
O coronavírus tornou-se assunto de capa: é inevitável falar sobre isso e suas consequências. Os polí-
ticos o apontam como um inimigo de guerra que deve ser combatido sem condições. Nosso olhar, por 
outro lado, é mais profundo e global.

COVID-19COVID-19

O Papa Francisco reza pelas vítimas da pandemia na praça de São Pedro raramente vazia (27/03/2020).

Seria desumano não lamentar a morte e o desti-
no de milhões de vítimas diretas e indiretas do 
COVID-19; seria estúpido não estar ciente de 

seus efeitos complexos; seria injusto que os gover-
nos aproveitassem o momento para controlar remo-
tamente a ação da sociedade civil sem priorizar as 
necessidades do povo.

Talvez o maior dano da pandemia tenha sido o es-
quecimento de outras realidades -fome, miséria, 
emigração, destruição do planeta...- que assolam o 
mundo de forma sistemática e permanente e geram 
sofrimento, morte e desolação constantes. 

Mas a pandemia também nos permitiu questionar o 
que acreditávamos ser natural para o nosso modo 
de vida. São os mitos modernos que, diferentemen-
te dos do mundo clássico, não respondem às inquie-
tações do coração humano. Falamos de mitos como o 
estado de bem-estar social, o poder factual de siglas 
políticas, nacionalismos, fundamentalismos religio-
sos, mercados, progressismo, desenvolvimentismo...

A pandemia nos colocou em nosso lugar e nos chama 
ao essencial ou, nas palavras de O Pequeno Príncipe, 
ao “invisível aos olhos”, ao que todo coração espera 
e deseja nos principais momentos da vida e da morte: 
proximidade, carinho, empatia, reflexão, silêncio, fu-
turo, esperança, acolhimento e solidariedade:

Preste atenção: 
um coração solitário 
não é um coração.

O COVID-19 nos convida a alimentar o espírito críti-
co e revisar conceitos, como o das fronteiras: neles 
o mundo pratica a exclusão dos necessitados, e não 
dos desonestos e dos ricos; outro conceito: saúde 
pública, gratuita e universal, financiada com o es-
forço de todos, sem cortes ou enganos; mais uma: o 
fortalecimento da pesquisa solidária além do lucro 
ou que não está sujeita só ao mercado.

As grandes histórias ideológicas, políticas e religio-
sas se esvaziaram e triunfaram aqueles, que por sua 
vocação e serviço, carregaram o peso da pandemia. 
Estes quase não falaram, mas cumpriram o ditado do 
poeta espanhol Antonio Machado:

O mundo é barulhento e mudo. 
Poetas, somente Deus fala.

Deus fala e age de dimensões muito diferentes; não 
foi em vão que Jesus, o Mestre, citou os gestos mais 
triviais como a definição de quem acompanha ele, 
como alimentar os famintos, visitar os doentes... po-
deríamos acrescentar: dedetizar as cidades, atender 
uma caixa de supermercado, abastecer-nos de ali-
mentos, defender nossa segurança...

Em meio a dados terríveis, houve luzes de solidarie-
dade humana e caridade cristã que alimentam nossa 
esperança. Nelas, fixamos o olhar neste boletim de 
amizade Canta e Caminha.

Questionando mitos e abrindo 
a porta da esperança
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2 Dor: o labirinto dos porquês
Por 75 anos, o mundo não teve uma experiência tão extensa e disseminada de terror e parali-
sação; talvez desde as atrocidades das guerras mundiais que deixaram tudo em frangalhos. As 
pessoas comuns se sentem encurraladas: como podemos viver e dar sentido a tantos males e 
tantas dores injustas?

Embora a pobreza com seu 
bisturi de prata seja capaz 
de causar cortes diários mais 

profundos, duradouros e diários 
para uma grande parte da humani-
dade, durante a crise do COVID-19 
poucos serão capazes de dizer que 
permaneceram ilesos.

Quem mais e quem menos per-
deu entes queridos arrebatados 
pelo maldito vírus; ou conseguiu 
sobreviver a seus desafios e con-
sequências, diretos ou indiretos, 
seja sobre a saúde física, mental 
ou econômica de famílias e indiví-
duos.

