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“Porém no que mais tinham se destacado, disseram que [...] havia sido na oração contínua e na caridade uns para com os outros”. Esta descrição do primeiro cronista da Recoleção Agostiniana do século XVII mostra uma forma de ser e de fazer que queremos continuar quatro séculos depois.

É

400 anos ouvindo
o mestre interior

próprio dos seguidores de santo Agostinho cultivar a vida interior, não como uma prática filosófica, mas como exercício de fé, um dom do Espírito, que investiga, contempla e saboreia o mistério
da presença do Deus uno e trino na pequenez
humana.
Os Agostinianos Recoletos assumiram
com força desde suas origens esta característica da espiritualidade agostiniana,
de modo que estabeleceram em sua vida
diária a oração de toda a liturgia das
horas, a Eucaristia, duas horas de
oração mental e outros atos de
piedade.
Em seus pobres conventos
tudo estava organizado
para fomentar a vida
espiritual e a prática
da oração, porque,
onde melhor se pode
escutar o Mestre interior do que na oração? Isto não fez com
que desistissem do
apostolado, como demonstra terem missões
já em 1605, espalhadas hoje por quatro
continentes.
Esta alta estima pela oração explica o nascimento
paralelo das Agostinianas Recoletas, o ramo feminino e contemplativo

da Recoleção. É por isso que neste Canta e Caminha
também conheceremos sua vida íntima, espiritual e
quotidiana nos mosteiros que elas têm em quatro
continentes.
Foi sempre a caridade que impulsionou com níveis
diferentes para uma vida mais contemplativa ou
mais decididamente apostólica. O agostiniano
recoleto, como descreve aquele primeiro cronista, busca e contempla a Deus, deixa-se
iluminar e guiar pelo Mestre Interior
e depois, com essa bagagem e força, aproxima-se de seu próximo
e o convida, de mãos dadas com
a Igreja, a ir ao encontro de
Deus.
Dentro dos números dedicados aos 400 anos da
Província de São Nicolau de Tolentino, nos
aproximamos dessa
experiência espiritual, que tem sido força
diante das dificuldades
da missão do passado e
do presente.
Saberemos como este
aspecto contemplativo
tem sido vivido nas comunidades masculinas e femininas ao longo da história
e apresentaremos algumas figuras que cultivaram sua vida espiritual
de forma mais intensa e
exemplar..

Agostinho e sua mãe Mônica no êxtase de Ostia (1993). Detalhe. Roma, Cúria Geral Agostiniana.
János Hajnal (Budapest 1913 - Roma 2010). Santo Agostinho, Confissões IX,10,23-25.
“Abríamos ansiosos os lábios de nosso coração ao jorro celeste de tua fonte -da fonte da vida que esta em tipara que, banhados por ela, pudéssemos meditar sobre coisa tão trascendente”.

O ecossistema espiritual da
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Os pilares para viver a interioridade segundo santo Agostinho e a prática da contemplação através da oração intensa são parte inerente do carisma agostiniano recoleto. A vida cotidiana de seus
membros, consagrados ou leigos, ao longo de sua história atesta isto.

C

omo parte da Igreja e enriquecida pela herança de
santo Agostinho e do movimento Recoleto, a Família Agostiniana Recoleta tem no cultivo da
vida interior um dos pilares de sua
consciência, seus afetos, sua maneira de ser e de agir. Por quê?

Jesus e a oração
Os Evangelhos dizem que Jesus
foi à sinagoga aos sábados, rezou
com os salmos, abençoou a comida
e procurou lugares solitários para
encontrar-se sozinho com o Pai.
Propôs atitudes e o “modo rezar”:
sem aparecer, em segredo, com
poucas palavras, perseverante.
Sua oração era tão profundamente atraente, inserida na vida real
e afetiva – que chegou a chamar
Deus de “abbà”, Pai – bem como
seus discípulos lhe pediram para
ensiná-los a rezar.

A oração da Igreja
É impossível ser cristão e não rezar, pois Jesus considera isso indispensável. A oração é um encontro pessoal com o próprio Cristo,
constituinte próprio e único da
oração cristã, em oposição a qualquer outra espiritualidade.
A oração se adapta a cada momento e circunstância, pessoal ou histórica. Cada pessoa, única e irrepetível, tem sua própria maneira de
rezar; e pode-se rezar juntos, ou
seja em comunidade. Os primeiros
cristãos rezavam o Pai Nosso três
vezes ao dia. No terceiro século,
havia uma oração para cada momento do dia que acabou se desenvolvendo como Liturgia das Horas
ou Ofício Divino, nos mosteiros.
Este canto salmódico se espalhou
no século X, e três séculos depois o
movimento franciscano promoveu
o breviário, unificado em 1568. O
Vaticano II moldou a Liturgia das
Horas como ela é hoje.

“Um carvão apagado,
caso se una a outros que estão acesos,
ficará aceso”.
Graça para o peregrino
Santo Agostinho não fez um tratado sobre a oração, mas na Carta
130 ele explica que somos peregrinos e, como nada aqui preenche
nossa sede, a oração é o conforto
que nos lembra nossa pátria, a Cidade de Deus. Deus nos fala na
Sagrada Escritura e nós respondemos a Ele rezando. Somos peregrinos e devemos pedir ao Senhor
apenas uma coisa: habitar em sua
casa para sempre.
O processo de encontro com Deus
começa evitando a dispersão; depois, indo ao interior, voltando ao
coração, onde habita a Verdade,
que é Cristo. E logo em seguida,
transcende e compartilha a experiência. Uma oração autêntica proclama o amor de Deus com a mesma paixão que o fã de um artista ou
de um time de futebol.
Rezar não é um esforço pessoal,
mas um presente. Antes de rezarmos, pedimos a ajuda do Espírito
Santo e reconhecemos sua voz nos
acontecimentos da vida. Então ele
nos ilumina; somos como uma vela:
para transmitir calor e luz, devemos primeiro ser acesos.

