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A declaração do Mês Missionário Extraordinário de outubro de 2019 do Papa Francisco
para despertar a consciência de que todos os batizados são missionários, trouxe à Igreja eucaristias,
vigílias de oração, conferências, congressos; exposições, concertos, manifestações, eventos de
solidariedade... Foi a paixão missionária que se acendeu na Igreja: paixão que continua em 2020.

missionário

J

Que o fogo
não se apague

osé María Calderón, diretor da OMP Espanha
no final desta iniciativa mundial, escreveu: “O
Mês Missionário Extraordinário acabou, mas o
que não pode acabar é o ímpeto que o Espírito Santo
colocou no coração dos cristãos. A missão deixou de
ser - se é que alguma vez foi – missão para poucos ou
missão de um determinado momento. Agora pertence a todos os cristãos e a todos os momentos”.

De acordo com isso, a Província de São Nicolau de
Tolentino dos Agostinianos Recoletos decidiu celebrar um Ano Missionário até outubro de 2020 e
continuar a alimentar esse espírito missionário, impulsionando suas comunidades e ministérios.
Por outro lado, o objetivo temático estabelecido para 2020 para a Família Agostiniana Recoleta: “Somos
profetas do Reino: pobres, projetos sociais, periferias” deve
ser entendido como um
forte chamado missionário, porque são os pobres
e os que se encontram
nas periferias, para os
quais Jesus quer trazer
sua Boa-Nova e abrir as
portas da esperança.
Outro evento mais importante ainda foi o Sínodo da
Amazônia, para o qual a Igreja
quis colocar em primeiro plano
seu olhar e oração pelo território
amazônico, onde estão numerosos povos indígenas, além dos diversos povos que resultaram da migração; povos que são autênticas periferias que precisam de respeito, ajuda e esperança.
Por esses motivos, dedicaremos três números consecutivos às missões, embora o número 151 (setembro-outubro) também fosse puramente missionário
e tivesse o título: “Não deixemos que nos roubem o
entusiasmo missionário”.

Nesta edição, queremos oferecer a você o porquê e
o para quê do Ano Missionário e, embora existam
muitas iniciativas planejadas, falaremos sobre a exposição que será montada em algumas das casas
agostinianas recoletas sobre o trabalho que vêm
realizando nos territórios missionários como comunidade, dentro da Igreja e a serviço do povo.
Juntamente com os missionários, testemunhas da
atualidade, lembraremos a frei Ignacio Martínez,
que morreu em 1942 aos 40 anos, consumido pela
febre, apresentado aqui como modelo missionário.
O número 154 (março-abril) terá perfil vocacional
e será proposto como modelo o agostiniano recoleto Mariano Gazpio, missionário na diocese de Kweiteh (hoje
Shangqiu), expulso da China em
1952 após a revolução maoísta. Seus paroquianos o consideravam santo e está em
processo de canonização.
A edição 155 terá como
foco a exortação que o
Papa Francisco deve publicar logo após o Sínodo
na Amazônia, onde os
agostinianos recoletos se
dedicam à evangelização há
quase um século.
Nesse boletim Canta e Caminha,
as missões sempre tiveram uma posição privilegiada, com a esperança de ter
contribuído para manter viva a sensibilidade e o
espírito missionário nos leitores. É relativamente fácil que uma ideia ou sentimento estejam muito vivos
por um tempo limitado, mas não é fácil mantê-los de
forma contínua. Por esse motivo, espero que a insistência nas questões da missão gere e sustente o
amor e a paixão pelas missões. Que o fogo missionário
não se apague!

«Ser profetas do Reino»,
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“Proclamamos com alegria e esperança o Evangelho que dá vida. Testemunhamos com nossas
vidas a realização, ainda não completa, do projeto criador do Pai; denunciamos injustiças e apostamos em presenças pobres entre os pobres e necessitados”.
AGOSTINIANOS RECOLETOS, Projeto Vida e Missão 2016-2022, Visão 10.

O

papa são João Paulo II disse aos Agostinianos Recoletos reunidos no Capítulo
Geral aos 5 de novembro de 2004:
“Nada pode substituir essa íntima
experiência de fé para cumprir
vossa vocação de ser profetas do
Reino de Deus”.