Isso tudo provoca um questiona-
mento, exige muitos porquês que 
vão e vêm sem que seja fácil en-
contrar uma resposta que alivie 
a dor do absurdo. Pretendemos 
expor uma possível proposta que 
nos permita respirar no meio des-
se labirinto de porquês que é a dor.

1. A dor é inútil

Sustentar que o mal em nosso 
mundo é inevitável, não nos leva 
ao fatalismo ou à resignação. Se 
dissermos que o mal não é abso-
luto, podemos e devemos lutar 
contra ele, sabendo que Deus está 
ao nosso lado, combatendo-o e su-
perando-o na medida do possível 
desde agora, dentro dos limites da 
história, e garantindo o triunfo de-
finitivo quando esses limites forem 
quebrados pela morte.

Diante da dor, independentemen-
te de quem quer que seja, nunca 
a justificamos como um fogo que 
purifica ou como um castigo que 
corrige. Não há conformidade, mas 
pura rebelião; uma rebelião sem 
rancor contra os outros ou Deus.

Devemos repetir e viver um NÃO 
indignado e retumbante; uma re-
pulsa absoluta diante do mal e da 
dor que brota de uma firme espe-
rança, que nos liberta da incapa-

cidade de combater o mal com 
todo o coração. Em face do mal, 
não cabe conformismo, quietismo, 
improviso, resignação. Não quere-
mos morfina, mas um estimulante 
para reagir.

Se vivêssemos da resignação esta-
ríamos renunciando ao futuro de 
Deus, porque nos renderíamos ao 
desespero que aniquila a existên-
cia e tira a última palavra de Deus, 
que não é outra senão: VIDA.

2. Somente o Deus sofre-
dor pode nos salvar

O pastor luterano 
Dietrich Bonhoe-
ffer, assassinado em 
um campo de concen-
tração nazista em 1945, 
buscando o significa-
do da morte e da 
dor injusta, chegou 
a esta conclusão:

«Somente o Deus 
sofredor pode nos salvar».

Neste mesmo sentido, o Papa 
Francisco na audiência de 8 de 
abril de 2020 disse:

«Hoje podemos nos perguntar: 
Qual é a verdadeira face de Deus? 
Geralmente projetamos nele o que 
somos, com força total: nosso su-
cesso, nosso senso de justiça e até 
nossa indignação.

Mas o evangelho nos diz que Deus 
não é assim. É diferente e não po-
deríamos conhecê-lo com nossas 
forças. Foi por isso que ele veio até 
nós, veio nos encontrar e, precisa-
mente na Páscoa, ele se revelou 
completamente.

E onde foi totalmente revelado? 
Na cruz. Lá apren-

demos as caracte-
rísticas do rosto 
de Deus. Não es-
queçamos, irmãos 

e irmãs, que a cruz é a 
cátedra de Deus.

Seria bom olhar-
mos para o Cruci-
ficado em silêncio 

e ver quem é o nosso 
Senhor: aquele que não 

aponta o dedo para ninguém, nem 
mesmo para quem o crucifica, 
mas abre os braços para todos; 
quem não nos esmaga com a sua 
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glória, mas se desnuda por nós; 
aquele que não nos ama da boca 
pra fora, mas nos dá vida em si-
lêncio; quem não nos obriga, mas 
nos liberta; quem não nos trata 
como estranhos, mas toma sobre 
si o nosso mal, toma sobre si os 
nossos pecados.

E, para nos libertarmos do pre-
conceito contra Deus, olhemos 
para o Crucificado. E então abra-
mos o Evangelho».

3. Deus não precisa 
de advogado, apenas 
de compreensão

Pode ser que na fraqueza um con-
vidado sempre inoportuno apa-
reça: o sentimento de culpa ou 
dúvida sobre se isso que acontece 
é algo que é merecido por esse ou 
outro comportamento. A resposta 
é outro NÃO retumbante. Deus 
não pune, nem distribui correção, 
nem vingança, nem crueldade.

Deus promete felicidade e espe-
rança. Essa afirmação de manual 
deixa nossos corações tão frios 
quanto nossas mãos, porque sabe-
mos que, tanto quanto Jesus dis-
tribuísse bondade a mãos cheias, 
ele não foi capaz de curar a todos, 
ou mesmo tirá-los da pobreza.

