
A Província de São Nicolau de Tolentino dos Agostinianos Recoletos celebrará 400 aniversários no 
próximo ano (1621-2021). Quatro séculos merecem ser celebrados: para nos reunirmos, agradecer-
mos, lembrarmos, celebrarmos, afirmar a união e melhorar ainda mais o futuro.

No dia 23 de novembro de 1621 os Agosti-
nianos Recoletos, em Capítulo Geral, foram 
organizados em quatro Províncias: Castela, 

Aragão, Andaluzia e Filipinas. Esta última, a Provín-
cia de São Nicolau de Tolentino das Filipinas, supe-
rou as vicissitudes da história e permanece hoje.

Abrimos em Canta e Ca-
minha uma série para 
esse 400º aniversá-
rio. Neste primeiro 
número explicamos 
a logomarca oficial, 
o lema e o cartaz da 
celebração e o Prior 
Provincial apresenta 
sua visão da Província, 
seus pontos fortes e de-
safios. Desenvolvemos em 
seis páginas uma história 
visual dos 400 anos e depois 
propomos o programa de cele-
brações, com cada mês dedicado a 
uma realidade diferente. Finalmente, 
poderemos rezar a oração oficial e ouvir o 
hino composto ex professo para este IV Cen-
tenário.

Santo Agostinho, por ocasião da Páscoa, 
externou sua ideia sobre o significado de 
celebrar algo: “quando celebramos a Páscoa, 
não crucificamos o Senhor novamente, mas fa-
zemos presente na celebração anual os fatos do 
passado; o mesmo pode ser dito dos futuros que 
ainda não existem” (Sermão 252, 12).

Com a celebração, não pretendemos repetir o passa-
do, mas fazer presente o que aconteceu e mostrar o 
que desejamos que seja realizado no futuro. Aspira-
mos a responder, junto com todos os agostinianos re-
coletos, ao chamado de Deus para contemplar, viver 
juntos, missionar e evangelizar.

Por esta razão, nos próximos números de nosso Bole-
tim de Amizade falaremos destes valores vividos por 

tantas gerações, da experiência de testemunhas 
qualificadas ao longo do caminho percorrido e 

buscaremos uma resposta da Província para o 
que a Igreja e a humanidade precisam de nós.

Na vida de fé, celebrar um aniversário é dar 
graças a Deus, deixar-se admirar por seu tra-

balho naqueles que nos precederam e recu-
perar a atitude de escuta e disponibilida-

de para responder a seu chamado. Este é 
o objetivo da Província de São Nicolau 

de Tolentino hoje, e nosso Bo-
letim participa 

dele.

.

400 anos: sempre em missão
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Os primeiros missionários agostinianos recoletos chegam nas Filipinas, berço da Província de São Nicolau de Tolentino. 
Detalhe do cartaz oficial do IV Centenário, obra do artista visual agostiniano recoleto David Conejo.



2 Sempre em missão: o melhor resumo de quatro séculos de vida
O 400º Aniversário da Província de São Nicolau de Tolentino é uma boa desculpa para propor um 
lema e uma imagem que expliquem visualmente a vida, tarefa, identidade, sonhos e desejos da-
queles que construíram esta Família por tantas gerações.

O lema: 
“Sempre em missão”

Nenhum batizado pode re-
nunciar à missão: ela faz 
parte do seguimento de 

Cristo. As pessoas consagradas, 
além disso, optam por dedicar suas 
vidas a semear esperança e alegria 
entre aqueles que estão presos pe-
las mil faces do sofrimento.

Os membros da Província de São 
Nicolau de Tolentino, que vivem o 
carisma agostiniano recoleto, têm 
como ideal estar sempre disponí-
veis para o que a Igreja precisar. 
Ser voluntários nas missões é o 
que os chamou e os tornou mem-
bros da Província.

Hoje eles olham para seu pa-
droeiro, Nicolau de Tolentino 
(1245-1305). Com ele apren-
deram que devem trabalhar, 
rir, chorar, amar, viver, crer, 
sonhar, sentir, crescer e vibrar 
em fraternidade com uma só 
alma e um só coração. Isso é es-
tar sempre em missão.

A logomarca: 
Um trem que não para

A logomarca da Província, a estre-
la de São Nicolau, esta no fundo e 
ilumina com sua luz os números do 
aniversário, 400.

Dentro do primeiro zero está São 
Nicolau, com sua estrela e com 
o Evangelho que se transborda, 
encarnação dos valores do segui-
mento de Cristo a partir do caris-
ma de santo Agostinho.

No segundo zero há uma barca, 
representação da missão, lembre-
te dos apóstolos que, encorajados 
pelo Mestre, superam o medo e se 
lançam ao fundo para pescar ho-
mens. O barco foi o meio de trans-
porte nas Filipinas, a primeira mis-
são desta Província que hoje esta 
presente em três continentes.

Onde o trem para? As estações es-
tão hoje em três continentes, nas 
pessoas as quais damos assistên-
cia e que carregam o Evangelho na 
forma de testemunho, de alegria 
por sua própria vocação, de segui-
mento a Cristo. Você, que lê isto, é 
uma das estações desse trem.

Em cem anos, a locomotiva será 
substituída por uma outra mais 
potente, a de “cinco”, meio milênio. 
A estrela continuará a brilhar en-
quanto o sopro do Espírito conti-
nuar a bordo dos chamados a com-
partilhar este carisma.

• O fogo do Evangelho

São Nicolau de Tolentino retrata 
o anseio daqueles que querem dar 
o mundo para Cristo. Sua mensa-

gem não está no milagre deslum-
brante, mas na batida diária do 
coração, modelado no molde de 
Agostinho de Hipona; um cora-
ção simples, solidário, que se doa 
aos outros sem cálculos, buscando 
a face de Deus naqueles que so-
frem, construindo a amizade...

Nicolau entendeu que a lingua-
gem atenciosa, o carinho e a proxi-
midade têm a última palavra, além 
das aparências. Sua estrela em seu 
peito nos lembra que ele se deixou 
entusiasmar e inflamar pelo Evan-
gelho e foi capaz de colocar luz no 
meio das nuvens de sofrimento.

O aniversário é ocasião para ser 
estrelas com a proposta evangéli-
ca sem igual que Nicolau praticou: 
quanto mais se dá e quanto menos 

se recebe, mais feliz é.

• Mares e oceanos

Desde o início da Recoleção 
em 1588 todos seus conventos 
tinham uma igreja aberta aos 

fiéis, porque não só se buscava 
só o recolhimento, mas também 

atender sempre ao Povo de Deus.

Em 1606, apenas 18 anos depois, 
a primeira expedição missionária 
recoleta partiu para as Filipinas. 
A barca evoca essa dura viagem 
através de dois oceanos onde mui-
tos deixaram suas vidas, mas ao 
mesmo tempo presta homenagem 
à coragem evangélica daqueles 
que remaram sem se abater ou se 
desanimar diante das dificuldades.

É a barca dos pescadores de homens 
que derramam o seu suor seme-
ando esperança em meio a tantas 
desesperanças; e o barco daqueles 
que, segundo o carisma agostinia-
no recoleto, se põem ao mar para 
encontrar o Mestre dentro de si, 
para conhecer e desfrutar do silên-
cio e da paz da reparação e depois 
para testemunhar o Cristo vivo e 
defender a dignidade dos filhos de 
Deus e sua Criação.

Imaginemos um trem comandado 
pelo tempo, que não para: a loco-
motiva é o quatro; e seus dois pri-
meiros vagões, fixos, os zeros: São 
Nicolau e a missão.