Três cenas da Barra do
Ceará, um dos bairros mais
castigados pela exclusão
em Fortaleza (CE), onde
crianças, adolescentes e
jovens convivem com baixas
expectativas para o futuro.

São João Paulo II relaciona essa
vocação de ser profetas com a
qualidade da vida espiritual, pela
qual os agostinianos recoletos devem se caracterizar e definir.
Portanto, se a vida cristã coerente é em si mesma profética, os
membros da Família Agostiniana
Recoleta devem sentir-se como
profetas do Reino por um encargo especial da Igreja, o que implica
um desafio.

Reino de Deus:
O que isso significa?
— O Reino de Deus
• Não é uma organização social
ou política, mas é a acolhida do
próprio Deus na vida cotidiana.
• Não é colocar o destino dos povos nas mãos dos governantes,
mas o compromisso de construir o destino que Deus deseja.
• Não substitui o reino dos homens, mas coexiste com os reinos deste mundo.
• Não garante bem-estar ou saúde, mas Deus nos torna justos e
o Espírito nos enche de alegria.
• Não está estabelecido em um só
lugar, mas atrai pessoas de todos os lugares.

Os Agostinianos Recoletos
trabalham lado a lado com
esta Igreja local há quase 20
anos. A profecia aqui
é o anúncio da Boa-Nova
que é libertadora
e que denuncia a injustiça.

• O presente que Deus oferece
aos pobres e perseguidos.
• O dom que pertence àqueles
que confiam em Deus, como as
crianças confiam em seus pais.
• É o projeto criativo e salvador
chamado a crescer como o grão
que foi plantado.
• O tesouro por qual vale a pena
abandonar tudo, inclusive a
própria família.
• Não é um projeto pessoal, mas o
projeto de todos.

Quem é profeta?

— Para Jesus, o Reino de Deus é…

• Quem tem a experiência de encontrar Deus em sua imensidão.

• O projeto do amor de Deus.
que também é aberto a todos os
pecadores.

• Uma pessoa de Deus, ciente de
que é Deus quem fala com ele e
que é um porta-voz do Senhor.

• Jesus é o grande profeta porque
ninguém como Ele teve uma experiência tão intensa e profunda de Deus em toda a sua intensidade.
• O profeta é quem traz a Palavra
de Deus para os outros. Santo
Agostinho diz, falando do profeta e comentando o texto de
1Sm 13,13-14: Deus “fala por
um homem com a linguagem dos
homens, pois ele nos busca falando assim” (A Cidade de Deus, XVII
6,2).
• O profeta é alguém conquistado [alcançado] que testemunha
o absoluto de Deus, capaz de
ver sinais onde outros veem
apenas coisas, descobridor de
outros caminhos; são enviados
e incomodam sem medo à sociedade com a verdade.

um encargo e um desafio
• Mas o profeta também…
w oferece alternativas de criatividade e esperança;
w quer convencer ao povo de
que, apesar das traições, limitações, desânimos e covardia, Deus decidiu agir maravilhosamente;
w anuncia os dias de júbilo e
alegria perpétua (Is 51, 11);
w não adivinha o futuro, simplesmente está convencido
de que Deus permanecerá no
futuro, que o futuro pertence a Deus, e que não é indiferente a ninguém.
Os mártires agostinianos recoletos de
Motril. Vitral em Baños de Valdearados
(Burgos, Espanha). O testemunho do
mártir é profético por sua entrega total e
sem reservas ao Evangelho
e pelo perdão ao seu carrasco.

• O profeta é a presença de Deus
no meio do povo, então:
w deve propagar a Palavra ou
a experiência de Deus em todos os lugares e alcançar todos sem distinção;
w é uma pessoa do povo e para
o povo; o profeta é uma pessoa pública;
w não pode recuar para um local silencioso de estudo ou
reflexão, nem ser reduzido ao
espaço limitado do templo;
w seu lugar é a rua e a praça,
onde a mensagem é mais necessária e a falta de respostas
é mais premente;
w por Deus questiona, denuncia e olha para o futuro com
esperança;
w é um defensor da causa de
Deus, mas, sobretudo, de
Deus que olha e se preocupa
particularmente com os excluídos e os fracos;
w muitas vezes incompreendido, perseguido, rejeitado
e até morto por aqueles que
não apoiam sua mensagem
ou a verdade.