Jesus não nos apresentou a um 
Deus “conserta tudo”, então talvez 
tenha chegado a hora de colocá-
lo no lugar que honestamente lhe 
pertence, livre de toda a responsa-
bilidade por nossos males.

O mundo é como é, com coisas 
boas e ruins misturadas e nem 

sempre em igual proporção. Então, 
para que serve a oração se Deus 
nos ignora? Desespero, é quan-
do pensamos que a oração tem a 
mesma eficácia que jogar palavras 
ao vento.

É claro que, em meio à dor e ao 
desespero, o fiel convencido -e 
também o mais indeciso- levanta 
os olhos para o Céu, pedindo luz, 
conforto, calor, saúde, sentido...

A súplica brota do sentimento de 
miséria; temos a sorte de poder 
projetar nossa ansiedade além de 
nossos limites, na transcendência.

O Deus cristão não é onipotente 
apenas para alguns privilegiados 
a quem ele ouve. Ele é um Deus 
em solidariedade conosco até na 
entrega do sangue de seu Filho, 
filho compassivo e compadecedor. 
Diante da dor e do mal, Deus ofe-
rece coragem e esperança: quem 
sofre sabe que pode permanecer 
na terra, que tem o direito de lutar 
e que, embora não possa vencer, 
pode esperar, com Jesus, e que na 
carne trespassada por qualquer 
cruz, você verá o Deus da ressu-
rreição.

Esta é a compreensão de Deus que 
nós, cristãos, devemos gravar em 
nossos corações e transmitir aos 
outros, que por acaso o necessi-
tam mais que nunca neste mundo 
tão cruelmente doloroso em que 
vivemos hoje.

4. E se a morte aparecer

Façamos uma leitura religiosa da 
morte. Nós, seguidores de Jesus a 
superamos vivendo e amando.

A vida é apenas uma, mas com 
duas dimensões: uma vivida “aqui” 
no espaço e no tempo; e a outra na 
visão eterna do Deus “todo amo-
roso”, a salvação de tudo o que fo-
mos. A morte é a ponte do tempo-
ral para o eterno.

Podemos viver descobrindo as 
centelhas da eternidade que nosso 
dia a dia nos oferece. Somos cria-
dos para viver, não para morrer, e 
a única maneira de não perder o 
horizonte é amar, porque o amor, 
à imagem de Deus, nos torna imor-
tais, e essa é a única força que não 
conhece limites, nos torna eternos, 
como foi manifestado na ressu-
rreição de quem morreu amando 
sem limites. Como não pode ser de 
outra forma, não fazemos isso so-
zinhos, egoisticamente, mas com 
aqueles que amamos.

5. Deus chora com você

Caso você não termine de assimi-
lar essa reflexão e não faça outra 
coisa a não ser dar voltas no la-
birinto da dor ou caso inclusive 
estiver doente, que fique claro que 
Deus não abandona você. Deus 
lhe acolhe na doença, na dor; cui-
da de você por meio de seus entes 
queridos e especialistas.

Se você perdeu quem mais ama-
va ou o amigo que mais o ajudou, 
pode ouvir o clamor de Deus ao 
seu lado. Deus chora com você e 
lhe convida a olhar além da morte.

Não admita nem um minuto a in-
sinuação de que esse é um castigo 
merecido: Deus não castiga, Deus 
ama você..

Na página anterior, um padre 
com medidas de proteção reza 
pelos falecidos do COVID-19 
antes de seu enterro em Manaus, AM.
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O Centro de Acompanhamento e 
Recuperação para o Desenvolvi-
mento Integral (CARDI) oferece 
sua farmácia (foto, esquerda), muito 
importante porque nos centros de 
saúde não há consultas nem dão 
receitas e os pacientes crônicos 
não recebem medicamentos. O 
CARDI fornece esses medicamen-
tos por um ou dois meses. Outros 
serviços foram cancelados devido 
a recomendação sanitária.

