encontro com 
parentes é gerenciado até que sua 
situação seja decidida.

Naquele dia, os primeiros 30 be-
neficiários chegaram da frontei-
ra. Eram famílias que haviam sido 
despojadas de tudo no centro de 
detenção do lado mexicano, até os 
brinquedos das crianças, malas e 
telefones.

A primeira cena já emocionou a 
todos, quando um menino de cer-
ca de sete anos saiu do ônibus 
correndo para dar um abraço aos 
voluntários. Na realidade, havia 
mais voluntários do que imigran-
tes, porque todos os membros da 
comunidade paroquial que haviam 
se inscrito para oferecer este ser-
viço de boas-vindas queriam estar 
presentes.

Porque acolher e praticar a hospitalidade é natural e humano
Os membros da Família Agostiniano-Recoleta querem salvaguardar, atualizar e viver o lega-
do de Agostinho de Hipona, em todas as áreas da vida: espiritual, comunitária e também a 
solidária. É por isso que não nos foi difícil encontrar projetos e comunidades que exemplifi-
quem hoje o ensino e a prática agostiniana da acolhida e da hospitalidade.

Toda segunda-feira um novo grupo 
será recebido. Em Anthony, eles 
são colocados em comunicação 
com os parentes que já estão nos 
Estados Unidos; sua viagem é ge-
renciada e recebem um telefone 
para que não percam a comuni-
cação. Alguns esperavam uma via-
gem de três dias para Nova York, 
tendo que atravessar todo o país.

Outro momento que chama a 
atenção é quando, à noite, antes 
de dormir, todos carre-
gam as baterias de seus 
sistemas eletrônicos de 
rastreamento, que de-
vem ser carregados até 
que sua situação legal 
seja resolvida. Enquanto 
descansam, os voluntá-
rios organizam as trans-
ferências do dia seguinte 
para as estações de ôni-
bus em El Paso (Texas) 
ou Las Cruces (Novo México) e a 
compra de passagens de ônibus, 
para continuarem viajando até en-
contrarem suas famílias.

Um dos pais explicou como foi sua 
viagem da Nicarágua até a frontei-
ra com os Estados Unidos.

Eles andaram durante vários dias 
por montanhas, viajaram horas no 
porta-malas de um carro, ficaram 
com fome e sede. Quando eles já 
estavam no México, agentes de 
imigração pararam o ônibus e or-
denaram a deportação de sua es-
posa, uma de suas filhas e um cun-
hado.

Ele disse que os “coio-
tes”, aqueles que ajudam 
a atravessar ilegalmente 
as diferentes fronteiras 
que atravessam, falam 
aos imigrantes que vão 
com suas famílias que, 
se a polícia aparecer, de-
vem “tratar um ao outro 
como estranhos, para 
não devolvê-los a todos”.

Os voluntários são aconselhados a 
não apegar-se aos imigrantes; algo 
difícil para muitos. Na próxima se-
mana virão outros.

Novo México, EUA: abrigo para requerentes de asilo

Primeiro grupo de requerentes de asilo hospedado em Anthony, Novo México, EUA.

Frei Rafael Castillo, OAR
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À 
nossa paróquia de Cristo 
Sumo sacerdote de Chi-
huahua (México), chegam 

frequentemente grupos de mi-
grantes. Até pouco tempo eram 
na maior parte mexicanos, que 
pediam comida ou roupas enquan-
to esperavam a noite chegar sob a 
ponte do trem para partir para a 
fronteira do sonho americano.

Mas desde um ano atrás eles são 
em sua maioria centro-america-
nos, que em seus lugares de ori-
gem não têm trabalho ou fogem da 
violência. Há também muitos hai-
tianos, que muitas vezes acabam 
mendigando nas ruas.

A Pastoral da Mobilidade da Ar-
quidiocese de Chihuahua são lei-
gos conscientes da grave situação 
dessas pessoas. Eles têm uma sala 
de jantar e albergues pequenos, 
mas eles sonham com um albergue 
organizado. Linda pertence a este 
grupo eclesial:

O 
CEAR (Centro de Espiri-
tualidade Agostiniano-Re-
coleta) da Costa Rica or-

ganiza o projeto “Rua Esperança” 
para tornar a vida um pouco mais 
fácil para sem-teto e imigrantes.