Existem hoje profetas
do Reino de Deus?
O músico e poeta Ricardo Cantalapiedra escreveu essa música:
“Onde estão os profetas
que uma vez nos deram
esperanças e forças
para andar, andar?”
Não é estranho escutar lamentos
pela falta da liderança dos profetas no mundo hoje; no entanto
Deus os faz surgir em todos os momentos da História.
Olhando em volta com fé, logo
descobrimos aqueles que transluzem uma relação com Deus que vai
além da normalidade, o que o torna sábio para esclarecer; descobrimos também aqueles que ficam
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entusiasmados com o chamado
que Jesus Cristo fez um dia e que
se entrega a ele com alegria; descobrimos aquele que tem piedade
dos pobres, dos fracos, dos pecadores, dos últimos e os defende
mesmo com o risco de sua própria
vida; ou aquele que nos deixa fora
da nossa zona de conforto, porque nos confronta com a traição
daquilo que Deus nos pediu e que
tínhamos desejado e tínhamos nos
comprometido a cumprir; ou quem
é continuamente ameaçado pelos
poderosos, pelos violentos.
Na mesma música, Cantalapiedra
respondeu à pergunta:
“Nas cidades, nos campos,
entre nós estão”.
Ainda mais; nas palavras do Papa
Francisco, “a Igreja pede que todos sejamos profetas”: o ministro
e os leigos, os religiosos e os leigos
das fraternidades, o homem e a
mulher, os jovens e os idosos...
A Família Agostiniana Recoleta
assumiu como projeto os “profetas do Reino”; resta apenas a cada
um que viva sua espiritualidade, na
vida contemplativa ou no serviço
ministerial, no serviço da caridade para com os fracos, no caminho
missionário, no compromisso familiar, na experiência da Fraternidade ou da juventude como dom e
oportunidade, estejam conscientes de ter sido chamados para ser
profetas.

O amor apenas se entrega
e não recebe nada além de si mesmo.
O amor não possui, e não quer ser possuído.
Porque o amor é suficiente com amor.
Quando você ama, não deve dizer
“Deus está no meu coração”,
mas sim
“Estou no coração de Deus”.
E não pensem que vocês podem conduzir
o caminho do amor,
porque se o amor achar que vocês são dignos,
conduzirá seus corações.
KHALIL GIBRAN, O profeta.
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Missionários: A tarefa de ser
As missões da Igreja Católica são uma realidade poliédrica que traz uma riqueza incrível à
vida eclesial e social. É impossível resumir essa riqueza em poucas linhas, devido ao número
de agentes, projetos, beneficiários e efeitos que fazem parte e tem um lugar reservado no
trabalho missionário eclesial.

Os missionários

O

Sabia?

evangelho lembra da autoridade daqueles que sofrem, das vítimas da História. Jesus olhou diretamente para
o sofrimento do outro. Ser sensível ao clamor e à dor das vítimas
privilegia as periferias e as fronteiras como locais de presença.

res para oferecer e mostrar todo
o potencial de compaixão, reconhecimento e universalização que
valoriza a tradição da Igreja nos territórios de missão —lugares onde
a mensagem do evangelho ainda
não chegou— como exemplo nos
projetos sociais.

1.109 territórios misw Existem
sionários no mundo

Os missionários estão presentes
em territórios habitados por pessoas miseráveis, sistematicamente empobrecidas e tratadas como
excedentes humanos; os missionários estão presentes nesses luga-

Nos inúmeros labirintos de sofrimento que diluem a dignidade
humana, a voz do profeta ressoa
fortemente, o missionário, que nos
retira da inércia da apatia e propõe
criativamente novas experiências
de humanização.

em cada três batismos é cew Um
lebrado em uma missão.