O acompanhamento espiritual 
é fornecido com medidas de pro-
teção ou via internet. Algumas 
terapias são realizadas com apli-
cativos de mensagens e vídeo e 19 
grupos continuam sua formação 
(formatura, oficinas e cursos).

O Centro de Espiritualidade Agos-
tiniano Recoleto (CEAR) na Cida-
de do México oferece um Whats-
App para pessoas em solidão ou 
depressão.

ARCORES Espanha lançou uma 
campanha para enviar cartas a 
pacientes isolados do COVID-19 e 
deu apoio e recursos a instituições 
que acolhem os sem-teto, um gru-
po muito vulnerável que não pode 
se proteger em espaços dignos e 
higiênicos.

Em Chiclana de la Frontera (Cá-
dis), as três paróquias dos agosti-
nianos recoletos fornecem alimen-
tos a 1.500 pessoas, 53% a mais 
do que antes da pandemia. Como 
a cidade vive do turismo, o desem-
prego é muito alto, dadas as fortes 
restrições às viagens.

Em Montebello, Califórnia 
(63.000 habitantes, a 13 km. de 
Los Ángeles) o programa regu-
lar de entrega de comida para os 
sem-teto teve que ser suspenso; 
em 2019 distribuiu mais de 7.000 
rações aos beneficiários.

Antecipando o fechamento obri-
gatório de suas instalações e o en-
cerramento de prestação de ser-
viço, era notório que tal situação 
de necessidade de tantas pessoas 
não desapareceriam, desta forma 
se entregaram cartões de débito 
com validade em mercadinhos e 
restaurantes da região.

A Família Agostiniana Recoleta responde à pandemia

Em Querétaro, o CEAR, a Fra-
ternidade Leiga, as Missionárias 
Agostinianas Recoletas (MAR), a 
Juventude Agostiniana Recole-
ta (foto, à direita) e a Paróquia do 
Divino Redentor uniram forças 
para fornecer comida, limpeza e 
assistência básica às famílias mais 
afetadas pela pandemia, tudo isso 
foi feito em coordenação com o 
ministério social, que seleciona os 
beneficiários de acordo com a ne-
cessidade e urgência.

Nossa família religiosa foi surpreendida pela pandemia assim como o resto do mundo. As agendas mu-
daram, as prioridades também. Ele chegou em cada país e região em etapas, e mais cedo ou mais tarde 
a vida pastoral e comunitária teve que se adaptar à realidade. Foi assim que religiosos, monjas, leigos e 
jovens, comunidades e ministérios em todo o mundo tentaram responder.

México

Espanha Estados Unidos

Cáritas Diocesana, La Caixa, a 
Prefeitura, pessoas e empresas 
apoiam esse esforço; também o 
Banco de Alimentos de Cádiz e o 
Programa Europeu de Ajuda Ali-
mentar.

ARCORES México, por sua vez, en-
trega alimentos em Las Vías, norte 
da Cidade do México, também em 
coordenação com as MAR; e em 
Totolapan, Morelos, onde se apoia 
com alimentos, de forma mais es-
pecífica a famílias com membros 
que sofrem de paralisia cerebral. 
O projeto habitacional para as ví-
timas do terremoto há dois anos 
teve que ser completamente inte-
rrompido devido ao confinamento.
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Ovírus mudou nossas vidas e 
hábitos, nos trancou e nos iso-

lou, apagou aquilo que gastamos 
energia e tempo.

Na Família Agostiniana Recoleta, 
paróquias, escolas, obras sociais 
-tudo- foram fechados porque a 
urgência é proteger a própria vida 
e a dos outros; mas ofereço três 
pontos para ter em mente quando 
tudo isso passe.

1A primeira é reconhecer que 
não conseguiremos voltar a 

“essa normalidade”, porque o nor-
mal era exatamente o problema. 
Precisamos nos tornar melhores, 
mais cuidadosos, mais humanos.

Como deve ser o nosso relaciona-
mento com as pessoas e a Casa 
Comum, com a Natureza e os se-
res vivos? O vírus lembrou que 
sempre que perde a humildade, o 
ser humano erra a direção certa, 
perde o equilíbrio, e a vida.

2O segundo aspecto que veio 
com o vírus e deve permanecer 

é a viagem ao nosso interior que 
pudemos fazer isolados.