• A estação é você

Fora de foco seguem o resto dos 
vagões, cada um representando 
as paróquias, colégios, missões e 
projetos sociais, centros e casas 
de espiritualidade e formação, de 
assistência aos idosos... Os vagões 
mudam com os tempos, mas sem-
pre ligados à locomotiva pelo vín-
culo da missão.
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O 400º Aniversário da Província de São Nicolau de Tolentino é uma boa desculpa para propor um 
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O cartaz: missão 
do passado e do presente

O cartaz (abaixo), obra do artista 
visual agostiniano recoleto David 
Conejo, baseia-se na experiência 
missionária da Província e pro-
cura combinar dois conceitos: a 
missão como presente e a missão 

como herança que orgulhosamen-
te caracteriza a Província.

A principal inspiração está no 
afresco (acima) do pintor espanhol 
Juan Barba (1915-1982) localiza-
do na cripta de São Nicolau de To-
lentino, dentro da igreja de Santa 
Rita em Madri. Ele representa a 
chegada dos missionários agosti-

nianos recoletos às 
Filipinas em 1605.

A estrela tem um 
duplo significado: 
ela nos lembra São 
Nicolau de Tolen-
tino, tradicional-
mente chamado de 
santo da estrela; e 
representa o Evan-
gelho, que ilumina 
e, ao mesmo tem-
po, é onde nós ten-
demos em comu-
nidade de irmãos. 
Daí a atitude dos 
frades, que olham 
para o ponto mais 
brilhante da com-
posição.

Dos quatro fra-
des, os dois da es-
querda atualizam 
o afresco de Juan 
Barba. Os dois fra-
des da direita são 
um elemento parti-

cular do cartaz, projetado por seu 
autor, David Conejo.

O primeiro é um jovem frade chi-
nês que representa aquela missão 
de Kweiteh/Shangqiu (Henan, 
China) tão amada pela Província; 
os jovens frades que vieram de lá 
nas últimas décadas são fruto do 
heroico trabalho dos missioná-
rios, que sofreram muito antes dos 
altos e baixos da história até sua 
expulsão final.

O frade idoso, por sua vez, tem o 
peso dos anos sobre ele e lembra 
a quem observa o cartaz das pes-
soas que às vezes são invisíveis, os 
idosos que continuam em missão. 
O jovem frade sostém ao idoso e, 
ao mesmo tempo, apoia-se na sua 
experiência e testemunho.

Os quatro religiosos da barca for-
mam uma comunidade, a melhor 
representação visual do carisma 
agostiniano recoleto.

Finalmente, a barca simboliza a 
Igreja: queremos servir a Igreja 
mesmo quando há tempestades e 
dificuldades; e é também o barco 
de nossa Ordem, sempre guiado 
pelo mesmo Senhor Jesus Cristo 
e no qual todos queremos estar 
juntos com os irmãos que o Senhor 
coloca em nosso caminho



4 “400 anos de sacrifícios, esperança, luta, serviço, constância no trabalho cansativo”
Sergio Sánchez (Tlalnepantla, México, 1961) é o prior provincial da Província de São Nicolau de 
Tolentino e responsável por convocar e promover as celebrações do IV Centenário. Pedimos-lhe 
que nos apresentasse em primeira pessoa a Província hoje, suas alegrias e desafios.

Em termos gerais

Os membros da Província 
vêm de quinze países e 
vivem em oito deles. É 

uma grande riqueza cultural, um 
processo contínuo de encultura-
ção e um grande desafio para o 
sentimento de pertença. Mais de 
50% dos religiosos vivem fora de 
seu país de origem. Por gosto ate 
seriam mais; mas alguns retornam 
ao seu país para receber melhores 
cuidados por sua saúde ou idade.

O que significa 400 anos?

Minha primeira certeza é que é 
obra de Deus. Quanto mais co-
nheço nossa história, com seus 
momentos gloriosos e os de es-
curidão e incerteza, mais estou 
convencido de que o Senhor está 
no nosso meio. É uma obrigação 
honrar aqueles que moldaram a 
Província, os religiosos e os leigos 
que compartilham nosso carisma.

Uma foto dos quatro séculos seria 
parecida a esta do Papa Francisco:

«Nossa história é gloriosa 
porque é uma história de sa-
crifício, de esperança, de luta 
diária, de uma vida de serviço 
desgastado, de constância no 
trabalho cansativo».

Como está de saúde?

Quatro séculos de vida dão pers-
pectiva suficiente para ler obje-
tivamente e olhar a história com 
fé, para sermos gratos e sentir-nos 
protagonistas de seu presente e 
futuro imediato. Alguns pontos 
descritivos da saúde da Província:

• Desafios

A Província está viva, mas preci-
sa responder a vários desafios. O 
primeiro desafio são as sociedades 
laicas onde somos a semente de 
mostarda e o fermento das pará-

bolas. Não escreveremos grandes 
obras, nem massas de pessoas nos 
procurarão; somos chamados a dar 
testemunho de nossa consagração 
a partir de presenças discretas.

A reestruturação e revitalização 
da Ordem está em andamento, 
mas as mudanças nas instituições 
são lentas.

A interculturalidade nas comuni-
dades tem sido pacífica e frutífera. 
Há uma lacuna de geração e a pirâ-
mide demográfica está invertida; 
temos que dar voz e responsabili-
dade a poucos jovens em comuni-
dades com programas e tradições 
profundamente enraizadas.

Outro desafio importante é a iden-
tidade carismática. Não importa 
onde você está e 
com quem, desde 
que você saiba o 
que significa ser 
um agostinia-
no recoleto.

• Profetismo

Não devemos perder a dimensão 
profética, a tensão saudável da 
conversão permanente que busca 
novas formas de vida. O conforto 
ou a imitação da sociedade elimina 
a fome por algo diferente.

Os eventos que colocaram a Pro-
víncia à prova —desamortização, 
revoluções— foram fonte de uma 
nova vida. Seria muito triste acos-
tumarmos a uma vida sem exi-
gências evangélicas que nos im-
pedem de ser significativos.

• Espiritualidade

Como disse Pedro Casaldáliga, a 
autêntica espiritualidade é perso-
nalizada, integradora e solidária; ou 
Karl Rahner: o cristão do século XXI 
ou será místico ou não será cristão.

• Formação

Embora cada pessoa seja única e 
estamos generalizando, as voca-
ções hoje vêm de ambientes des-
cristianizados, com mais idade e 
experiências passadas que não 

favorecem uma sólida estrutura 
pessoal e religiosa. O desafio 
é acompanhá-los a fim de se-
rem consagrados consisten-
tes e convictos hoje.

• Pastoral

O Evangelho toca as pesso-
as através da proximidade 
e da escuta ativa. É uma 
época de pequenas comu-
nidades, sem expressões 
de fé em massa; atender 
às minorias e àqueles que 
estão frios exige uma lin-
guagem adequada e com-
preensível.

• Esperança

Nunca a contracorrente da 
alegria e das exigências do 

Evangelho foi tão necessária. 
Os Papas nos pediram para ser-
mos pedagogos de interiorida-
de e criadores de comunhão.
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Sergio Sánchez (Tlalnepantla, México, 1961) é o prior provincial da Província de São Nicolau de 
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As missões e a presença nas novas 
fronteiras nos permitem viver nos-
sa consagração com maior alegria, 
nos sentimos mais úteis e inclusive 
retribuídos. Na missão não deve-
mos economizar os esforços em 
pessoas ou recursos.