Agostinho também diz que a oração ilumina os olhos do coração
para ver as coisas e os acontecimentos como Deus os vê.
Em sua Regra, onde explica a vida
comum, ele pede para ser assíduo
na oração nas horas e horários estabelecidos e que o oratório esteja sempre disponível. Recomenda
que ao rezarmos o coração sinta o
que está dizendo com a voz.

Recoletos
A Recoleção, uma rede religiosa
e cultural dentro da Família Agostiniana, tem suas raízes nas Congregações da Observância dos
séculos XIV-XV, cujo objetivo era
intensificar a união com Deus através da prática dos sacramentos, da
Liturgia das Horas, da lectio divina
e da oração mental, a fim de mostrar de forma muito visível sua preferência por Jesus.
A Recoleção Agostiniana assumiu
isto em sua vivência da Celebração
Eucarística como ação central do
dia; a Liturgia das Horas como espaço de oração com a Igreja; e a
oração mental para unir-se a Cristo em um ambiente comunitário.

Família Agostiniana Recoleta
Um ecossistema espiritual
Os primeiros monges praticavam
a lectio divina, uma leitura orante
da Bíblia em quatro partes: leitura
atenta (o que diz o texto?); meditação (o que Deus me diz no texto?);
oração (o que quero dizer a Deus a
partir do texto?); e contemplação
(silêncio amoroso em uma entrega,
passando da Palavra para aquele
que a diz).
A segunda parte, a meditação,
teve seu próprio desenvolvimento
como oração íntima e silenciosa.
Na Família Agostiniana é mencionado nas Constituições de 1551,
mas já era conhecida e praticada
desde o início do século.
O fato diferenciador mais notável
entre uma comunidade agostiniana e uma comunidade agostiniana
recoleta era aquele ambiente de
recolhimento sem exceções ou
privilégios, com uma marcada preferência pela oração mental em
comunidade, a Celebração Eucarística e o Ofício Divino.
O convento recoleto tinha um verdadeiro clima de silêncio, clausura
e retiro. Leitura espiritual, exercícios espirituais, exame público
diário de consciência, confissão
semanal e constantes atos de humildade eram praticados. Havia
horários e normas rígidas sobre
silêncio, clausura, isolamento, solidão, jejum, recreação, austeridade,
disciplina... Praticavam um ano de
recolhimento após a profissão religiosa e depois dos estudos.
A Forma de Viver de frei Luís de
León (†1591), o primeiro texto sobre a vida recoleta, permitia a prática da oração mental onde cada
religioso escolhesse; mas já no primeiro Capítulo (1601) se pede fazer em comum. Como dizia o agostiniano Rodrigo de Solís (†1583),
um carvão apagado, caso se una a
outros que estão acesos, ficará aceso.
A Recoleção tinha casas chamadas
desertos longe das cidades, orientadas para o silêncio, a clausura, a
oração e a leitura. Os religiosos,
voluntários, passavam um ano e se
revezaram nas capelas individuais

Orações de uma comunidade
recoleta do século XVI
(Horário de verão)
00:00 Matinas e Laudes.
05:00 Meditação (uma hora)
e Prima.
08:30 Terça, sexta e noa.
Missa conventual.
12:00 Almoço e recreação.
Fim do silêncio rigoroso.
14:00 Vésperas
17:00 Meditação (uma hora).
18:00 Completas.
Exame de consciência.
Silêncio rigoroso.
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O barulho da História
As mudanças sociais modificaram
as formas e os tempos para a vida
espiritual; outras devoções tiraram tempo da oração mental, nem
sempre feita em comum.
O século XIX mudou a Recoleção.
Sem liberdade ou paz, as guerras e
leis contrárias tiraram seu vigor e
seus recursos. Os tempos de oração foram reduzidos, a sobrevivência era o imediato.
No século XX, as influências culturais e as tarefas pastorais mais
exigentes e heterogêneas não facilitaram a contemplação.
Hoje, a oração mental está presente uma hora por dia na vida das
comunidades, metade pela manhã
em comum; e a outra metade pela
tarde, às vezes em particular.

espalhadas pela propriedade. Eles
adoravam o Santíssimo em turnos
de 15 horas por dia no verão e 12
no inverno.
Sua dieta era vegana: pão, vinho,
óleo, vegetais e frutas; sem carne
ou peixe. Aos domingos e festas
eles celebravam os cultos juntos e
o prior dirigia uma palestra.
Fora dos desertos, em todas as comunidades recoletas professavam
aquela intensa vida espiritual
com mais de seis horas diárias de
oração de um ou outro tipo.
Casa da Recoleção.
Cuernavaca, Morelos, México.
Um deserto do século XXI.

A oração é uma preocupação fundamental na formação inicial e
permanente; ela também permite
um espaço de diálogo com a sociedade, em tempos de ruído em que
uma maior qualidade de vida é avidamente buscada através do encontro, do silêncio e da meditação.
Os novos desertos são os Centros
de Espiritualidade Agostiniana
Recoleta (CEAR), áreas de humanização onde o sentido da vida comunitária pode ser recuperado em
uma sociedade agitada, convulsionada e vítima do imediatismo e da
falta de tempo, descanso ou diálogo..

Quatro séculos em busca do Deus

4

Eles são diferentes em cada época, condicionados por sua história pessoal e pela cultura dominante em seu tempo de vida, mas todos eles têm a mesma vocação: fazer Deus presente em suas
vidas e semear fé, esperança e caridade ao seu redor. Há 400 anos os membros da Família Agostiniana Recoleta encarnam este espírito e carisma. Aqui estão algumas testemunhas.