O objetivo é construir pontes
de humanidade para as vítimas de todas as sociedades.
Os missionários são a força da
Igreja, mas pelo batismo somos
todos missionários e temos
que anunciar o Evangelho, especialmente onde Jesus ainda
não é conhecido ou onde sua
Boa-nova não foi proclamada.

padres da missão atendem
w Os
mais que o dobro de pessoas

A

A infância

Família Agostiniana Recoleta atua com educação
formal, formação profissional e integral, prevenção da
exclusão, atendimento pediátrico
e maternal, combate à violência,
abusos e desnutrição infantil.
Na Amazônia, crianças e adolescentes têm poucas expectativas
de futuro mas acesso fácil a atividades criminosas ou abusos. Os
três Centros Esperança dos Agostinianos Recoletos oferecem segurança, formação integral, lazer
saudável, ensino de valores e integração social. Suas atividades são
preventivas e os três centros de
Lábrea, Tapauá e Pauini recebem
aplausos e admiração.

Nas proximidades de Cartago
(Costa Rica), a Cidade dos Meninos oferece a seus alunos, de áreas
rurais, comunidades indígenas ou
famílias de migrantes, atendimento e formação integral,
oportunidades
de futuro e ferramentas para
romper o círculo
de exclusão social e a pobreza
e ter um futuro
digno,
construindo
uma
sociedade mais
justa.

46% da
w Quase
vive em missões.

humanidade

da Igreja Católica é terriw 37%
tório missionário.

do trabalho social e educaw 44%
cional da Igreja é realizado em
missões.

que os outros.
Família Agostiniana Recoleta
w Aevangeliza
em nove territórios
de sete países em três continentes: Brasil, China, Colômbia, Cuba, Indonésia, Panamá,
Peru, Serra Leoa e Taiwan.
Evangelho impulsiona a prow Oteger
e garantir a dignidade de
todos, que se torna concreta
em forma de saúde, alimentação, educação, trabalho, estradas e pontes, casas, poços…
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“sal da terra e luz do mundo”

E

Igualdade

m busca da verdadeira igualdade entre homens e mulheres, a
Família Agostiniana Recoleta apresenta
iniciativas
para apoiar diretamente as mulheres
gestantes e mães
com filhos pequenos
e sem recursos; às
vítimas de violência ou abuso; aos produtores rurais
de subsistência; na luta contra barbaridades, como a
mutilação genital feminina na África ou a exploração
sexual comercial na América.
Em Fortaleza (CE), o Lar Santa Mônica recebe cerca
de trinta meninas e adolescentes que já sofreram ou
estão correndo sério risco de abandono, violência, exploração e abuso. Lá elas se recuperam de suas feridas
físicas e emocionais e recebem atenção psicológica,
escolaridade, assistência médica... além disso, trabalham preventivamente com famílias de bairros desfavorecidos para evitar novos casos.

Os doentes

A

Família Agostiniana Recoleta possui alguns
projetos voltados diretamente à saúde,
tanto na prevenção quanto na assistência
à saúde, com a colaboração de voluntários profissionais..
60% dos pacientes em grandes hospitais públicos
da Cidade do México vêm de fora da capital e 72%
carecem de recursos. A doença traz uma diminuição significativa de recursos. Os acompanhantes se sentem perdidos na cidade grande ou até
perdem o emprego por conta dos longos períodos
longe de sua residência.
No Centro de Acompanhamento e Recuperação do
Desenvolvimento Integral (CARDI) dos Agostinianos Recoletos, os familiares de doentes encontram áreas de alimentação, descanso e higiene,
medicamentos e objetos terapêuticos, bem como
apoio psicossocial.
Os voluntários se oferecem para cuidar de seus
pacientes para que os seus familiares possam descansar. O CARDI tornou-se uma referência local
para a formação de voluntários e assistência para
superar o luto ou recuperar aqueles que se sentiram derrotados pelas consequências da doença.