Entre os 60 voluntários, há famílias 
que levam seus filhos adolescen-
tes como um aprendizado: “É uma 
plataforma de ida e volta, a recipro-
cidade é vibrante; a rua silencia, con-
gela os sentidos, com ela se aprende”, 
diz uma voluntária. A cada 20 dias, 
uma rota é programada com três 
ou quatro paradas, dependendo 
dos recursos disponíveis.

Porque acolher e praticar a hospitalidade é natural e humano

“De acordo com o tipo de migran-
te, temos três programas.

1) Migrantes no caminho para os 
EUA: eles são especialmente da 
América Central. Precisam de co-
mida, roupas, remédios e descan-
so. Esperam, escondidos, o trem.

Cerca de 150 beneficiários rece-
bem alimentos, roupas e, acima de 
tudo, companhia, escuta e carinho; 
tudo é doado pelos voluntários, 
o CEAR, a Fraternidade Secular 
Agostiniana Recoleta (FSAR) e as 
instituições contatadas para isso.
O número de pessoas desabriga-
das aumenta de forma alarmante; 
isso é explicado pela realidade do 
país vizinho, a Nicarágua, de onde 
fogem grande massa de gente das 
balas perdidas, repressão política, 
miséria, desemprego, violência…
A vizinhança dos escritórios de 
imigração é um campo de refugia-

dos (foto da capa). 
Toda sexta-feira, 
mil pessoas fazem 
fila para pegar 
na segunda-feira 
uma ficha e assim 
serem atendidos.
Um restaurante 
pede 200 colones 
(1,40R$) pela uti-

2) Migrantes temporários mexica-
nos a procura de trabalho no cam-
po. Vivem em uma situação deplo-
rável, amontoados e precisam de 
lugares dignos para passar a noite.

3) Migrantes indígenas da Serra 
em busca de atendimento hospita-
lar. Às vezes eles esperam por me-
ses nas áreas de emergência. Edi-
fícios do governo para acomodar a 
todos são insuficientes.

Os casos de famílias inteiras ou 
mulheres solteiras com seus filhos 
crescem. Crianças que migram so-
zinhas não são incomuns. Eles são 
os mais vulneráveis e não faltam 
aqueles que querem aproveitar 
sua situação: traficantes de pes-
soas e órgãos, exploração sexual, 
narcotraficantes...” 

Nós expressamos nosso desejo de 
colaborar o máximo possível. Os 
trilhos do trem estão dentro da pa-
róquia e temos que atender a essa 
necessidade urgente.

lização dos seus sanitários, para 
uma família e para cada utilização 
durante vários dias é uma fortu-
na. Com as chuvas, crianças e ido-
sos encharcados, acabam ficando 
doentes.
A “Rua Esperança” recebeu bol-
sas de água potável do Instituto 
Costarriquenho de Aquedutos 
e Esgoto. Mas o CEAR e o FSAR 
ainda estão procurando recursos. 
O Postulantado Santo Ezequiel 
Moreno dos Agostinianos Reco-
letos e a Paróquia da Imaculada 
em Poços de Santa Ana (província 
de São Jose) se tornaram centros 
de estoque.
A rua está transbordando de so-
frimento e incerteza. A Família 
Agostiniana Recoleta quer ser 
criadora de comunhão e espe-
rança, alimentada e fortalecida por 
Jesus, o que nos leva a encontrá-lo 
em todo olhar suplicante, perdido 
e afogado pelo temor de um aman-
hã incerto.

Chihuahua: o penúltimo passo

Costa Rica: “Rua Esperança”

Reparto de comida y diálogo con los 
migrantes junto al tren y bajo el puente.