T

ornar Deus presente é o que
chamamos de oração. Gerações da Família Agostiniana
Recoleta tiveram uma aproximação com Deus, procuraram-no
dentro
de si, no irmão e na
eternidade. Apresentamos assim
exemplos dessa experiência
orante.
Os mártires do
Japão representam o que define
a vida consagrada:
esse prolongamento
do desejo do mártir de
ser testemunha do Evangelho com doação total.
No frei Casildo Caballero descobriremos a ânsia de promover a
comunhão com os santos a partir
da devoção a São José.
Os primeiros passos na vida religiosa são fundamentais na jornada espiritual do consagrado. Muitos religiosos se dedicaram à
evangelização na educação, pela justiça social…
e encontraram a energia para se doar nos
primeiros anos de
sua formação, quando entenderam melhor o que queriam ser
e o que Deus queria deles. Para isso, tiveram
ao seu lado frades
dedicados a acompanhá-los em sua
formação, alguns
de uma vida espiritual profunda.
Destacaremos
Juan Gascón,
Andrés Garcia e José
Luís Igea.

Mártires do Japão
Francisco, Vicente, Melchor,
Martín, Pedro, Agostinho, Lourenço e Madalena de
Nagasaki. Os quatro
primeiros missionários europeus e os
quatro
últimos
do Japão, unidos
pelo carisma recoleto.

Louvado seja o
Santíssimo Sacramento!
Assim começaram
suas cartas na prisão, na mais terrível
miséria, torturados com
crueldade desumana, isolados; mas com uma alegria que não
pode ser explicada humanamente,
um amor pelo outro, em contínua
oração. Eles escreveram na prisão
de Omura:

“Que nosso Senhor seja sempre louvado e glorificado, que
tem sido tão misericordioso
comigo; que, em vez de me
castigar por meus pecados,
me colocou neste lugar entre
seus servos [...] e como o Senhor me concedeu sem que eu
o merecesse, que seu Nome
seja bendito”
Francisco de Jesus.

“Ó feliz esperança! Ó misericórdia de Deus! Ó infinita
paciência! Ó imensa bondade! Quem em ti não tem esperança? Quem é aquele que
não ama até dar sua vida por
ti?”
Vicente de Santo Antônio.

Aquele que é bendito, louvado seja o
Santíssimo Sacramento, esse era o
grito apaixonado de amor incondicional. Em sofrimento indescritível, com a morte próxima —aceita
com alegria—, a relação com Deus
se aprofunda e se reúnem para a
celebração eucarística e a oração
em comum de forma clandestina.
Nesses mártires vemos o primado
da vida de oração, a consciência
comum da Recoleção.
Por mais exigentes que fossem as
outras tarefas e obrigações, eles
guardaram esse tesouro inestimável da oração. Em suas relações
com Deus, eles colocaram sua vocação em primeiro lugar: oração
em comunidade enquanto estavam reunidos e oração individual
quando viviam sozinhos, apesar de
ter que atender ao Povo de Deus.
Além disso, eles eram missionários
com a decisão entusiasmada de
enfrentar sem hesitação esta tarefa de Deus e da Igreja. Eles não hesitaram em ir para onde as outras
ordens missionárias nas Filipinas
não tinham ido, seja por causa da
distância ou da dificuldade; ou em
ir, até mesmo para o Japão, conscientes de que isso significava arriscar suas vidas.

Casildo Caballero
Desde o início, os Agostinianos
Recoletos cultivaram uma grande
devoção a São José. Por diligência
de Diego da Anunciação (†1625)
a cidade de Manila escolheu a São
José como padroeiro e o vigário
geral Gabriel da Conceição introduziu o canto do Ioseph nos sábados após a Salve, costume ainda

Acima, gravura dos mártires celebrando a Sagrada Eucaristia na prisão de
Omura. À esquerda, o beato Agostinho de Jesus Maria (Yukimoto Ichizaemon,
1606-1630), detalhe de uma pintura. Em ambos os casos, a ilustração é de Santiago Bellido. Abaixo, original de uma das cartas escritas por frei Francisco de
Jesus, com a data e sua assinatura.

que nos habita e nos lança em missão
praticado. Mas é frei Casildo Caballero quem se destaca por sua
devoção pessoal e pela difusão que
ele fez desta devoção.
Ele nasceu em Marcilla (Navarra,
Espanha) em 1845. Foi um jovem
agricultor e fez sua primeira profissão religiosa como agostiniano
recoleto em Monteagudo (Navarra) em 1868. Depois de quatro
anos em Monteagudo e Marcilla,
foi destinado para as Filipinas.
Após um ano em Manila, foi residir
no convento de Cebu.
Casildo não estudou filosofia ou
teologia, pois sua vocação era ser
religioso irmão. Um ano depois de
estar em Cebu, o prior provincial
viu nele um religioso confiável, inteligente e transparente, assim o
enviou a Manila como assistente
do administrador geral, um cargo
que ocupou durante onze anos.
Em 1885 foi encarregado da administração de Montinglupa, uma
fazenda perto de Manila, até que
em 1896 teve que fugir por causa
da insurreição tagala. Mais dois
anos se passaram em Manila, até a
revolução filipina. Antes de retornar definitivamente à Espanha em
1900, passou dois anos em Macau,
China. Morreu no convento de
Marcilla em 1910.
Durante anos, Casildo procurou
promover a devoção a São José.
Ele conseguiu que se celebrasse
uma novena solene em Manila
com um pregador diário, sem economizar recursos. Estas novenas

de são José alcançaram grande
auge e esplendor.

Educar e praticar
a vida espiritual

Em seguida promoveu uma celebração no dia 19 de cada mês, em
memória do dia da festividade do
santo, 19 de março. E estendeu
todo tipo de manifestação devota
com escapulários, livros de propaganda, associações filiais...