Foram instalados espaços de dis-
tribuição de alimentos em quan-
tidades suficientes para um mês e 
máscaras para a população foram 
distribuídas em todo o país. Du-
rante toda a pandemia, cerca de 
200 voluntários procurarão aten-
der a mais de 25.000 pessoas.

Nesta área, os esforços das mon-
jas agostinianas recoletas con-
templativas de Bacólod têm sido 
impressionantes (fotos acima). 
Além de fazer máscaras, elas ini-
ciaram uma padaria a todo vapor, 
que entrega toda a sua produção a 
este projeto.

Os menores a partir de 6 anos de 
idade atendidos na Associação 
Águilas de Santa Fe, na Cidade 
da Guatemala, continuam seu 
processo de atendimento integral 
em suas casas, mas acompanhados 
por monitores através de aplicati-
vos de mensagens. Essa associação 
oferece apoio educacional, valori-
za o aprendizado, a inclusão tec-
nológica e o esporte, entre outros 
programas de reforço.

As paróquias agostinianas recole-
tas da Cidade da Guatemala e To-
tonicapán, por sua vez, entregam 
mantimentos e produtos de higie-
ne para famílias pobres.

Teremos que nos dar tempo para 
colocar em ordem e organizar a 
casa do nosso interior, deixar vir à 
tona: emoções, sentimentos, pen-
samentos e tudo o que não pres-
távamos mais atenção por estar-
mos muito ocupados e sem tempo.

O vírus lança luz sobre uma ver-
dade: embarcamos social e indivi-
dualmente em um ritmo e inércia 
que não levavam a lugar nenhum. 
É necessário esse turismo interior, 
para enraizar-se, crescer em pro-
fundidade, voltar ao coração, to-
mar as rédeas da vida.

A Família Agostiniana Recoleta responde à pandemia

Fray Miguel Ángel, en el centro, 
con dos miembros de JAR Guadalupe, 

Caracas, Venezuela.

Roteiro para um futuro incerto
[Frei Miguel Ángel Hernández, OAR]*

Uma vida que é fascinante, con-
traditória e paradoxal: leva em 
conta que a tristeza é algo impor-
tante para saber dar valor a feli-
cidade; o barulho, para apreciar o 
silêncio; a ausência, para valorizar 
a presença... a pandemia tem sido 
uma lição difícil para despojar-nos 
do orgulho e da soberba; desfazer 
o caminho trilhado e voltar para 
encher de luz esses mesmos cam-
inhos; talvez tenhamos que voltar 
à origem: a Deus.

3Terceiro e último, o vírus nos 
fez ver que não é verdade que 

estamos todos no mesmo barco. 
Estamos no mesmo mar, mas al-
guns navegam de iate, outros de 
barco, outros com coletes salva-
vidas, outros nadam até a exaustão 
e não poucos se afogam.

Como ajudar os irmãos que, quan-
do reabrirem suas vidas, verão seu 
mundo em colapso e destruído?

[*] Frei Miguel Ángel (Collado Villalba, 
Madri, Espanha, 1965), é o prior provin-
cial da Província de Santo Tomás de Villa-
nova dos Agostinianos Recoletos.

Filipinas Guatemala
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As clínicas em Lima e Chiclayo, 
sem estrutura para proteger fun-
cionários e usuários do COVID-19, 
encaminham possíveis pacientes 
para outros centros. Eles conti-
nuam a cuidar outras doenças.

O Coliseu Haren Alde de Chota 
foi cedido ao governo como centro 
logístico de distribuição de alimen-
tos à população mais vulnerável.

A Rádio Santa Mônica se esforça 
para ser líder em informações ver-
dadeiras e úteis sobre a pandemia, 
em face da proliferação de trotes e 
mensagens falsas com interesses 
espúrios.

A falta de conectividade não per-
mitiu atividades educacionais on-
line para os 2.000 alunos do Colé-
gio Santo Agostinho de Kankintú, 
na região indígena Ngäbe-Buglé, 
na província de Bocas del Toro.