As Juventudes Agostinianas Re-
coletas (JAR) dão um novo rosto 
à Província, assim como o compro-
misso das Fraternidades Secula-
res Agostinianas Recoletas.

Principais projetos

Quero me concentrar em quatro:

• Socioevangelização

É uma tarefa consolidada com seis 
projetos muito significativos no 
México, Costa Rica e Brasil com 
menores de idade, educação, saú-
de, moradia, água e saneamento. 
Além disso, há inúmeras ações so-
ciais e de conscientização, o apoio 
de todos os ministérios e a coorde-
nação de uma Comissão. Somos 
corresponsáveis com outras enti-
dades e ONGs do apoio, divulga-
ção e promoção na sociedade civil 
desses projetos.

• Promover espiritualidade

A formação permanente, o Iti-
nerário Formativo Agostiniano 
Recoleto e a promoção da cultura 
vocacional difundiram a espiritu-
alidade agostiniana recoleta de 
forma inesperada.

Os Centros de Espiritualidade 
Agostinianos Recoletos (CEAR) 
fazem nos capacitar para trans-
mitir e compartilhar esse carisma. 
Combinam formação agostiniana, 
experiências de oração, acompa-
nhamento, compromisso social...

• Religiosos anciãos

Cuidar deles, e não são poucos, é 
uma oportunidade para temperar 
nossa vida comunitária. Depois de 
uma intensa atividade, não é fácil 
para ninguém assumir pequenas 
ou grandes deficiências. É uma das 
tarefas mais exigentes dos Priores.

É urgente porque eles estão em to-
das as comunidades. Temos infra-
estruturas adaptadas e assistência 
profissional, mas nada pode nem 
deve substituir a relação fraterna 
da comunidade.

— Um acontecimento desses 400 anos
 A presença e a tarefa de evangelização nas Filipinas.

— Um frei reconhecido por todos
 Ezequiel Moreno, nosso irmão santo.

— Um Papa especial para a Província
 São Pio X, que tanto apoiou a Ordem.

—	Uma	palavra	que	define	a	Província
 Disponibilidade: sempre em missão.

— A melhor iniciativa ou ação 
para comemorar 400 anos

 Criar comunhão.

— O melhor fruto desta celebração
 Fidelidade ao nosso carisma no presente.

— Características do frei da Província
 Ele é missionário e pastor, promove a solidariedade, 

é educador; está onde a Igreja precisa dele.

— Como você comemora 400 anos?
Três atitudes pessoais e comunitárias: ser muito 
grato, viver nossa vocação com paixão e manter 
a esperança elevada.

— Companheiros de estrada
Uma grande família: a Ordem e cada uma 
de suas Províncias; as monjas contemplati-
vas e as monjas missionárias de vida ativa; e 

tantos benfeitores, amigos, parentes dos religiosos, 
membros das Fraternidades Seculares e das JAR, 

colaboradores... A todos, obrigado!

• Menores e vulneráveis

Estamos implementando uma cul-
tura de proteção para crianças e 
adolescentes para que todos os 
nossos ministérios sejam espaços 
seguros.

E para o futuro?

Eu o vivo com esperança, e não é 
um clichê. Cabe a nós testemunhar 
esta esperança agora, num contex-
to de adversidade e de certa escas-
sez de pessoal. Olhemos para Ele e 
não para nós mesmos, como enco-
raja o Papa Francisco:

«Nuestra esperanza no se basa 
en Nossa esperança não se 
baseia em números ou obras, 
mas Naquele em quem confia-
mos (cf. 2Tm 1:12)».

Em poucas palavras

Participantes 
do último 
Capítulo Provincial, 
maio de 2018. 
Marcilla, Navarra, 
Espanha

Entrevista 
completa:



05/12 
Toledo, Espanha

Nasce a 
Recoleção 

Agostiniana.

10/05 
Filipinas
Chegada dos 
primeiros 

missionários 
recoletos.

23/11 • Madri, Espanha
O primeiro Capítulo Geral 

dos Agostinianos Recoletos 
criou as Províncias de Castela, 
Aragão, Andaluzia e Filipinas, 

esta última com o nome de 
São Nicolau de Tolentino.

Filipinas
Sete décadas sangrentas 

para os religiosos, entre mortos 
em naufrágios (10), prisioneiros 
de piratas e rebeldes mouros (10) 

ou assassinados por eles (23).
Martírio de Frei León de San José . 
Detalhe da pintura na igreja paroquial 

de Peraleda de la Mata, Cáceres, Espanha.

20/06 
Ichikikushikino, 

Kagoshima, 
Japão

Chegada da missão 
ao Japão.Terminou 

violentamente 
em 1632 com 

o martírio de todos 
os religiosos 
(4 europeus 

e 3 japoneses) e 
de dezenas de leigos, 
entre eles santa Ma-
dalena de Nagasaki, 

padroeira da 
Fraternidade Secular.

1588

1606

1621

1623

Ciudade do México
Primeira casa da Província na América. 

É uma hospedaria na Cidade do México 
para religiosos em trânsito. 

Depois de desembarcarem em Veracruz 
os que procediam da Espanha, 

seguiam para Acapulco 
para tomar o Galeão de Manila.

1637
Manila, Filipinas

O agostiniano recoleto 
Frei Juan de la Concepción 
publicou os XIV volumes da 

História Geral das Filipinas, 
uma das principais obras 
do legado recoleto no país.

1788-1792
20/12 • Vigan, Ilocos Sul, Filipinas
Primeiro bispo agostiniano recoleto, 
Frei Juan Ruiz de Santo Agostinho. 
Hoje, oito bispos pertencem à Província: 
cinco no Brasil, um no México, 
um na Espanha e um na Costa Rica.

1780

Breve história visual da

1720-1790



02/01 • Bogotá, Colômbia
A Província de São Nicolau 
participa da restauração 

da Recoleção na Colômbia. 
Santo Ezequiel Moreno 
é o diretor da expedição.

1889

1824

Até 1830 a Província de São 
Nicolau era provida de mis-

sionários voluntários das outras 
Províncias da Espanha. Quando 
este fluxo congelou no século 
XIX, os seminários próprios fo-
ram abertos. A partir do final 
do século 20, a promoção vo-
cacional foi redirecionada para 
candidatos mais velhos de uma 
grande variedade de origens. 
Esta tem sido a evolução das 
casas de formação da Província 
desde 1824.

PROFESSOS E NOVIÇOS
• Alfaro, La Rioja, Espanha (1824-1829)

• Monteagudo, Navarra, Espanha (1829). 
(Noviciado até hoje).

• Marcilla, Navarra, Espanha (1865-2005).

• Kweiteh/Shangqiu, Henan, China 
(1935-1948 e desde 1991).

• Aculco, Edomex, México (1951-1964).

• Baguio, Luzon, Filipinas (1970-1984).

• Antipolo, Luzon, Filipinas (desde 1985). 
Desde 1998, Prov. Santo Ezequiel Moreno.

• Quezon City, Luzon, Filipinas (desde 1985). 
Desde 1998, Prov. Santo Ezequiel Moreno.

• Las Rozas, Madri, Espanha (2005).

ASPIRANTES E POSTULANTES
• San Millán de la Cogolla, La Rioja, Espanha 

(1878-1924).

• Lodosa, Navarra, Espanha (1925-1993).

• Kweiteh/Shangqiu, Henan, China 
(1931-1948 e desde 1991).

• Ivybridge, Devon, Inglaterra (1932-1950).