Durante a formação inicial (postulantado, noviciado e votos temporários), o religioso decide qual
será sua vida. A vida consagrada
requer uma reflexão profunda
para ser assumida plenamente.
Este aprendizado precisa de guias
e mestres espirituais que dominem a arte de delinear o caminho
que leva ao templo de sabedoria
interior, onde se encontram as chaves para alcançar o sentido mais
profundo e mais alegre da vida. Os
três mestres que apresentamos
estavam convencidos de que a vida
agostiniana recoleta é desejosa de
excelência.

Mais tarde os agostinianos recoletos instituíram a Arquiconfraria
de São José, certa vez o pregador
da ocasião disse,

“É um meio apropriado para
fomentar boas obras e alcançar os inúmeros benefícios de
Deus através da intercessão
de São José”.
As novenas tiveram então uma
forte repercussão social que em
Manila afetou a todos. A imprensa deu um relato detalhado dessas
funções religiosas, bem como de
grandes eventos sociais. Para aumentar esta importância, Pio IX,
Leão XIII e a Sagrada Congregação dos Ritos concederam graças
especiais aos participantes destes
cultos Josefinos.
Frei Casildo acendeu aquela centelha de devoção a São José em
Manila que se espalhou por todas as Filipinas. Mas quando ele
voltou à Espanha, continuou seus
esforços. Pedro Corro, prior de
Marcilla em 1910, afirmou que a
devoção a São José era característica da Recoleção; é por isso que
ele diz no obituário do frei Casildo:

A característica dominante
na fisionomia espiritual do
irmão Casildo foi o amor por
São José. O irmão Casildo
era, neste sentido, um recoleto de sangue puro.
À esquerda, frei Casildo. Acima, o
grupo infantil de devoção a São José
em Manila, em 1940.

Um desses mestres propôs a seus
noviços uma história. Em 1902, na
Martinica, um vulcão aterrorizou
a população. Um tenente da marinha francesa, Georges Hébert,
salvou muitos, mas não conseguiu
evitar que milhares mais morressem. Ele viu que muitos estavam
despreparados porque tinham
uma vida sem esforço. Eles perderam ou não desenvolveram as habilidades para sobreviver porque
tinham assumido que alguém os
salvaria do perigo: ou seja, o estado ao qual pagavam impostos,
os profissionais de emergência...
Hébert decidiu assim dedicar-se a
ensinar habilidades a pessoas comuns para futuros desastres.
Muitos formadores da Família
Agostiniana Recoleta formaram
estas vocações durante quatro
séculos para torná-las em fortes
seguidores de Jesus que continuariam a avançar através das adversidades e dificuldades. Apresentamos como testemunho três
formadores religiosos: Juan Gascón, Andrés García e José Luís
Igea.
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Juan Gascón
Nasceu em Cuevas de Cañart
(Teruel, Espanha) em 2 de março
de 1806. Aos 22 anos, entrou na
Província de São Nicolau interessado em se tornar um missionário
nas Filipinas. Foi um dos primeiros
religiosos que, após a profissão dos
três votos (pobreza, castidade e obediência), acrescentou um quarto de
evangelizar nas Filipinas.

que tiveram um papel importante
na história dos Agostinianos Recoletos, como Toribio Minguella,
Francisco Sádaba, Licinio Ruiz,
Santo Ezequiel Moreno...
Seus ensinamentos incluíam uma
profunda compreensão da Recoleção Agostiniana, ao mesmo tempo
que fomentavam entusiasticamente o amor por este carisma. Forneceu recursos para uma intensa
vida espiritual, conhecimento e
amor à Sagrada Eucaristia, à Igreja
e a outras devoções bem recoletas.
Além de ensinar a teoria, dava testemunho de tudo com sua prática
diária. Diziam dele:

Assim que Juan entrou na Província, houve uma mudança substancial na procedência dos missionários recoletos nas Filipinas. Até
aquele momento, eles eram voluntários das outras províncias da
Ordem. Mas no câmbio do século XVIII Decálogo do formador
ao XIX o número de
voluntários caiu. A 1. Líder atrativo e que
Província de São Nientusiasma.
colau de Tolentino via 2. Solidário e em comua única possibilidade
nhão com o discípulo.
de sobreviver tendo 3. Fé no discípulo, vê suas
sua própria rede de
possibilidades.
seminários na Espa- 4. Sem medo de suas franha. No Capítulo de
quezas próprias.
1825, 200 anos de- 5. Ajuda a descobrir sopois de sua existênnhos, metas, missões.
cia como Província, a 6. Tolerante com a debiideia foi aprovada.
lidade, intransigente
com abandonar a luta.
Juan pertenceu ao
7.
Atento para propor
primeiro grupo de
soluções
e novidades.
religiosos formados
integralmente den- 8. Empoderador do discípulo para que assuma
tro da Província de
seu projeto de vida.
São Nicolau de To9.
Guia discreto e compalentino. Como pronheiro
de trabalhos e
víncia missionária da
serviços.
Ordem, ficou claro
para todos eles desde 10. Amigo declarado de
Deus.
o início que sua voca-

O fruto desta intensa vida espiritual são duas atitudes de seu trabalho como formador: seu afeto
e dedicação a seus discípulos, que
sempre o viram como um pai; e sua
capacidade de ser um guia e um
ponto de referência. Esta última
capacidade ultrapassou os muros
do convento, pois foi procurado
por pessoas como o bispo da cidade vizinha de Tarazona.