A Casa Comum

O

s missionários na Amazônia acompanham
os povos indígenas e ribeirinhos, formam e
acompanham seus líderes e apoiam iniciativas
para se defender dos grandes destruidores da selva:
madeireiros, proprietários de terras, empresas de mineração ou agronegócio ou pesca extensiva...…
As migrações, e suas causas (guerras, perseguições,
fome...) juntamente com suas consequências (exclusão,
exploração, abuso, criminalização...) são um problema
político e social global. A Família Agostiniana Recoleta trabalha com e para migrantes em várias partes do
mundo, como Inglaterra, Estados Unidos e Espanha.
Em muitos casos, a experiência da fé é para os migrantes ponto de encontro, conforto e identidade, que os
enche de significado diante da dificuldade da vida cotidiana na qual eles buscam uma vida mais digna.
Na página anterior: acima, quatro missionários agostinianos recoletos na Amazônia brasileira; um inglês/
nigeriano, um espanhol, um mexicano/estado-unidense e um brasileiro. Abaixo, o diretor da Cidade
dos Meninos que é agostiniano recoleto, com quatro
alunos.
Nesta página, acima, crianças ribeirinhas participando de uma reunião da Pastoral da Criança em Vila
Dedé (Lábrea, Amazonas, Brasil). Abaixo, o dispensário de medicamentos do CARDI na Cidade do México.

Ignacio Martínez:
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O agostiniano recoleto Ignacio Martínez (1902-1942) transmite bem, pela história de sua
vida e pelas circunstâncias de sua morte, o que está oculto por trás do rosto e do coração do
missionário: sua criatividade, ousadia, eficácia pastoral e esperança diante das adversidades estiveram ao serviço do Evangelho e das pessoas até entregar sua própria vida.

A

revolução filipina de 1898
fechou os postos de trabalho para dezenas de missionários agostinianos recoletos, que
buscaram novos horizontes e chegaram ao Brasil em 1899.
Pouco depois, no verão de 1902,
Ignacio Martínez nasceu em Baños de Valdearados (Burgos, Espanha), uma cidade vinícola localizada em uma linha imaginária no
mapa que ligaria o mosteiro beneditino de Santo Domingo de Silos;
o local de nascimento de Domingo
de Guzmán e hoje centro dominicano (Caleruega); e um dos centros de irradiação do agostinismo
na Europa, o mosteiro de La Vid.
De Baños era o beato agostiniano recoleto Deogracias Palacios,
mártir (1902-1936). Na mesma
família de Ignacio, havia um agostiniano, seu tio Zacarias (18641933), bispo de Huesca, de Vitória
e de Santiago de Compostela; duas
de suas irmãs eram religiosas: todos viviam em um ambiente profundamente religioso e próximo
da vida consagrada.
Ignacio decidiu ingressar nos
Agostinianos Recoletos. Foi formado em Espanha (Ágreda, Berlanga de Duero, Villaviciosa de
Odón, Monachil) e em Ribeirão
Preto (SP).
Aos 22 anos já se encontrava no
Brasil finalizando sua formação,
cheio de entusiasmo por ser um
missionário. Em 1926, já padre, foi
destinado na primeira expedição
agostiniana recoleta à missão de
Lábrea (AM), e como ele disse:
Lá vamos nós de coração e alma
com todo o prazer, abençoando
o Senhor que nos escolhe para
trabalhar!
Pio XI criou a Prelazia de Lábrea
em 1925, confiou-a aos Agostinianos Recoletos e nomeou frei Marcelo Calvo como administrador

apostólico. Ignacio se ofereceu
voluntário para ser seu secretário.
Eles partem no dia 2 de agosto
de 1926 de Ribeirão Preto em
direção ao porto de Santos; pela
zona costeira em direção ao norte com paradas no Rio de Janeiro,
Salvador, Maceió, Recife, Parahiba
(hoje João Pessoa), Natal, Fortaleza, São Luís e Belém; daqui a navegação é fluvial até Manaus. Finalmente chegam a Lábrea em 7 de
outubro, após 66 dias.
Marcelo e Ignacio ficaram juntos
por pouco mais de dois meses, um
momento crucial em suas vidas;
para Ignacio, as terríveis condições
de vida e trabalho o levaram a lutar
com mais entusiasmo e determinação: essa era a missão de
sua vida.
A primeira febre da borracha
(1879-1912) havia passado,
tempos de riqueza e irracionalidade, de acender charutos
com notas de conto de Rei e
enviar camisas para engomar
em Paris, ficaram na atras. A
Amazônia quebrou economicamente e populações como
Lábrea sobreviviam sem recursos nem futuro.