Frei Germán Marquínez, OAR

María Eugenia Gutiérrez, FSAR
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Todos nós temos o direito de 
sonhar, embora o sonho de 
muitos não seja sobre luxos 

e viagens de sonho. Seus sonhos 
são apenas para ter vida. Não uma 
vida fácil, apenas vida: sem fome, 
medo, violência, exploração... E 
então eles procuram um lugar 
onde a cada dia o sol nasce para 
todos igualmente. Eles se lançam 
em uma aventura desconhecida, 
jogando tudo. A maioria é arruina-
da pelo pagamento de coiotes ines-
crupulosos para os quais não im-
portam as mortes, mas o dinheiro.

Em Serra Leoa aprendi que o 
medo é o assassino do coração. 
Aqui, em El Paso (EUA) também. 
Medo de sair de casa, levar as 
crianças para a escola porque têm 
em seus rostos o rastro dos ante-
passados; medo de ser denuncia-
do por quem você considerou seu 
irmão. E o medo dói.

Existem leis que facilitam a convi-
vência e outras que, ao contrário, 
tiram de nós o pior: ciúmes, inve-
ja. Hoje a história de Caim e Abel 
é repetida, camuflada com a des-
culpa de que os migrantes “tiram 
o nosso trabalho”. Então, prefiro 
denunciar meu bom e honesto ir-
mão, em vez de imitá-lo, para que 
seja deportado porque é um ilegal 
–alguém pode ser?- porque não 
tem documentos e sua honestida-
de supostamente me deixa a mim, 
cidadão, com menos privilégios.

A Igreja decidiu enfrentar e ser 
uma luz, sacudindo os medos. Colo-
que sua fé em ação, implorou nosso 
bispo Mark Seitz. Aos sacerdotes, 
nos pediu para vestir a alva e a es-
tola em uma manifestação que ter-
minou com uma vigília de oração 
ecumênica na Catedral (abaixo). 
Ele nos pediu para olhar o migran-
te com os olhos de Jesus.

Fronteiras existem em países, não 
na Igreja, lembra o Papa Francis-
co. E devemos ser testemunhas 
dessa verdade acolhendo o fo-
rasteiro, porque vivemos em uma 
área de fronteira, privilegiada para 
cumprir a bem-aventurança.

Confesso às quintas-feiras no Cen-
tro de Deportações e nas Sextas-
feiras celebro a Missa. Eu devo se-
guir as regras para poder ajudá-los 
religiosamente; entre elas, a confi-
dencialidade do que acontece lá e 
nunca tirar fotos. Mas, quase sem-
pre, são as fotografias da alma que 
contam. Aqueles que marcam você 
com fogo em cada história ouvida, 
com cada lágrima enxugada...

“Padre, Deus sabe porque as coisas 
acontecem, mas eu entendi aqui. 
Obrigado por suas palavras. Eu deci-
di começar uma nova vida com min-
ha família e ser boa. Eles me depor-
tam na segunda-feira, mas irei feliz. 
Reze por mim”.

E, de repente, a pergunta: “Posso 
lhe dar um abraço?”

Eu hesitei, porque sei que é contra 
as regras. Na sala fria, com uma 
mesa e bancos de aço inoxidável 
ancorados ao chão, lembro-me 
de Ibrahim, em Serra Leoa, quan-
do ele pulou em meus braços no 
tempo do vírus Ebola. E, apesar do 
medo do contágio, eu me deixei 
abraçar. Sem aquele abraço não 
poderia ter permanecido em paz.

Então eu digo sim e ela me abraça. 
Seus olhos ficam molhados. Tento 
sentir o apoio e a ternura do Papai 
Deus naquele abraço. Eu sei que 
através dos vidros opacos estão 
nos vigiando, mas eu não me im-
porto.

“Obrigado, eu não me sentia abraça-
da e amada por muito tempo. Que 
Deus cuide de mim”.

O guarda abre a porta e eu perce-
bo um sorriso no rosto dele.

Eu volto a cruzar os portões de se-
gurança e pego minha carteira de 
identidade no escritório central. O 
tráfego na rua Hawkins me engole 
enquanto dou voltas às histórias 
contadas no meu coração.

Eu sei que na próxima sexta-feira 
eu não vou vê-la, ela estará na 
Guatemala, mas eu fico em paz 
pelo abraço. Ela também saiu em 
paz para tentar ser boa. Como se-
ria bom que este fosse o sonho de 
todos: tentar ser bom e nos amar 
como irmãos.