Decálogo do discípulo
1. Sonhar em ir longe.
2. Ser dono dos próprios
pensamentos.
3. Ter os ouvidos abertos
para aprender.
4. Ter referências para
admirar e imitar.
5. Desejar uma vida e
vivê-la com decisão.
6. Compartilhar sonhos,
trabalho e vida.
7. Conhecer a si mesmo
em processo de crescimento e discernimento.
8. Apaixonar-se de Deus e
o projeto dele.
9. Assumir os fracassos,
saber perdoar e perseverar.
10. Harmonizar tudo isso e
vivê-lo a partir do tratamento assíduo com
Deus.

ção incluía uma decisão missionária.
Além disso, frei Juan representa
aqueles primeiros religiosos que
se dedicaram exclusivamente à
formação dos candidatos. Apenas
cinco anos após sua ordenação sacerdotal, foi nomeado mestre de
noviços no convento de Monteagudo (fundado em 1828) e, no ano
seguinte, tornou-se reitor.
Seus discípulos não esqueceram
de seu mestre e conservamos palavras de afeto e admiração por ele.
Frei Juan formou alguns religiosos

Não só o visitava muitas horas durante o dia, mas também à noite, depois que os
religiosos estavam dormindo,
Padre Juan estava no coro
até tarde da noite, adorando
Deus sacramental...

Andrés García
Andrés García Pérez
nasceu em Lodoso
(Burgos, Espanha),
em 26 de fevereiro
de 1921. Ingressou
no seminário da Ordem na adolescência
e, depois de terminar
seus estudos, um mês
antes de completar
22 anos, participou
da segunda missão
agostiniana recoleta
no Peru, em 25 de
março de 1943.

A expedição foi formada por dois religiosos experientes,
Andrés Perez e Candelas Moriones, e
outros nove jovens
estudantes,
entre
eles Andrés Garcia.
Em Marcilla (Navarra, Espanha) receberam uma despedida muito emotiva, com grande
presença do povo.
Andrés foi ordenado sacerdote
em Lima e ali serviu ao povo de
Deus até 1948, quando foi estudar pedagogia na Universidade de
Villanova (Pensilvânia, EUA).

Juan Gascón

No Colégio Apostólico São José
de Lodosa (Navarra, Espanha) pôs
em prática o que aprendeu sendo
inovador e líder estimado, procurado e admirado pelos seminaristas, que abriam os olhos com ad-
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miração, elevando o coração com a
excelência da literatura, da música,
do cinema, do teatro...
Andrés (fotos acima) ensinava a
importância do coração e dos sentimentos nas relações com Deus,
com Jesus Cristo, com a Virgem
Maria, tudo harmonizado com um
forte senso de fé. Mais uma vez
encontramos nele um formador
que procura tempo adicional para
rezar diante do tabernáculo.
Como mestre de noviços, sentindo
o ar do Concílio Vaticano II, transmitiu apreço, amor e veneração
pelas Escrituras e pela Eucaristia; tudo solidamente baseado na
compreensão segundo a Igreja.
Para Andrés, a oração foi o melhor
recurso para se tornar um religioso maduro, com convicções sólidas
e uma vontade decidida de seguir
a Cristo. Lidar com Deus permitiu
que ele não ficasse cego por
condições como obter
a aprovação dos
outros, mas buscava constantemente dar-lhes
o que Deus queria para eles.

José Luis Igea
Nosso testemunho anterior foi
sucedido como mestre de noviços pelo Pe. José Luís Igea Sáinz
(fotos, abaixo), que em seu tempo
já enfrentou todo o desafio que o
Concílio Vaticano II representava
para a Igreja e para a vida consagrada.
Ele nasceu em 22 de janeiro de
1940 em Cervera del Rio Alhama
(La Rioja, Espanha). Um dos traços
de sua personalidade, presente
desde sua infância, era viver e desfrutar de tudo intensamente.
Nisso reside sua força formativa.
Coube a ele ser mestre de noviços
quando o entusiasmo e a novidade
do Concílio permaneceram frescos e mais vivos. A devoção mais
tradicional, como a oração do rosário, foi combinada com a busca
mais atual da nova Liturgia.
Os olhos e as mentes dos noviços
se abriam para um novo universo

com um apelo irresistível enquanto o
ouviam explicar o significado mais
profundo da Liturgia. As celebrações da Eucaristia foram para ele
ocasiões para desfrutar, para ser
feliz sendo um fiel cristão, um religioso, um agostiniano recoleto, um
evangelizador.
Durante muitos anos passou horas lendo e assimilando livros que
falavam de Cristo, da Igreja, da
vida monástica e de Santo Agostinho. Ele parecia querer que tudo,
que não só tinha aprendido, mas
também desfrutado, atraísse com
entusiasmo os jovens que estavam
começando na vida religiosa.
Formador na Espanha ou no Brasil e agente pastoral comprometido, ao longo de sua vida sempre
promoveu a confiança no outro,
no estudante, no colega de comunidade, nos fiéis. Queria convencer a todos de que podiam fazer
o que lhes parecia impossível, que
podiam alcançar objetivos e viver
felizes desfrutando das coisas pequenas e grandes. Aqui estava a
graça explicada por Santo Agostinho para compensar o que faltava
a cada um em suas forças.
Também em José
Luís, a admiração e a
aceitação alegre de
seus ensinamentos
foi além dos muros
das comunidades religiosas e chegou aos
conventos de clausura, aos fiéis e amigos
de todas as classes
sociais.