Marcelo e Ignacio não foram atacados apenas pela insalubridade
da região com doenças frequentes.
A falta de humanidade, de educação, de direitos levou Marcelo
ao desânimo e a não aguentar tanta pressão. Ele sai em dezembro
e não volta, renunciando ao seu
cargo. Ignacio permanece na missão recém encarregada completamente sozinho por três meses, até
março de 1927.
Ocupou-os na preparação da casa
da comunidade, no encontro com
o povo e no planejamento do trabalho pastoral até que no dia 8 de
março chegam os agostinianos recoletos Bienvenido Beamonte e
Juan Altarejos.

a febre pelo Evangelho
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Com seus companheiros em casa,
Ignacio pôde começar a primeira
viagem pela Prelazia, percorrendo
e conhecendo um território tão extenso. Encontra seringueiros e indígenas, navega incansavelmente
para conhecer todos e atendê-los.
Muitos veem um missionário pela
primeira vez e todos participam
com comprometimento, compreensão e carinho.
Os três religiosos eram uma verdadeira equipe que mudou a face
da sociedade labreense: por causa
dos religiosos surgiam os primeiros poços, uma serraria e uma fábrica de tijolos; a educação foi organizada, a música veio com banda
e coro, começaram um desenvolvimento agrícola, um motor elétrico,
um farol e um barco a motor projetado por Bievenido...
Em junho de 1930, Ignacio é nomeado administrador apostólico.
Então vem outra luta; desta vez
fora de Lábrea: defender a manutenção da missão perante os religiosos da Ordem e solicitar insistentemente mais recursos.
Ele ousadamente aproveitou a
grande Exposição Missionária
durante a Exposição Internacional de Barcelona, em 1929. Hoje
temos um tesouro, as fotografias
que foram tiradas para um estande
alí sobre a missão de Lábrea.
Em outubro de 1932, Ignacio compra uma casa localizada na rua 24
de Maio, em Manaus. Ele foi criticado por quem desconheciam a
importância de ter aquela casa de
apoio. Em 1941, quando foi criada
a Paróquia de Santa Rita, a casa
recoleta foi transferida para lá.
Na página anterior, duas fotos instantâneas de Ignacio Martínez em Lábrea, por
volta de 1928; na parte superior, com os
coroinhas da Catedral; na parte inferior,
visitando uma fábrica de borracha.
Nesta página, na parte superior, vista
panorâmica de Baños de Valdearados
(Burgos, Espanha), com a paróquia onde
Ignacio foi batizado.
Abaixo e ao longo dessas linhas, vista
atual de Nova Fé, onde restam apenas
algumas casas flutuantes, em Tapauá
(Amazonas, Brasil). Ignacio faleceu aqui.

Inácio também teve a ideia de trabalhar com as Missionárias Agostinianas Recoletas desde 1935,
imitando o que havia sido feito na
China antes: passou por mosteiros
pedindo voluntárias.
Ignacio foi mal interpretado por
muitos. Ele deixou cartas e relatórios defendendo firmemente que a
Ordem não abandonasse Lábrea;
e ao alcançar esse objetivo, insistiu
na necessidade de receber recursos e religiosos suficientes. Isso
ele não conseguiu, e durante décadas foi uma missão, sem o cuidado
suficiente, com a falta do necessário para o trabalho pastoral e até
para a vida em comum.
Não sabemos do que ele morreu;
mas sim onde, quando e com quais
sintomas. Convocado para o I Congresso Eucarístico de Manaus,
aproveitou a viagem para visitar
comunidades. Sai de Lábrea pelo
rio Purus abaixo, no dia 2 de fevereiro de 1942.
Ele já havia passado por malárias e
paratifo; portanto, quando percebe que está com febre, decide continuar apesar das advertências dos

companheiros. Em 15 de março,
eles chegam a Nova Fé. O corpo
não aguenta mais e ficam; no dia
16, às dez da manhã, expira.
Ele foi enterrado no cemitério de
São Pedro de Arimã e, anos depois, seus restos mortais foram
levados para a Catedral de Lábrea.
Existem várias causas possíveis
que produziu a febre fatal e final:
uma malária mais forte que o normal ou cerebral; um tifo; ou mesmo
uma hepatite D ou febre negra de
Lábrea, doença local e letal. A lista
de infecções causadas por picadas
de insetos ou água contaminada
é tanta que nunca saberemos ao
certo o que matou Ignacio.
Mas a febre que realmente consumia o coração e a mente de Ignacio
era a do Evangelho: seu desejo de
missão, sua vocação de levar Jesus aos mais vulneráveis, aos mais
abandonados, aos mais distantes; seu desejo de entrega total e
sem considerar as dificuldades da
missão confiada. Sua felicidade
foi amar Jesus no sofrimento e na
humanidade abandonada da Amazônia.