El Paso, Texas, EUA: a ponte dos sonhos Frei José Luis Garayoa, OAR
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• ESPECIAL •

Em outubro celebra-se o Sínodo “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Com a colaboração do 
agostiniano recoleto Enrique Eguiarte, ao longo de 2018, apresentamos algumas notas do pensamento 
de santo Agostinho sobre a juventude e os valores que lhes propõe para viver e ser felizes.

Um coração aberto para servir
• Santo Agostinho fala aos jovens • Decálogo Agostiniano • 4/5 •
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7. coração aberto

Em novembro do ano 386 
Agostinho está em uma 

chácara junto com alguns 
amigos. Ele já viveu a expe-
riência transformadora de 
sua conversão que guiará 
toda a sua vida e que ele con-
firmará no batismo alguns 
meses depois. Seus amigos são 
também seus jovens discípulos 
que participam de sua inquietude 
e desejam ser arrastados por ele 
na mesma paixão pela sabedoria, 
pelo conhecimento da verdade. 
Eles mesmos pedem atividades 
que os ajudem a se acostumar com 
o recolhimento interior.

Tanto Agostinho e seus amigos e 
discípulos, como até sua mãe 
Mônica, ficam entusias-
mados com os diálo-
gos que têm todo 
dia. Ele os convence 
a desejar a sabedo-
ria. Para responder às 
perguntas que lhe fazem 
de como alcançar a maturidade 
humana e essa sabedoria dirá que 
é necessário uma dupla ordem: no 
modo de viver e na instrução. Vai 
expondo no livro A ordem II, 25 as 
orientações para atingir essa ple-
nitude: acima de tudo, a abertura 
do coração e a atitude de serviço.

A abertura do coração inclui se-
guir o sábio provérbio de não fazer 
ao outro o que você não quer que seja 
feito a você, evitando toda inimiza-
de e tendo amigos ou procurando 
por eles. Agostinho propõe não 
ser inimigo de ninguém: nem do 
concidadão, nem do adversário, 
nem do estrangeiro, nem do emi-
grante; pelo contrário, acolher a 
todos eles (ver Sermão 108,7), in-
clusive aceitá-los como amigos ou 
buscar sua amizade.

A condição do cristão é ser pe-
regrino mesmo morando em sua 
própria casa e em seu próprio país; 
peregrino que se fatiga até chegar 
a sua verdadeira pátria. Daí o con-
vite para acolher aqueles que são 
peregrinos porque estão fora de 
sua terra, de sua casa, para ajudar 
aqueles necessitados e cansados. 
E fazé-lo com generosidade, com 
abundância de boas obras (Sermão 
81, 9).

8. atitude de serviço

Em seus diálogos com os jovens, 
Agostinho pensa que eles al-

gum dia assumirão um cargo ou 
lidarão com aqueles que se sentem 
inferiores por ser estrangeiros ou 
viverem em condições precárias.

Por esta razão, Agostinho pede-
lhes que não procurem po-

sições sem estarem prepa-
rados para exercê-las e se 

prepararem para quando 
as assumirem; e pede-lhes 
que sejam líderes que sir-
vam sem orgulho e guiem 
os outros, alegrando-se 

em servi-los.

Muitos anseiam por títulos e 
posições para estarem acima 

dos outros, para lhes dar poder 
de decisão e até mesmo permitir 
que imponham sua ideologia, algo 

que aconteceu sempre.

Agostinho viu nesse 
desejo de poder a causa 

da discórdia e das guerras 
(ver Cidade de Deus XIV 15). 

Uma situação que não é estranha 
ou desconhecida hoje, no trabalho 
pessoal, ou mesmo nas relações in-
ternacionais.

Agostinho propõe mudar essa 
ambição pela vontade e decisão 
de servir; especialmente o cristão, 
discípulo de Cristo, que quer imi-
tar e apoiar em seu convite para 
lavar os pés. Não é importante 
apenas servir, mas também o moti-
vo que o move a fazê-lo: caridade, 
amor. Ama o outro de tal maneira 
que nasça em ti e te arraste o dese-
jo de servir-lhe.