A caneta também desperta
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O desenvolvimento da vida espiritual é acima de tudo prático: so rezando aprende-se a rezar. No
entanto, a literatura espiritual permite ver modelos de oração praticados por outros, unir-se à
oração de pessoas de diferentes épocas e lugares, ou aprender dos que mais rezam. A Recoleção
tem usado e continua usando a caneta e o teclado para promover a espiritualidade.
500 cópias à mão...
e em japonês

E

m 1619, o primeiro missionário agostiniano recoleto do
convento de Granada, Juan
de Santo Antônio, partiu para
Manila. Ele havia feito sua profissão quatro meses antes e aos 21
anos seu sonho era evangelizar o
Japão.
Essa febre aumentaria ainda mais
quando a primeira expedição recoleta partiu para o Japão em abril
de 1623. Apesar da perseguição
aberta naquele país, Juan não parou de tentar um novo salto de
novo e de novo, sempre de forma
clandestina. Ele foi um dos seis recoletos que naufragaram em 1629.
Em 1635 chegou a Osaka, mas não
conseguiu desembarcar. No ano
seguinte, quando está prestes a
partir, sofre de uma doença grave
que o impede de continuar.
Tal foi sua ânsia que estudou japonês em Manila e aprendeu a ponto
de escrever um livro. Como não
encontrou nenhuma impressora
com caracteres japoneses nas Filipinas, levou cerca de 500 cópias
feitas à mão e no porto de Osaka
convenceu dois cristãos a distribuí-las fora do barco.

Do coração para a caneta
Frei Juan de Santo Antônio é uma
das primeiras testemunhas —talvez a mais extrema— do uso da
escrita por parte dos agostinianos
recoletos para evangelizar.
O zelo pelas almas leva ao uso de
todas as ferramentas, incluindo a
caneta. E que os religiosos da Província de São Nicolau de Tolentino têm sido zelosos, há provas
mais do que suficientes.
Pe. Domingo Carceller e a medalha
que recebeu por compor o hino do
Congresso Eucarístico de Manila.

O porto de Osaka em 1663 (gravura) e na atualidade (foto) Aqui foram distribuídos os 500 exemplares copiados à mão por Frei Juan de San Antonio.

Deve-se notar que, em geral, a
evangelização espanhola teve a
peculiaridade de não impor a língua espanhola, mas de utilizar as
inúmeras línguas indígenas. É por
isso que existem muitos livros de
piedade escritos não apenas na
maioria dos idiomas das Filipinas,
mas também em outros de âmbito
meramente local.
No caso dos Agostinianos Recoletos, existem muitos livros em
cuyuno, a língua franca das ilhas
ao redor de Palawan. Há outros na
língua Zambal na região de Zambales, noroeste de Manila. E há até
mesmo Chamorro, a língua das
Ilhas Marianas, no que
é hoje a Micronésia.

Nestes livros os cristãos encontram as orações mais comuns,
como o rosário ou a Via Sacra, e outras para os diferentes momentos
e circunstâncias da vida: confissão,
comunhão, oferecimento de obras,
preparação para a morte...
Eles nem sempre são dirigidos aos
fiéis. Às vezes o público alvo são os
missionários novatos, que ainda
não dominam o idioma e precisam
de um texto para seguir em suas
pregações. Estes são os sermões,
que em alguns casos são oficialmente patrocinados pela Província de São Nicolau de Tolentino
(1881). A ideia era incentivar a
pregação e facilitar a vida dos missionários.
Há outro tipo de trabalho de interesse tanto para os pastores
quanto para os fiéis: os catecismos. Às vezes, o que eles fazem
é traduzir nos dialetos obras de
sucesso na Espanha: por exemplo,
o catecismo do dominicano Juan
Planas. Nas Filipinas, os recoletos
o traduziram tanto para o Zambal
quanto para Bisaya.
Algo de grande importância, especialmente nas Filipinas, era a música, e os missionários recoletos
estavam muito preocupados com
ela. Entre os muitos compositores,
destaca-se Domingo Carceller
(1894-1967), autor de numerosas
antífonas, hinos e motetes marianos, que mais tarde os entregaria à

e alimenta a fé
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imprensa em três volumes. O hino
oficial do Congresso Eucarístico
Internacional realizado em Manila em 1937 também é seu.
Frequentemente, todo esse material impresso —selos, folhetos,
tríduos, novenas, panfletos de
maior ou menor importância e de
maior ou menor circulação— gira
em torno de um santuário ao qual
os recoletos foram confiados. Nas
Filipinas, a devoção a Nossa Senhora do Carmo é típica delas e
se estende por todo o Arquipélago a partir do santuário
de São Sebastião,
em Manila. Na
Venezuela eles
propagam e ilustram a devoção à
Virgem da Consolação, a partir
dos
santuários
de Maracaibo e
Táriba (Táchira). E
na Espanha, finalmente, a Virgem do Caminho, de Monteagudo
(Navarra).

pois, a Província lançou
em Granada a primeira
edição de uma publicação
mensal ainda viva: Santa
Rita y el Pueblo Cristiano.
Pouco depois, na década de
1920, outras revistas apareceram em diferentes lugares.
Na Venezuela, La Madre Cristiana (1927-1968) tinha como
objetivo promover a vida cristã
na família. E na outra parte do
mundo, em Xangai, começou a ser publicado Todos
Misioneros (1928-1969), um
órgão de informação sobre a missão
que a Província tinha na China. Ambas eram mensais
e foram amplamente difundidas.

Dois botões
de amostra
Em representação
de tantos missionários dos séculos
XVIII e XIX, destacamos Pedro Gibert (1764-1843).
Ele trabalhou por 30 anos na ilha
de Cuyo. Escreveu catecismos, devocionários, sermões e hinos, tudo
na língua Cuyo. Alguns deles ainda
eram cantados como canções natalinas no início do século passado.
Quase todos os seus escritos foram reeditados mais tarde.

Virgem da Consolação.
Táriba, Venezuela.