O trabalho e a função do Banco de 
Alimentos lançado pela Paróquia 
de São Lucas na Cidade do Pana-
má foi revelada como essencial. 
Uma doação de 5.000 US$ da Fun-
dação Alberto Motta redobrou 
seus esforços na luta pela “fome 
zero” entre a população mais vul-
nerável do país.

Neste país, as famílias não têm es-
trutura para confinamento; e as fa-
mílias não têm capacidade econô-
mica para se isolar sem trabalhar. 
Um plano de assistência alimentar 
tenta atingir 1.220 famílias nas es-
colas de Kamalo e Kamabai.

Em Freetown, as instalações dos 
Agostinianos Recoletos em Penisu-
lar Road foram cedidas como cen-
tro de quarentena da comunidade 
filipina, a pedido do consulado do 
país asiático e sob a supervisão da 
Cruz Vermelha local, que possui 
numerosos funcionários dessa na-
cionalidade.

PeruPanamá Serra Leoa

Estamos cientes da realidade 
que nos aflige; por isso, inten-

sificamos a vivência de nossa 
vocação com maior fidelidade ao 
carisma agostiniano recoleto con-
templativo, na fraternidade e na 
oração comunitária e pessoal.

Em alguns mosteiros, a celebração 
da Eucaristia não falta; em outros, 
a sala da comunidade virou capela 
para assistirmos à missa transmi-
tida por televisão. Agradecemos 
ao Senhor por ter reservado a co-
munhão em nossos sacrários.

Prolongamos o tempo de ado-
ração ao Santíssimo Sacramento 
e intercedemos especialmente pe-
los afetados, por aqueles que dão 
assistência aos doentes, pelos que 
se dedicam à sociedade e aos mor-
tos do coronavírus. A oração co-
munitária permanece com as duas 
horas de meditação, a Liturgia das 
Horas, as jaculatórias, o Terço...

Mas nós, monjas contemplativas, 
não estamos em conflito com o 

mundo: sentimos isso em nossos 
corações. O COVID-19 foi uma 
ocasião para manifestar nosso 
amor e o espírito de solidariedade 
das contemplativas com o mundo.

Algumas comunidades tomaram 
a iniciativa de fazer máscaras por 
conta própria; outras o fizeram 
depois de receber encomendas 
de prefeituras, dioceses, coopera-
tivas ... tudo o que foi produzido 
serviu para abastecer os Centros 
de Saúde locais e a Cruz Vermelha, 
farmácias, um hospital, pessoal de 
saúde e órgãos de segurança.

Diante de tanta incerteza, senti-
mos medo, porque temos irmãs 
mais velhas e sabemos o quanto 
elas sofrem quando estão doentes 
e nós sofremos com elas.

Estamos com a nossa humilde 
oração ao lado dos enfermos; da-
queles que lutam na linha de fren-
te; dos idosos em suas casas; famí-
lias que perderam entes queridos 
ou que estão angustiadas com 
tanta incerteza; deficientes, mul-
heres solteiras, crianças, adoles-
centes e jovens. O sofrimento dos 
inocentes e vulneráveis é o nosso e 
o colocamos no coração de Jesus e 
Maria.

[*] Madre Eva Maria (Elzaburu, Nava-
rra, Espanha, 1949) é a presidente da 
Federação das Agostinianas Recoletas da 
Espanha, que congrega mosteiros contem-
plativos na Espanha, Filipinas e Quênia.

Agostinianas Recoletas: solidariedade e oração intensa
[Madre Eva María Oíz, OAR]*

Espanha. Mosteiro de Vitigudino (Salamanca). Acima, o de Dênia (Alicante).
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A Clínica Médica Santo Agostin-
ho de Bajos de Haina foi fechada 
como forma de prevenção. A dis-
tribuição de fichas de prevenção 
e alimentação continua para vinte 
adolescentes grávidas, um pro-
grama financiado pelo Colégio 
Oficial de Médicos de Madri (Es-
panha).

As cozinhas sociais das Agosti-
nianas Recoletas do Coração de 
Jesus (ARCJ) e das Missionárias 
Agostinianas Recoletas (MAR), 
aplicam planos para evitar aglo-
merações e priorizam a higiene. 
Em Los Teques, as ARCJ atendem 

República 
Dominicana Venezuela
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a mais de 1.000 pessoas por dia e 
140 crianças em um programa nu-
tricional; 28 confinadas na mesma 
casa das religiosas. As três residên-
cias para idosos das ARCJ estão 
isoladas e só permitem doações 
em espécie deixadas na porta.