Nova paróquia nos EUA

Assembleia missionária

A

N

Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, em cujo território
está a comunidade agostiniana
recoleta de Tagaste Monastery de
Suffern (Nova York, EUA), é um
novo ministério para a Ordem.

a Amazônia brasileira, todo
começo de ano, os religiosos
da Delegação do Brasil convivem
por uma semana para rezar, formar-se, avaliar, programar, ajudarse, dá opiniões... O prior provincial
costuma participar para mostrar o
carinho e o compromisso da Província com as missões

Suffern (11.000 habitantes) fica
ao leste do rio Hudson, a quase 80
quilômetros de Manhattan. A Paróquia tem cerca de 2.500 famílias
católicas.

Neste ano de 2020, durante a
terceira semana de janeiro, estiveram reunidos 16 religiosos das
cinco comunidades do Brasil, dois
bispos agostinianos recoletos, o
prior provincial e um religioso especializado em acompanhamento
vocacional que veio do México.

A comunidade de Tagaste Monastery já atendia uma importante
comunidade latina na área, sendo
importante local de encontro dos
migrantes e com uma Fraternidade Secular fervorosa.

Eles falaram sobre a situação e
trabalhos de cada comunidade e
ministério; do Projeto Vida e Missão; da cultura vocacional e do
acompanhamento pessoal.

A Paróquia soma a esse atendimento importantes grupos carismáticos de renovação, cursos de
cristianismo, grupos bíblicos e o
grupo da Medalha Milagrosa. Também possui um centro escolar de
administração paroquial com 186
alunos e amplas instalações para
todas as necessidades pastorais.

Seiva jovem na árvore recoleta

A

spirantado,
postulantado,
noviciado e teologado são
as quatro etapas formativas dos
Agostinianos Recoletos. A Província de São Nicolau de Tolentino inicia o ano de 2020 com 54 jovens
em essas etapas. Destes, 24 são do
México, 13 do Brasil, 12 da Costa
Rica, 2 de El Salvador, 2 da Nicarágua e 1 da Guatemala.
Em Las Rozas (Madri, Espanha)
está a última etapa da formação
inicial. Nove religiosos de votos
simples estudam aqui Teologia;
sete são mexicanos, um salvadorenho e outro é brasileiro. Nesta
casa há também dois postulantes:
um salvadorenho e outro costarriquenho.
No noviciado de Monteagudo
(Navarra, Espanha), há quatro noviços da província de São Nicolau
de Tolentino. Três são do Brasil e
um da Costa Rica.

No Postulado da Cidade do México, há doze estudantes de filosofia; onze do México e um da Costa
Rica. No Postulantado de Franca
(SP, Brasil), a previsão é de que cinco candidatos da Província de São
Nicolau de Tolentino iniciem o curso em fevereiro. No Postulantado
da Costa Rica são doze, nove da
própria Costa Rica, dois da Nicarágua e um da Guatemala.
No Aspirantado de Querétaro
(México), existem seis candidatos.
Casa de Formação

Aspirantes

No caso do Aspirantado de Guaraciaba do Norte (CE, Brasil) há quatro aspirantes neste curso.
A Província também se alegra com
a profissão solene e a ordenação
diaconal de cinco religiosos que
finalizam seu processo inicial de
formação e já vivem e trabalham
em uma comunidade diferente da
casa formação.
Postulantes

Noviços

Professos

TOTAL

Las Rozas, Madri

0

2

0

9

11

Monteagudo, Navarra

0

0

4

0

4

Cidade do México

0

12

0

0

12

Pozos de Santa Ana

0

12

0

0

12

Franca, SP

0

5

0

0

5

Querétaro, Qro.

6

0

0

0

6

Guaraciaba, CE

4

0

0

0

4

TOTAL

10

31

4

9

54
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