A origem do amor que nos impele 
a servir está em Cristo. Somente 
unido a Ele, somente n’Ele é pos-
sível mudar qualquer ambição de 
poder e domínio pelo amor que é 
realizado no serviço, nas obras de 
misericórdia, na partilha com os 
necessitados. Pois para aquele que 
está unido a Cristo, o Pai derrama 
em seu coração a caridade do seu 
Espírito. Esse amor é o que trans-
forma o desejo de dominar, a am-
bição de poder no serviço.

Para os jovens que buscam a sabedoria, isto é, que são seguidores de Jesus no estilo de 
santo Agostinho, o bispo de Hipona, quando ainda era jovem, lhes confia um coração aber-
to e uma atitude de serviço que anula a ambição de poder e dominação.



Desde o dia 3 de dezembro de 2017, a Expe-
dição Vocacional foi realizada em boa parte 
do México e na Costa Rica, que terminará 
em setembro com sua celebração nas comu-
nidades do estado de Chihuahua.

No dia 22 de julho começou nos Estados 
Unidos com o propósito de promover a cul-
tura vocacional, e vai durar até o dia 5 de 
dezembro, quando será enclausurado. Na 
foto, um casal da paróquia de Santo Agos-
tinho passa o testemunho da celebração 
para outro casal da Sagrada Família, em 
Union City (Nova Jersey).

Na Espanha, as comunidades também 
estão implicadas na Expedição. No dia 26 

de setembro será realizada em Zaragoza 
e no dia 12 de outubro em Monteagudo e 

Marcilla (Navarra). No dia 7 de novembro 
a expedição será realizada em Valladolid.

Vida contemplativa em expansão
No dia 15 de setembro começa 
em Macuxtepetla (México) a VI 
Assembleia da Federação das 
Agostinianas Recoletas do Méxi-
co. A cada seis anos, os mosteiros 
se reúnem para definir as linhas 
que marcarão seu apoio mútuo em 
temas como formação, promoção 
vocacional ou fundações.

Vivemos um momento de expan-
são do ramo contemplativo da Fa-
mília Agostiniana-Recoleta. Em 
22 de junho, um novo mosteiro foi 
fundado em San José de Tepene-
ne, Hidalgo (México), enquanto o 
novo convento é construído na ci-
dade de Tepeyahualco. Antes, no 
dia 10 de junho, os fundadores do 

novo mosteiro de Nossa Senhora 
da Candelária (na foto) chegaram 
a Bogotá (Colômbia). Desta forma, 
o segundo mosteiro da América do 
Sul foi aberto.

O primeiro, em Guaraciaba do 
Norte (CE), acaba de comemorar 
o 15º aniversário. Hoje, metade de 
suas monjas já são brasileiras e se 
juntaram às fundadoras mexica-
nas, e tem dois noviças. Em nosso 
site você pode ver uma reporta-
gem (código QR) com testemunhos 
vocacionais e pessoais da comu-
nidade cristã local que contam o 
que este mosteiro significou para 
a região. Visitando nosso canal no 
Youtube (/oarsnt), você também 
pode assistir a um documentário 
sobre o mosteiro.

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

Expedição vocacionalA Recoleção mais jovem

Um total de 16 jovens professaram no dia 4 de agosto no novicia-
do de Monteagudo (Navarra, Espanha), continuando o processo 
de sua formação como religiosos professos. Eles estão na foto, 
juntamente com o prior geral da Ordem, Miguel Miró. O novo cur-
so trouxe mais 10 jovens ao noviciado dos seminários postulanta-
dos, que substituirão os recém-professos.

Além disso, outros 16 professos realizaram em julho e agosto o cur-
so de preparação para a profissão solene. Eles vêm das Filipinas, 
Peru, Brasil, México, Espanha, Venezuela e Estados Unidos e, a 
partir de agora, unem-se a várias comunidades para uma expe-
riência de integração comunitária e apostólica. Nos próximos 
meses farão sua profissão solene, e muitos deles serão mais 
tarde ordenados diáconos e, depois, sacerdotes para servir 
o povo de Deus.