Por sua vez, as MAR em Atapirire, 
uma área rural isolada e empobre-
cida, tornaram-se as únicas forne-
cedoras de comida da população.

As comunidades agostinianas re-
coletas do Brasil foram as mais 
atingidas pelo COVID-19, o que 
levou a mortes entre os religiosos.

Vários projetos sociais tiveram 
que suspender suas atividades: os 
três Centros Esperança da Amazô-
nia, a Policlínica do Rio de Janeiro 
e o Lar Frei Pedro para idosos no 
Espírito Santo. O Lar Santa Mônica 
de Fortaleza está em isolamento, 
sem visitas ou passeios.

O antigo seminário em Maringá 
(PR) e o Centro Tagaste de Breves 
(PA) foram convertidos em espaço 
de quarentena e área de descanso 
para profissionais de saúde.

Manaus e Fortaleza, onde está 
localizada a Província de São Ni-
colau de Tolentino, foram duas ci-
dades severamente afetadas pela 
doença. As paróquias se esforçam 
para ofere-
cer serviços 
sociais, mes-
mo quando 
fechadas ao 
público.

Arcores Costa Rica organizou em 
Pozos de Santa Ana a campanha 
Contagiemos Solidariedade para 
distribuir bens essenciais às víti-
mas da pandemia.

A Cidade dos Meninos está isola-
da e estabeleceu zonas seguras e 
protocolos de descontaminação. 
Foi oferecida proteção especial 
aos estudantes cujas condições 
familiares não permitiam a subsis-
tência, a salvaguarda de sua saúde 
ou a possibilidade de continuar sua 
formação on-line, bem como o res-
tante dos estudantes.

O projeto socioeducativo promo-
veu o trabalho a distância e inte-
rrompeu a chegada de voluntá-
rios nacionais e estrangeiros; isso 
afetou um grupo JAR do México 
que planejava ser voluntário lá em 
abril.

Brasil Costa Rica Criatividade
Em todos os países onde a Família 
Agostiniana Recoleta está loca-
lizada, igrejas e ministérios foram 
fechados. São espaços de encon-
tro para pessoas e grupos, de as-
sistência pastoral e social, escolas 
de oração e Bíblia, de convivência; 
e onde os católicos recebem os 
sacramentos da fé, demonstram 
solidariedade e crescem espiri-
tualmente. Para os religiosos, os 
templos são o centro de trabalho.

A pandemia despertou a criativi-
dade. A atividade que era realiza-
da nas igrejas migrou para celula-
res, computadores, tablets, redes 
sociais e aplicativos de mensagens 
em praticamente todos os casos e 
locais.

Via online, foram realizadas missas, 
orações; cursos, oficinas e retiros 
dos CEAR; aulas e tutoriais dos 
colégios. Foi celebrada até mesmo 
uma Semana Vocacional Virtual 
com orações, memes, testemun-
hos... Pode pesquisar com a has-
htag #SemanaVocacionalVirtual.

A vida continua, a Igreja conti-
nua: um vírus não pode impedir o 
enorme desejo de fraternidade, de 
solidariedade, de comunhão e de 
vivência de um carisma e de uma 
espiritualidade comum.

A Cidade dos 
Meninos pouco 

antes do começo 
da pandemia.



Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

Agostinho, luz para o caminho

q	 fortalece-nos	 na	 fé:	 revela-nos	 o	
rosto	 sofredor	 de	 Cristo	 que	 com-
pleta	em	nós	sua	paixão,	caminho	
da	Páscoa;

q	 encerre	nosso	confinamento,	abrin-
do	janelas	e	varandas	de	caridade	
em	 direção	 à	 praça	 luminosa	 da	
solidariedade;

q	 ilumine	 em	 nossa	 vida	 horizon-
tes	de	esperança,	planos	e	projetos	
para	 edificar	 um	novo	 céu	 e	 uma	
nova	terra.