• Honiton, Devon, Inglaterra 
(1934-1982 e desde 2012).

• Caracas, Venezuela (1935-1939).

• Palmira, Táchira, Venezuela (desde 1939). 
Desde 1948 Prov. de São José e desde 
2018 da Prov. de Santo Tomás de Vilanova.

• Civita Castellana, Lácio, Itália 
(1940-1944).

• San Carlos City, Filipinas (desde 1948). 
Desde 1998, Prov. Santo Ezequiel Moreno.

• Fuenterrabía, Espanha (1950-1982).

• San Felipe del Progreso, Edomex, México 
(1950-1955).

• Querétaro, Qro., México (1955-2020).

• Valladolid, Espanha (1961-1992).

• Baguio, Luzon, Filipinas (desde 1965). 
Desde 1998, Prov. Santo Ezequiel Moreno.

• Kensington, Londres, Inglaterra 
(1970-2011).

• Coyoacán, Cidade do México (1981-1987).

• Cidade dos Meninos, Cartago, Costa Rica 
(1984-1991).

• Tlalpan, Cidade do México (desde 1987).

• Oxnard, Califórnia, EUA. (desde 1990). 
Proveniente da Prov. de Santo Agostinho.

• Pozos de Santa Ana, San José, Costa Rica 
(desde 1991).

• Union City, NJ, EUA. (desde 1997).

• Guaraciaba do Norte, CE, Brasil 
(desde 1999).

• Fortaleza, Ceará, Brasil (2002-2016).

Alfaro, La Rioja, Espanha
Primeira casa da Província na Es-
panha (acima), também a primeira 
especificamente para a formação. 
Em cinco anos, tornou-se pequena 
e mudaram-se para Monteagudo 
(Navarra) (centro); trinta anos de-
pois, um segundo centro de forma-
ção foi aberto em Marcilla (Navar-
ra) (fundo), até o século XXI estudo 
teológico não só da Província de 
São Nicolau, mas também, às ve-
zes, de outras Províncias.

Revolução Filipina
Uma grande virada na história: 
34 recoletos morreram (são 2/3 
do número total de missionários 
mortos na Revolução) e 85 foram 
capturados (acima, recoletos em 

cativeiro). Muitos foram repatria-
dos para a Espanha e se busca-
ram novos campos de trabalho e 
missão na América. As Filipinas 
(abaixo, em vermelho, expansão 

da Província em meados do século 
XIX) deixou de ser o principal 

espaço vital da Província.

1896-1901

Breve história da formação dos religiosos



Espanha / Brasil
Por decisão capitular, as casas na Andaluzia e no Brasil foram 
transferidas para a Província de Santo Tomás de Vilanova.

Panamá / Espanha
As casas no Panamá para a Província de N. S. da Cande-
lária, como aconteceu alguns anos antes com Sos del Rey 
Católico (Saragoça, Espanha)

China
Nasce a revista 
Todos Misioneros, 
a primeira grande 
mídia da Província 
para o público em geral. 
   Hoje ela continua em 
    sua herdeira, 
Misioneros 
del Tercer Milenio.

05/06 • Peru
A Província se estabelece 
no país andino.

Breve História do Apostolado Educacional
O Capítulo Provincial de 1940 pediu a abertura de colé-
gios, algo pioneiro na Ordem. Houve experiências anterio-
res; em 1885-1897, 1916 e 1924-1928 havia em Marcilla 
uma Escola Latina que oferecia três horas de aula diárias 
às crianças. A primeira escola havia sido aberta nas Fili-
pinas em 1896, mas a Revolução encurtou sua existência.
Entre 1904 e 1933, os recoletos da comunidade de Puen-
te La Reina (Navarra, Espanha) foram professores das 
escolas da Fundação Mena. Muitos religiosos tem dado 
inúmeras horas de ensino religioso, idiomas e outras dis-
ciplinas em escolas paroquiais e públicas em quase todos 
os países onde a Província tem estado.
Os centros com um asterisco (*) estão hoje sob a admi-
nistração de outras províncias da Ordem. A Província 
de Santo Ezequiel Moreno herdou da Província de São 
Nicolau mais de 40.000 alunos desde níveis infantil a 
pós-graduação.Kwetieh/Shangqiu, Henan, China

Começa uma das maiores façanhas missionárias 
da Província. A primeira parte da missão dura até 

1955, com a expulsão dos missionários estrangeiros e 
a prisão dos religiosos chineses. O catolicismo perma-
neceu adormecido e escondido por 40 anos, até ressur-
gir fortemente junto com a vida religiosa agostiniana 
recoleta, tanto para homens quanto para mulheres.

01/12 • Saragoça, Espanha
Primeira edição do 
Boletim Oficial da Província

1908

1910

1928

1939

1940

1909

1924

CENTROS EDUCACIONAIS DA PROVÍNCIA NA HISTÓRIA

1896-1898 • Col. São José, Bacolod, Filipinas.
1941 • Col. São Sebastião, Manila, Filipinas*.
1941 • Col. Sto. Tomás de Vilanova, San Carlos, Filipinas*.
1941 • Col. Frei Luis de Leão, Caracas, Venezuela*.
1947 • Universidade São José Recoletos, Cebu, Filipinas*.
1955 • Col. Santo Agostinho, Chiclana, Espanha.
1962 • Univ. de Negros Occidental, Bacólod, Filipinas*.
1963 • São Pedro Academy, Valença, Filipinas*.
1966 • Col. São Sebastião, Cavite, Filipinas*.
1966 • Col. Santo Agostinho, Valladolid, Espanha.
1968-2004 • Res. Universitária Augustinus, Madri.
1968-1974 • Col. Libre São Jose, Lodosa, Espanha.
1970 • Col. Frei Luis de Leão, Querétaro, México.
1971 • Col. São Nicolau de Tolentino Recoletos, 
   Talisay, Filipinas*.
1974 • Col. Romareda, Saragoça, Espanha.
2007 • Col. Técnico Agostiniano 
   (Cidade dos Meninos), Cartago, Costa Rica.

Panamá, Brasil 
Venezuela e Aruba
Início da expansão 

na América.1898

A comunidade de São José de Ribeirão Preto SP é hoje a mais antiga das comunidades da Ordem no Brasil. 
Foi o quarto ministério da Província no país. Anteriormente existiam três paróquias na Diocese de Uberaba (MG).



México
A difícil situação social e as 

novas rotas de navegação levaram 
ao fechamento da hospedaria em 

1828. 113 anos depois, a Província 
voltou ao país, mas a partir dos 
Estados Unidos, devido à falta de 
relações oficiais entre a Espanha e 
o México. A expansão foi rápida 
através do centro, norte e leste 

da República Mexicana.
Igreja de São Nicolau de Tolentino. 

Iztapalapa, Cidade do México.

Chihuahua, México
A missão de Madera é fundada em uma remota 
cadeia de montanhas longe dos centros econô-
micos e do poder. O trabalho dos missionários 
deixou na atualidade uma Igreja jovem e uma 

Diocese desenvolvida. Missão cumprida.
Vitral. Catedral de Madera, Chihuahua, México.

Madri, 
Espanha

Nasce a 
revista 
OAR 
Al Habla.

Venezuela, Peru e Espanha
Primeira divisão da 

Província de São Nicolau 
com a criação da 

Província de São José, 
composta pelos religiosos, 

comunidades e 
ministérios na 

Venezuela, Peru e 
San Millán de la 

Cogolla (La Rioja, 
Espanha, foto).