Novas formas
A proliferação de jornais e revistas católicas no século XIX abriu
uma nova possibilidade para o
ativismo devoto, do qual participaram vários religiosos da Província.
Mencionamos apenas dois beatos,
os dois mártires da Guerra Civil,
Vicente Soler (1867-1936) e Julián Moreno (1871-1936). Ambos
dedicaram numerosos escritos
para exaltar as glórias de Maria.
O primeiro, especialmente nas
Filipinas. O sobrinho de Santo
Ezequiel Moreno, especialmente na Venezuela.
Será no início do século XX que
aparecem seus próprios títulos,
publicações periódicas que visam a formação do povo cristão.
A primeira é
fruto da canonização de
Santa Rita de
Cássia, ocorrida em 1900.
Cinco anos de-

E, já no século XX, destaca-se a
figura de Victorino Capánaga
(1897-1983). Ele é conhecido
como um dos melhores especialistas em santo Agostinho. Mas tem
sido, ao mesmo tempo, um colaborador incansável nas revistas que
mencionamos e em muitas outras.
Para Capánaga, santo Agostinho
foi, juntamente com são Paulo, o
grande convertido na história do
cristianismo. Daí seu interesse
pelo tema da conversão e pelas
vicissitudes biográficas dos mais
famosos convertidos modernos.
Ao longo das décadas, este agostiniano recoleto examinou a trajetória destes personagens em histórias curtas e vívidas que mais tarde
as reuniria em uma dúzia de livros.
Depois de Victorino Capánaga,
as portas da era digital, em que a
mídia e as redes sociais quebram
uma barreira após a outra, começaram a se abrir. As possibilidades
técnicas parecem não ter limites e
a comunicação torna-se cada vez
mais imediata.
Mas hoje, como ontem, o que importa é a mensagem: a integridade
da mensagem e o zelo com que ela
é transmitida.

Uma mesma origem, um mesmo
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A ata de nascimento dos Agostinianos Recoletos e das Agostinianas Recoletas é a mesma: uma
decisão do Capítulo de Toledo celebrado pela Província Agostiniana de Castela em 1588. Ambas
as ordens brotam da mesma preocupação coletiva por uma vida de mais oração, mais caridade
fraterna, maior igualdade entre os irmãos, mais recolhimento, e mais pobreza. Frades e monjas
escreveram sua história de forma autônoma, mas compartilham as mesmas preocupações e aspiram o mesmo objetivo: amar a Deus, que é de onde nasce a caridade com o próximo.

A

o celebrar o IV Centenário
da Província de São Nicolau de Tolentino, seria
imperdoável não tratar do aspecto
contemplativo do carisma agostiniano recoleto, que as Agostinianas Recoletas encarnam de forma
mais plena. Sua vida de oração é a
retaguarda da ação evangelizadora e o testemunho vivo do ser contemplativo recoleto.

Temos falado da colaboração e
da fraternidade entre religiosos e
monjas com Eva Maria Oiz (azul),
presidente da Federação da Espanha (mosteiros na Espanha, Filipinas, Quênia e Guatemala), e Rosa
Maria Mora (marrom), presidente
da Federação do México (comunidades no México, EUA, Brasil,
Quênia, Colômbia e Costa Rica).

Suas comunidades olham para este
IV Centenário com a proximidade
de uma intensa oração de louvor,
gratidão e petição. Elas participaram virtualmente dos eventos
transmitidos pelas redes sociais
e em nossas páginas de Canta e
Caminha refletem e oferecem seu
ponto de vista sobre a comunhão
entre todos os membros da Família Agostiniana Recoleta.

Colaboração
Federação
da España

Federação
do México

Irmã Eva María Oiz

Irmã Rosa María Mora

Relação de irmãos

A

relação entre religiosas e
religiosos tem sido intensa
e benéfica, especialmente desde a segunda metade do século XX e o Concílio Vaticano II,
quando, graças a seu impulso,
surgiu a Federação e foi possível responder a esse espírito
conciliador de conhecer-se e
iniciar a renovação necessária.
Destaco como figura chave frei
Eugenio Ayape, Prior Geral da
Ordem, na renovação constitucional. O conceito da Família
Agostiniana Recoleta também
foi reforçado com consequências benéficas, entre elas a associação da Ordem com nossos
mosteiros.

O

relacionamento tem sido
muito fraterno em todos
os aspectos, especialmente nas
áreas de formação, espiritualidade e finanças; nos sentimos à
vontade com nossos irmãos.
Tudo isso foi melhorado e reforçado ainda mais pela Associação aprovada pela Santa Sé em
15 de fevereiro de 1993.
Além disso, a Constituição
Apostólica “Vultum Dei quaerere” e a Instrução Aplicativa
“Cor orans” insistem sobre isso
e pedem:
“Que todos os mosteiros de vida
contemplativa sejam associados a uma Ordem masculina”.

O

serviço e a dedicação completa do assistente religioso é para mim o centro da
colaboração, tanto com a Federação como com os mosteiros e
as irmãs em particular; é digno
de agradecimento todo o trabalho árduo nas causas de canonização de algumas monjas.
Gostaria de destacar aqui o extraordinário trabalho realizado
pelo frei Jesús Díez Rastrilla,
agostiniano recoleto, que faleceu recentemente. Ele editou
a Obras Completas e escreveu
a Positio da Irmã Mariana de
São José; sua assistência na
preparação de nosso Plano de
Formação foi indispensável.
Alguns dias antes de sua morte, apresentou a atualização do
Plano de acordo com os últimos
documentos eclesiásticos sobre
a vida contemplativa-

E

u diria, sem medo de cometer um erro, que o campo
onde há maior e especial colaboração entre as duas Ordens
é o campo espiritual e moral,
embora eu considere a grande
diferença entre o pouco que podemos oferecer-lhes e o muito
que eles nos deram. Ganhamos
em todos os aspectos.

o carisma e uma história compartilhada
N

Novas fundações

as Filipinas, a Província
de São Nicolau de Tolentino —lembramos o frei Antonio
Palacios de maneira especial—
nos ajudou em todos os procedimentos civis, nos recursos e
na construção do mosteiro. A
Província de Santo Ezequiel
Moreno colabora nas dimensões formativa e espiritual.
No Quênia não nos faltaram
os frades para a formação ou
exercícios espirituais e o esforço contínuo da Comissão para
o Apostolado Social com
recursos.