Acolhe,	 Senhor,	 nossas	 súplicas.	 Em	
vossas	mãos	Pai	as	colocamos,	por	Jes-
us	Cristo,	nosso	Mediador	Amém.

[Frei Pablo Panedas, OAR]

Santo Agostinho lançou luz e es-
perança após o saque de Roma 

(410), uma catástrofe com conse-
quências semelhantes às da pan-
demia: desespero e terror.

Primeiro, ele pediu um ato de con-
fiança: tudo está nas mãos de Deus; 
nada escapa ao seu plano, por ve-
zes difíceis de entender, mas cujo 
fim é sempre e somente a salvação 
universal.

Então ele nos convida a aproveitar 
o momento da provação como um 
chamado à conversão: analisar o 
que Deus quer de nós, peregrinos 
sem morada a caminho da cidade 
de Deus.

Em terceiro lugar apelou à solida-
riedade. Somos administradores 
do que Deus nos dá (capacidades, 
tempo, recursos), para oferecer a 
quem sofre e precisa, espelho da 
face de Cristo.

Por fim, Santo Agostinho apela à 
esperança: por mais longa e difí-
cil que seja a pandemia, devemos 
manter o ânimo. Deus concede 
sua graça para superar todas as 

tribulações, orando e pedindo que 
a graça realize o que Deus deseja 
nesta crise, fazendo o bem aos ou-
tros e purificando atitudes e ações.

[Frei Enrique Eguiarte, OAR]

Thomas Cole —1836—, 
The course of Empire • Destruction. 
The New York Historical Society.

Ezequiel Moreno, 
intercessor diante do COVID-19

Deus	 Pai,	 vós	 nos	 destes	 em	 Santo	
Ezequiel	 Moreno	 um	 modelo	 de	

caridade	e	confiança	em	vós.
Ele	 nunca	 viu	 a	 doença	 como	 tor-
mento,	mas	via	o	toque	da	vossa	mão	
amorosa	que	o	convida	a	contemplar	o	
rosto	desfigurado	do	seu	Filho	Amado.
Ele	 não	 se	 mantinha	 afastado	 dos	
doentes,	 por	mais	 contagioso	 que	 fos-
se;	pelo	contrário,	os	prostrados	eram	
atraídos	por	ele,	os	atraia	para	si.
Toda	a	sua	vida	é	atravessada	pelo	fio	
de	 ouro	 da	 predileção	 pelos	 doentes:	
nas	Filipinas,	 na	Colômbia,	 na	Euro-
pa,	enfim,	sempre.
Fazei,	 bom	 pai,	 que	 Santo	 Ezequiel	
continue	no	céu	sua	ação	misericordio-
sa.	E	dai-nos	vosso	espírito,	vosso	Espí-
rito	Santo,	que	nos	permita	enfrentar	
a	pandemia	do	coronavírus	 como	vós	
desejais.
Que	esse	mesmo	Espírito:
q	 desinfete	 e	 feche	a	 ferida	de	nosso	

orgulho,	 para	 que	 reconheçamos	
nossa	condição	de	fragilidade;

q	 faça-nos	 generosos	 no	 agrade-
cimento:	 aos	 trabalhadores	 da	
saúde,	 forças	de	 segurança,	 trans-
portadores,	voluntários,	e	a	tantas	
pessoas	de	boa	vontade;

Envie seus pedidos 
de intercessão e reze 
com todos no Centro Virtual 
de Oração Santo Ezequiel 
Moreno dos Agostinianos 
Recoletos no Facebook.

Várias vezes compartil-
hou sua merenda com 
os pobres e, em duas 
ocasiões, privou-se de 
assistir aos jogos e às va-
quinhas da festa de São 
Roque, para acompanhar 
a dois companheiros 
com impedimentos. A 
primeira vez passou toda 
a noite com o filho de um 
oleiro que seu pai havia 
ordenado que vigiasse 
uma carrada de lenha; 
na segunda vez em que 
ele tinha apenas 11 anos, 
passou a tarde com um 
menino doente que nem 
o médico nem seus pais 
conseguiram convencer 
de que ele não podia ir às 
touradas. Ángel Martínez 
Cuesta, Beato Ezequiel 
Moreno, 91.