1941

1965

1970

1979

1948

O apostolado educacional trou-
xe ar fresco à Província. Ofe-
recer educação de qualidade 
significava melhorar a forma-
ção dos religiosos e aumen-
tar o número de formados 
em estudos universitários 

não-teológicos. A educação como tal tam-
bém requer um contato mais próximo com 
a sociedade local e as famílias.
O Colégio Santo Agostinho de Vallado-
lid (fotos) é, por exemplo, um modelo 
de como adaptar um ministério às cir-
cunstâncias. Entre 1961 e 1992 foi 
um grande seminário urbano, função 
para a qual nasceu; desde 1966 —e 
até hoje— é um centro educacional 
de referência em qualidade e apli-
cação de tecnologia. E desde 2011, 
a Residência Santo Ezequiel More-
no está operando em suas instala-
ções, o primeiro empreendimento 
da Província para o cuidado dos 
religiosos em situação de cuidados 
especiais.

A missão de Lábrea significou para a 
Província de São Nicolau de Tolentino 
um espaço de trabalho árduo e difícil para 
várias gerações de missionários. Também 
nos colocou em estreito contato com alguns dos 
marginalizados do mundo, como os povos indíge-
nas, os doentes de lepra ou a mulher amazônica, 
assim como com muitas famílias vítimas das mais 
graves desigualdades e injustiças.

Por último, colocou-se a Província em contato 
com instituições e pessoas da sociedade civil que 
apoiam tantos projetos realizados para crianças, 
educação, saúde, segurança alimentar, moradia, 
água e saneamento, bem como a formação de líde-
res e fortalecimento da cidadania.

1963

    Madri, Espanha
A Província fundou o complexo de Cea Ber-
múdez e Santa Rita, o primeiro ministério na 
Espanha de caráter urbano, cosmopolita e no 
ambiente do mundo universitário.

Amazonas, Brasil
Após mais de uma dé-
cada disponibilizando 
voluntários, a Provín-
cia recebeu a tarefa de 
administrar as comu-

nidades da Prelazia de 
Lábrea e Manaus. 

Na prática, significava 
o retorno ao Brasil 

após 70 anos, 
fortalecido no início 

do século XX 
com a abertura 

de casas no Ceará.

1955

Costa Rica e Taiwan
Na Costa Rica houve uma 
rápida expansão e foi o país 
onde a Província iniciou sua 
experiência de gestão de grandes 
projetos sociais com a Cidade 
dos Meninos (1965).
No caso de Taiwan, esperava-se 
que fosse uma futura ponte para 
o retorno à China. Em 2011, 
os últimos ministérios do país 
foram entregues à Província de 
Santo Ezequiel Moreno.



Espanha
Primeira edição deste 
Boletim de Amizade 
Canta e Caminha. 

Nasceu para difundir 
o carisma, a história 
e a espiritualidade 

da Família 
Agostiniana Recoleta 

nos ministérios.

Prelazia de Lábrea AM (Brasil) e Espanha
O primeiro Centro Esperança para o cuidado 

de menores e a prevenção de abusos 
é fundado na cidade de Lábrea AM.

Ao mesmo tempo, a ONG La Esperanza 
foi fundada na Espanha para fornecer apoio 

e recursos. Hoje faz parte de ARCORES, 
Rede Solidária Internacional Agostiniana 
Recoleta. A Província tinha e tem projetos 
dedicados a moradia, saúde, água potável 

e saneamento, educação…

Espanha e México
A constituição das Federações das Agostinianas Recoletas 
da Espanha e do México e a institucionalização da relação 
entre as Ordens permite uma colaboração intensa, firme e 
muito frutuosa entre frades e monjas. Isto está acontecendo 
em vários campos, como a figura do assistente, formação ini-
cial e contínua, promoção vocacional e a economia…

1986

1994

1988

1992

Santo Domingo, 
Rep. Dominicana

Canonização 
de Santo Ezequiel 
Moreno, protetor 

dos pacientes 
com câncer, 
nosso santo.

Centro virtual 
de oração 

para pacientes 
com câncer.

Existem atualmente três Centros Esperança, 
todos no AM: Lábrea, Pauini e Tapauá (foto).

29/12/1996 a 12/01/1999 
Serra Leoa

Abre a missão de Kamabai, mas a guer-
ra civil sangrenta força a partida dos 
missionários por causa do sequestro de 
um deles e a perseguição dos demais 
com o objetivo de usá-los como reféns. 
Os Agostinianos Recoletos retornaram 
ao país em março de 2004, mas já sob 
a direção da Província de Santo Eze-
quiel Moreno.

28/11 
Capítulo Geral 
Monachil, Granada, 
Espanha
A Província de Santo 
Ezequiel Moreno foi es-
tabelecida com as comu-
nidades e ministérios da 
Província de São Nicolau 
de Tolentino nas Filipi-
nas, Serra Leoa e alguns 
de Taiwan (todos em 
2011). Atualmente, essa 
Província também está na 
Indonésia. Pela primeira 
vez em 393 anos, a Pro-
víncia de São Nicolau de 
Tolentino já não tem pre-
sença nas Filipinas.

Ato de fundação 
da nova Província.

1996

1998



Comissão de Missões e Desenvolvimento Social
Criada para administrar e 
buscar apoio público e priva-
do para projetos de coopera-
ção para o desenvolvimento, 
promover o voluntariado e a 
cultura missionária. Hoje ela 
é chamada de Comissão de 
Apostolado Social.

Comissão de Publicações
Centros de Espiritualidade (CEAR)

Nova Promoção Vocacional
A Província reforça o relacionamento com 
a sociedade através de três iniciativas: a co-
municação pública; a formação humana e 
espiritual; e a implantação da cultura voca-
cional em suas comunidades.

Cidade de México
O Centro de Acompanhamento e Recu-
peração do Desenvolvimento Integral, 
CARDI, foi fundado como um projeto 
social de saúde. Seu impacto é grande 
e duplo: sobre os beneficiários nos 

hospitais e nos alunos de voluntariado, 
logoterapia e outros cursos.

Formação inicial 
e permanente
Após vários encontros de for-
madores, o novo Itinerário 
Formativo Agostiniano Re-
coleto (IFAR) revisa a orga-
nização da formação dos can-
didatos e a atualização de 
todos os religiosos.

Missão compartilhada
Nos colégios, é estabelecida uma estreita 
colaboração com os leigos, que têm acesso 
às equipes de gestão.

Lar Santa Mônica
Foi fundado em Fortaleza CE. 
Pela primeira vez, a Provín-
cia acolhe diretamente me-
ninas e adolescentes víti-
mas de abusos e violência.

Fraternidade Secular
Em comunhão com a Or-
dem, um novo programa 
de formação é oferecido: 
Peregrinos; bem como os 
novos Estatutos são apli-
cados.

55º Capítulo Geral • Roma
Plano de reestruturação e revitalização. 

Se estabelece que a Ordem passaria 
de oito para quatro Províncias.

O papa Francisco  recebe ao LV Capítulo Geral OAR.

127º Capítulo 
Provincial

A Província de Santo 
Agostinho se une por 
incorporação à Provín-
cia de São Nicolau de 
Tolentino. Todas as co-
munidades da Ordem 
nos Estados Unidos estão 
integradas na Província.

2000

2003

2005

2006

2009

2018

1624-1901 • Filipinas. Manila, Intramuros 
(São Nicolau de Tolentino, desaparecido).

1902-1913 • Espanha. Marcilla, Navarra.

1914-1931 • Filipinas. Manila, Intramuros 
(São Nicolau de Tolentino, desaparecido).