O

s religiosos têm sido parte
importante em novos projetos de fundação em Guaraciaba
do Norte (Ceará, Brasil), Manuel Doblado (Guanajuato, México), Pozos de Santa Ana (San
José, Costa Rica) e Bogotá (Colômbia, abaixo).
Tem sido um apoio incondicional tanto espiritual como econômico, tão importante quando
se trata de estabelecer novas
comunidades. Sem este apoio,
teria sido impossível.

A nova fundação na Guatemala tem tido o apoio
financeiro da Ordem e o
cuidado formativo e espiritual da Província da
Candelária.

O
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Assistente

religioso assistente representa perante a Santa Sé a
Federação, ao passo que a informa sobre o funcionamento
da Federação. Ele não é um superior maior, mas cumpre sua
missão e serviço promovendo
a conservando o espírito genuíno da Ordem e ajudando a presidente federal em sua gestão
com seus conselhos.
Considero os conselhos particularmente importantes em relação à formação das monjas.
Ele participa das reuniões do
Conselho Federal e está sempre pronto para fazer o que lhe
é pedido.

Expectativas para o futuro

S

onhamos com uma colaboração programada, pessoal e adequada à nossa vocação
contemplativa na formação e
na assistência espiritual. Quem
dera que isto fosse possível.

Acima, Pe. Jesús Díez (†2020) e a ir. Eva.
Abaixo, curso em Cuernavaca, México.

R

espeito à formação, esperamos que tantos cursos,
exercícios espirituais e materiais de qualidade continuem
a ser fornecidos e financiados.
Frei Carlos González teve a
sensibilidade de ver que nossos
mosteiros não tinham a capacidade de acomodar um grande
número de irmãs para a formação. A Província nos ofereceu o
uso da Casa da Recoleção em
Cuernavaca (Morelos, México)
e arcou com as despesas das
reuniões
intercomunitárias.
Há muitos detalhes de generosidade, não há nenhuma comunidade que não tenha sido
favorecida por nossos irmãos
agostinanos recoletos.

Frei Jesús Lanao, assistente
da Federação Espanhola,
em visita a Wote, Quênia.

A

tarefa do assistente religioso é preservar e aumentar o espírito autêntico da vida
integralmente contemplativa
da Ordem e ajudar, com suas
ações e seus conselhos, a presidente federal na administração
da Federação.
Há muitos problemas que surgem relacionados com a economia, a fundação ou supressão
de mosteiros, a admissão e
transferência de monjas... Ele
também contribui para oferecer uma sólida formação às noviças e monjas professas e para
a realização dos objetivos da
Federação.

Amar a pobreza evangélica

Filipinas e Costa Rica

E

A

s celebrações do início do IV
Centenário (1621-2021) da
Província de São Nicolau de Tolentino foram estendidas a todo
o mundo para estas datas. Nas Filipinas, alguns dos eventos foram
realizados especialmente para os
postulantes, noviços e religiosos
em formação inicial na Província
de Santo Ezequiel Moreno, filha
do esforço e maturidade alcançados pela presença recoleta neste
país insular.

ntre as muitas e variadas fobias
que existem na psique humana,
nos últimos tempos tem aparecido
em redes sociais como Instagram
ou Facebook a aporofobia, ou a
aversão aos pobres e tudo que esteja relacionado a miséria humana.
Embora não sejam poucos os que
estão fazendo um esforço para
esconder os empobrecidos do
mundo, o Prior Geral da Ordem,
Miguel Miró, acaba de apresentar
o documento Viver a Pobreza: Graça e Desafio, cujo subtítulo vem das
Bem-aventuranças:
«Bem-aventurados vós que sois pobres, porque
vosso é o Reino de Deus! » (Lc 6,20).

Na Costa Rica (foto abaixo) toda a
Conferência Episcopal do país centro-americano quis participar de
uma celebração em Alajuela, apesar das dificuldades da pandemia.

O documento propõe aos membros da Família Agostiniana
Recoleta o valor da pobreza
evangélica como caminho para
a felicidade, como testemunho
do carisma agostiniano recoleto
e como motor de solidariedade.
Você pode ler o documento on-line
ou baixá-lo no código QR.

Obrigados, Costa Rica!

Meio século do Frei Luís

M

ais de 80.000 estudantes, mil
educadores e pessoal não docente e cerca de cinquenta religiosos fazem parte da grande família
do Colégio Frei Luís de Leão dos
Agostinianos Recoletos em Querétaro, México.
No dia 2 de setembro de 1970,
suas salas receberam os primeiros
400 meninos e meninas de ensino
fundamental e médio, um dos primeiros centros mistos.

Em 1973 foi aberta a Pré-Universidade com um acordo com a
Universidade Nacional Autônoma do México. Suas instalações
foram ampliadas com o Auditório para 2.500 pessoas (1992), a
ampliação do Ensino Médio e do
curso de pré-vestibular (2000) e o
prédio da Pré-Escola (2005). Desde 2007 possui a Certificação de
Qualidade da Confederação Nacional de Escolas Particulares e em
2009 abriu o serviço opcional de

Pré-Primária. Em 2010 começou o
projeto socioeducativo da Escola
Noturna e desde 2011 o sistema
de gestão e as novas tecnologias
pedagógicas UNO Internacional
têm sido implementadas.
Desde 2014, uma nova capela promove o esforço educacional para a
humanização das pessoas e das estruturas, para o diálogo entre fé e
cultura e a transmissão dos valores
evangélicos e sociais (foto, abaixo).

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