1931-1934 • Espanha. Saragoça 
(Rua Mayor 66, desaparecido).

1935-1945 • Filipinas. Manila, Intramuros 
(São Nicolau de Tolentino, desaparecido).

1946-1955 • Espanha. Saragoça 
(Avenida de Valença, desaparecido).

1956-1966 • Espanha. Madri, Cea Bermúdez.

1966 • Espanha. Madri, Paseo de La Habana.

Sedes da cúria provincial na história

Terra Solidária. Lábrea AM, Brasil.

Paróquia de Guadalupe, 
Santa Ana, California, EUA 

Fundada em 1922.

Encontro de formadores em 1999.

2015

Siempre en misión 

Always in mission

Sempre em missão
過去未來福傳永續

2016

2021
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Embora a data exata seja 23 de 
novembro de 2021, a Província 

de São Nicolau de Tolentino quer 
aproveitar as datas significativas 
em seu calendário nos próximos 
meses para animar a celebração

10 de setembro de 2020 (dia de 
São Nicolau de Tolentino) é o início 
do IV Centenário e o dia 5 de dez-
embro de 2021 (dia da Recoleção 
Agostiniana) será o encerramento 
solene. A pandemia da COVID-19 
teve uma grande influência nos 
planos de abertura, sem reuniões 
massivas e com escrupuloso res-
peito aos regulamentos locais e à 
proteção da saúde de todos.

A abertura oficial será em Madri 
no dia 10 de setembro, com o Prior 
Geral da Ordem.

Em 9 de setembro na Cidade do 
México haverá um evento cultural 
na Universidade Pontifícia e no 
dia seguinte uma Celebração Eu-
carística na Paróquia de São Ni-
colau de Tolentino em Iztapalapa.

No dia 10 de setembro o Centená-
rio será inaugurado no Brasil com 
celebrações em Manaus AM, Gua-
raciaba do Norte CE, Lábrea AM. 
E entre o dia 15 e 21 do mesmo 
mês em Nova Iorque, Califórnia 
e Texas, nos Estados Unidos de 
América.

Na Costa Rica, a Conferência Epis-
copal do país centro-americano 
participará da Celebração Eucarís-
tica que se realizará na catedral de 
Alajuela no dia 7 de outubro.

Itinerário para uma celebração do passado que marca o futuro
A fim de manter os espíritos ardentes e gratos os corações, propomos fixar o olhar e refletir sobre 
um assunto determinado em cada um dos 16 meses desde setembro de 2020 até dezembro de 
2021 e assim conhecer protagonistas, testemunhos e ensinamentos. Diferentes eventos serão 
organizados e vários conteúdos e materiais aparecerão na mídia da Província.

2020
set

2020
dez

2020
out

2021
jan

2020
nov

2021
fev

2021
mar

2021
abr

Apertura

JAR

Missionários

Educadores

Contemplativas

Formandos

Cultura

Vocacionados

A mensagem do Prior Provin-
cial (QR) marca o sentido do 
Centenário.

As Juventudes Agostinianas 
Recoletas (JAR) são motivo 
de alegria e sorrisos nas co-
munidades e um motivo de 
esperança para o futuro.

JAR Delicias, Chihuahua, México

O mês missionário e o mês 
do DOMUND é uma ocasião 
muito propícia para lembrar 
as missões num duplo as-
pecto: como uma verdadeira 
semente do nascimento de 
nossa província, sempre mis-
sionária; e como uma realida-
de regeneradora e revitali-
zante para nosso futuro.

Nossa Província foi pionei-
ra na Ordem no apostolado 
educacional. Dezenas de mi-
lhares de estudantes apren-
deram em nossos centros 
com a ajuda dos leigos.

Principalmente as monjas 
Agostinianas Recoletas e 
as Agostinianas Descalças, 
sempre estiveram na van-
guarda da vida espiritual e 
na retaguarda da ação minis-
terial. Ser grato por sua pre-
sença é uma necessidade; e 
rezar por elas e com elas, uma 
bênção.

Uma vez terminado o novi-
ciado, os jovens já religiosos 
continuam formando-se para 
dar a melhor resposta a Deus 
e o melhor serviço às pesso-
as. Rezamos por eles nesta 
importante etapa de suas vi-
das, quando o futuro de sua 
própria Província está sendo 
construído.

Durante 300 anos, nas Fili-
pinas, criamos populações 
inteiras e construímos uma 
sociedade. Temos levantado 
igrejas e fortalezas. Figurati-
vamente, com nossa ação es-
crevemos a história daquele 
país; mas também a escreve-
mos em livros. Hoje não deve-
mos fazer menos.

Jovens e não tão jovens sen-
tem curiosidade pela vida 
religiosa agostiniana recole-
ta. Inquietos, os aspirantes 
e postulantes iniciam um 
processo de discernimento 
para saber o que Deus sonha 
com eles e para eles. Rezamos 
para que eles tenham um bom 
acompanhamento e reflexão.
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Para este Ano do Centenário queremos 
promover a maior participação possível e 

estimular a criatividade de todos para conhe-
cer e agradecer o passado, celebrar e rezar no 
presente e melhorar o futuro desta Família e 
das pessoas que ela serve.

Uma iniciativa simples tem sido convidar as 
comunidades e pessoas que desejarem a re-
zar mensalmente de maneira especial pela 
Província, seja no dia 10 (em memória de São 
Nicolau de Tolentino, cuja festa é o dia 10 de 
setembro) ou no dia 23 (23 de novembro de 
1621 no qual a Província foi fundada). A ora-
ção do Centenário (página 14) é uma opção, 
além de rezar pelas intenções particulares de 
cada mês.

A Província oferece em agustinosrecoletos.org alguns materiais ela-
borados por vários agostinianos recoletos para o Centenário. Entre 

eles está a logomarca oficial de Alberto Valecillos; o cartaz divulgador 
do artista visual David Conejo (páginas 2-3); a oração oficial do Cente-
nário, composta por Dom Francisco Javier Hernández, assim como o 
hino, de José Manuel González Durán (páginas 14-15). Além disso, será 
elaborada uma História da Província e outros diversos materiais.

Itinerário para uma celebração do passado que marca o futuro
A fim de manter os espíritos ardentes e gratos os corações, propomos fixar o olhar e refletir sobre 
um assunto determinado em cada um dos 16 meses desde setembro de 2020 até dezembro de 
2021 e assim conhecer protagonistas, testemunhos e ensinamentos. Diferentes eventos serão 
organizados e vários conteúdos e materiais aparecerão na mídia da Província.

2021
set

2021
out

2021
dez

2021
mai

2021
jun

2021
jul

2021
ago

Paróquias

Campanha OAR

Solidariedade

Encerramento

Província São José

Leigos

Prov. S. Ezequiel

Religiosas

2021
nov

Em 1948 os religiosos, comu-
nidades e ministérios da Pro-
víncia de São Nicolau no Peru, 
Venezuela e San Millán de la 
Cogolla (La Rioja, Espanha) 
constituíram uma nova pro-
víncia irmã. Hoje está inte-
grada à Província de Santo 
Tomás de Vilanova. Nós re-
zamos por eles.

Atualmente é um dos princi-
pais apostolados da Provín-
cia; além disso, os religiosos 
que foram nomeados bispos 
trabalham todos os dias para 
que o Povo de Deus possa 
edificar a Igreja. Paróquias, 
paroquianos e bispos reco-
letos estarão em nossas ora-
ções neste mês.

Nós nos uniremos à Campa-
nha da Família Agostiniana 
Recoleta em 2021, que se 
centra no diálogo com a so-
ciedade e na presença evan-
gelizadora da cultura.

Concentramo-nos nos pro-
jetos socioevangelizadores 
da Província e especialmente 
em seus beneficiários; na de-
fesa da dignidade da pessoa, 
principalmente das mais vul-
neráveis, vítimas de injustiças 
de todo tipo. Vamos apoiar 
estes projetos com gestos 
concretos.

O melhor encerramento para 
o Centenário será voltar a se 
apaixonar pela própria voca-
ção, consagrada ou laical, no 
carisma agostiniano recoleto. 
Recordaremos de maneira 
especial os consagrados se-
culares, os religiosos irmãos.

São uma fonte de santidade: 
Santa Madalena de Naga-
saki é nossa santa da Frater-
nidade Secular Agostiniana 
Recoleta. Colocaram nossa 
Família em suas famílias: 
Fraternidade, benfeitores, 
colaboradores, parentes dos 
religiosos, membros de asso-
ciações... Obrigado!

Até 1998, Filipinas estava 
em nosso horizonte vital. 
Mas a Recoleção atingiu ali 
uma maturidade que lhe per-
mitiu seguir um caminho mais 
adequado. As comunidades 
de Filipinas, Taiwan e Serra 
Leoa formaram a nova pro-
víncia, agora também presen-
te na Indonésia.

As Missionárias Agostinia-
nas Recoletas nasceram em 
uma missão da Província 
(foto). São colegas da cami-
nhada com as Augustinian 
Recollect Sisters (Filipinas) e 
as Agostinianas Recoletas 
do Coração de Jesus (Vene-
zuela).



14 Rezar e cantar para celebrar: nossa festa de aniversário
Nas festas de aniversário nunca faltam felicitações, a canção dos parabéns e o bolo que é partido 
e compartilhado. Na nossa festa de aniversário também queremos cantar, e para isso foi compos-
to um hino; e para nos felicitar, não há nada melhor do que rezar juntos.

Uma oração de e para 
a comunidade

O 
agostiniano recoleto Fran-
cisco Javier Hernández 
(Cascante, Navarra, Es-

panha, 1941) (foto), bispo emérito 
de Tianguá (CE, Brasil), é o autor 
da oração oficial do IV Centenário.

• Diálogo comunitário

A oração era para ser uma oração 
comunitária. É por isso que tem 
uma estrutura dialógica, tão pre-
sente na Liturgia e amada pelo 
povo, porque lhes permite partici-
par ativamente. Um leitor recolhe 
o sentimento da comunidade e ela 
responde com uma aclamação que 
serve, por sua vez, como uma tran-
sição entre ação de graças, louvor 
e súplica.

• Pai, Filho e Espírito Santo

A orientação trinitária é habitual 
nas orações propostas pelo epis-
copado brasileiro ou pelo Papa 
Francisco. O Concílio Vaticano II 
apresenta a Igreja como o Povo de 
Deus, em cuja origem está a Trin-
dade e a Encarnação.

• Pelo comum e pelo próprio

Ao celebrar um aniversário, o 
primeiro impulso é reconhecer 
que Deus tem estado em nossa 
história e, a partir daí, surgem a 
gratidão e o louvor. Podemos e de-
vemos louvar a Deus pelo univer-
sal e comum, como a criação ou a 
salvação, mas esse louvor é espe-
cialmente vivo quando o motivo é 
concreto e realizado: os momen-
tos e as pessoas que construíram 
400 anos de vida consagrada.

A barca é parte da oração. A ima-
gem do IV Centenário é muito co-
mum na história do Evangelho e 
a tradição o tem concebido como 
um símbolo da Igreja. Para a Fa-
mília Agostiniana Recoleta é um 
símbolo evocativo da missão e da 
interioridade agostiniana.

tro da Trindade, que é a comunhão 
por excelência. Fraternidade, ser-
viço, paixão, missão e Igreja são 
as palavras-chave com as quais a 
oração termina.

• Contemplação e missão

Havia duas qualidades nos primei-
ros missionários nas Filipinas: o 
radicalismo sempre ativo da vida 
missionária e a não renúncia à 
oração intensa, tanto pelo tempo 
dedicado como pelo primeiro lu-
gar entre as prioridades da vida. 
Sua profunda espiritualidade pe-
diu muitas horas de oração, por-
que eles próprios sabiam que eram 
recoletos: missionários e contem-
plativos.

• Fraternidade agostiniana

A última estrofe, que é uma súpli-
ca, pede ajuda a Deus para viver a 
fraternidade, uma característica 
essencial do carisma agostiniano 
recoleto e que deve ser vivida den-

Senhor, nosso Deus e Pai! 
Nós te louvamos e te bendizemos  

porque por vossa inefável providência  
te dignaste formar e acompanhar 
teus filhos recoletos na aventura 

comovente  e levar novos ‘pescadores 
de homens’ às Áreas Missionárias,  

usando a frágil barquinha 
da Província 

de São Nicolau de Tolentino. 

Hoje, completamos 400 anos 
de navegação, perigosa, mas, 

empolgante. E nós todos, 
agradecidos, proclamamos::

Glória a Ti, Pai bondoso!

Nossos religiosos pautaram 
sua história, oh Pai! 

seguindo as pegadas de Jesus. 
Admiramos a perseverança 

de sua ascese, os anseios 
pela contemplação e vividos 

no meio da dureza da missão. 
E nós, cativados pela obra 

do Mestre interior proclamamos::

Glória a Jesus, 
nosso Mestre e Senhor!

Confirmados, enfim, na condição 
de ‘filhos de Deus’ pela graça 
e de ‘operários do Reino’ pela missão, 
o Espírito conduziu nossos irmãos 
a viver uma experiência 
missionária única.

Eles saíram atrás dos excluídos, 
dos humilhados, dos pobres 
e desvalidos. E voltaram 
apaixonados, Senhor. Bom que eles 
se acostumaram à dureza 
e não desprezaram mais 
viver nos ilhotes, nas periferias, 
nos lugares pobres. 
E nós, emocionados clamamos:

Glória ao Espírito Santo 
que realiza tudo por amor!

Suplicamos-te, Senhor nosso Deus, 
que abençoes nossa Família 
Agostiniana Recoleta com a bênção 
trinitária. Que possamos frequentar 
a convivência amiga no seio 
da Trindade e comprometer-nos 
a te servir, apaixonadamente,  
na missão da Igreja

Glória ao Pai, ao Filho 
e ao Espírito Santo. Amén
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Nas festas de aniversário nunca faltam felicitações, a canção dos parabéns e o bolo que é partido 
e compartilhado. Na nossa festa de aniversário também queremos cantar, e para isso foi compos-
to um hino; e para nos felicitar, não há nada melhor do que rezar juntos.

O hino: 
“Província missionária”

José Manuel González Durán (Ba-
racaldo, Biscaia, Espanha, 1968) é 
agostiniano recoleto, compositor 
e cantor com mais de 20 anos de 
experiência no cenário da músi-
ca religiosa. A Província de São 
Nicolau de Tolentino, à qual ele 
pertence, encarregou-o de com-
por um hino para o IV Centenário. 
Tanto a letra quanto a música são 
de sua autoria.

“O primeiro passo não foi bater às 
portas da música, mas às da oração; 
devemos pedir a Deus, neste caso por 
intercessão de São Nicolau de Tolen-
tino, que ajude o compositor”. Essa 
foi a primeira coisa que fiz e acho que 
do céu eles foram muito bons para 
mim”, diz ele ao explicar o processo 
de composição.

Para encontrar a música e a letra 
é preciso sentar-se diante do ins-
trumento e passar tempo perse-
guindo acordes, ritmos, melodias... 
gravar, ouvir, descartar, procurar 
novamente... é preciso paciência e 
perseverança até que gradualmen-
te tome forma. É assim que ele ex-
plica o resultado:

“É uma composição com ritmo ágil e 
alegre, porque é para uma celebração 
jubilosa, com predominância do tom 
maior. Mas também tem toques de 
acordes menores para trazer con-
traste e riqueza à composição. É uma 
forma de expressar que nossa Pro-
víncia é formada e será formada por 
pessoas, com luzes e sombras, força e 
fragilidade, alegria e tristeza”.

A principal fonte de inspiração 
para a letra vem do anúncio e con-
vocação da celebração do Cen-
tenário em uma carta do Prior 
Provincial. Apresenta a Província 
como eminentemente missionária, 
daí o lema escolhido para o Cente-
nário, Sempre em Missão, que po-
demos encontrar no hino.

“Sergio Sánchez, o prior provincial, 
nos convidou a cumprir o compro-
misso de Santo Agostinho de criar 
comunhão, fraternidade e assim ser-
vir a Igreja, uma ideia que incluí na 

letra da canção. E eu queria dar lugar 
à mensagem do Papa Francisco aos 
consagrados do ano de 2015, na qual 
ele os convidava a olhar para o pas-
sado com gratidão; a viver o presente 
com paixão; e a abraçar o futuro com 
esperança.”

A parte relativa ao passado está 
na expressão: tua graça e compan-
hia na nossa história / com cânticos 
de louvor te agradecemos; a parte do 
presente está em: dá-nos paixão a 
cada dia por teu povo; e a parte do 
futuro está em: e abraçar o amanhã 
com esperança. Há também acenos 
para nossa própria identidade (fil-
hos de Agostinho e Recoletos) e ao 
carisma (comunidade que mostra ao 
mundo tua presença), assim como a 
diretriz pastoral da Ordem para o 
ano 2020 (faz-nos Profetas do teu 
Reino).

As ressonâncias agostinianas se 
baseiam em referências à humil-
dade e ao serviço (ajuda-nos a ser 
humildes servos) e ao amor e à mi-
sericórdia divina (porque Deus com 

seu amor te abençoou; reflexo da tua 
grande misericórdia).

Como diz o autor, “A Província mis-
sionária fala de alegria, esperança, 
gratidão, serviço, missão, profecia, 
carisma, louvor, humildade e mise-
ricórdia; de comunhão, povo, Reino, 
Boa Nova (Evangelho), paixão e fra-
ternidade; de passado, presente e 
futuro”.

Após a avaliação e aprovação do 
hino, Andrés Tejero, arranjador e 
compositor com quem José Ma-
nuel já havia trabalhado, estava à 
disposição para montar os arran-
jos e instrumentação.

“Agora o hino passa para as mãos, ou 
melhor, para os ouvidos e vozes da-
queles que queiram escutá-lo ou que 
se anime a cantá-lo. Espero que seja 
apreciado e que, onde quer que seja 
ouvido e cantado, sirva para agrade-
cer a Deus pelas coisas boas que Ele 
derramou sobre a Província durante 
400 anos e para encorajá-los a con-
tinuar construindo-a em comunhão”, 
assim conclui o autor (foto, abaixo). 

Alegra-te, província missionária 
de São Nicolau de Tolentino, 
porque Deus com seu amor te abençoou 
e te enviou a proclamar a Boa nova. 
Sempre em missão com Cristo e com a Igreja, 
filhos de Agostinho e Recoletos; 
Senhor, fazei-nos profetas de teu Reino, 
comunidade que mostre ao mundo tua presença.

Tua graça e companhia em nossa história 
com cantos de exaltação agradecemos, 
ajudai-nos a ser humildes servos, 
espelhos de tua grande misericórdia

Dai-nos cumprir de Agostinho o santo sonho 
de criar comunhão de amor fraterno, 
dai-nos paixão cada dia por teu povo, 
e abraçar o amanhã esperançoso



25 anos das Juventudes Agostinianas Recoletas (JAR)

Por último, nove jovens já são re-
ligiosos agostinianos recoletos 
após fazerem sua profissão no sá-
bado, 1º de agosto, no noviciado de 
Monteagudo, Navarra, Espanha. 
Procedem de Brasil, Costa Rica, 
Peru e Venezuela [foto 3].

Em 1995, os agostinianos re-
coletos Carlos María Domín-

guez a partir da Argentina e Juan 
José Ormazábal a partir do Brasil, 
apoiados e animados por outros 
religiosos e jovens dos ministérios 
da Ordem, lançaram as bases das 
Juventudes Agostinianas Recole-
tas (JAR), o movimento que ofere-
ce o carisma agostiniano recoleto 
aos jovens do mundo todo.

Vinte e cinco anos depois tem mais 
de cinco mil membros na Ásia, Eu-
ropa e América que seguem um 
itinerário de formação e um estilo 
de relações comunitárias baseado 
nos ensinamentos de Santo Agos-
tinho.

A celebração deste jubileu de pra-
ta coincidiu com a pandemia. Por 
esta razão, a maioria dos eventos 
foi realizada através das redes so-
ciais, um dos espaços de ação pre-
feridos dos próprios jovens.

Um momento especial foi a Ce-
lebração Eucarística de abertura 
celebrada no Mosteiro das Agos-
tinianas Recoletas de Lomas de 
Tecamachalco (México). Algumas 
das vocações contemplativas ba-
teram às portas dos conventos de-
pois de iniciar uma jornada espiri-
tual nas JAR.

Escritores de futuro

Em 1º de agosto, o agostiniano 
recoleto Hugo Badilla (Carta-

go, Costa Rica, 1982) foi ordena-
do sacerdote em Pozos de Santa 
Ana, Costa Rica. Ele realizará seu 
trabalho ministerial na Capelania 
Latino-americana em Londres, In-
glaterra, onde já reside [foto 1].

No dia seguinte, 2 de agosto, o 
frei Jordan Isaías Tijerino (Rivas, 
Nicarágua, 1988) foi ordenado no 
mosteiro das Agostinianas Recole-
tas de Guaraciaba do Norte (CE, 
Brasil) . Ele continuará a acom-
panhar, agora como sacerdote, 
este povo de Deus na Paróquia de 
Nossa Senhora dos Prazeres de 
Guaraciaba [foto 2].
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Em 22 de agosto, foi realizado um 
concerto de louvor com o artis-
ta Jesse Demara. Também foram 
apresentados materiais comemo-
rativos que pretendem promo-
ver as cinco dimensões das JAR: 
missionária, orante, comunitária, 
agostiniana e mariana.

As JAR do México organizaram 
encontros semanais de formação 
através do Zoom. Já foram realiza-
das 16 conferências desde maio.

Eles responderam às inquietações 
dos participantes com palestran-
tes especialistas nos tópicos em 
discussão, bispos, missionários, 
voluntários, capacitadores...

Os temas têm sido extremamente 
variados e centrados nas preferên-
cias dos jovens: tarefas pastorais, 
o carisma agostiniano recoleto, a 
própria JAR, compromisso social, 
projetos de cooperação, acompan-
hamento, prevenção de abusos, 
resiliência, autoestima, fé... este 
programa continua todas as quar-
tas-feiras, aberto a todos os que o 
desejarem participar.


