
Consideramos a cultura como o conjunto de conhecimentos, ideias, crenças, tradições e costumes 
que caracterizam um povo, uma classe social, um grupo humano, uma época.

Podemos imaginar a cultura como um poderoso 
rio alimentado por múltiplos afluentes. Estes 
rios, por sua vez, são alimentados por outros 

rios e riachos menos abundantes. Cada grupo social, 
com sua cultura, é um daqueles afluentes que enri-
quecem o fluxo cultural da humanidade.

E esta comparação também serve para a Família 
Agostiniana Recoleta, que há mais de quatro sécu-
los vem fazendo suas contribuições culturais à Hu-
manidade, principalmente no campo religioso, em-
bora não faltem outros tipos.

A Província de São Nicolau de Tolentino —parte 
da Ordem dos Agostinianos Recoletos— está 
celebrando seu IV Centenário (1621-2021), 
algo que a leva a refletir sobre sua contribuição para 
o enriquecimento cultural da Humanidade.

Sem dúvida, a contribuição cultural mais 
destacada desta Província tem sido 
seu trabalho missionário nas 
Filipinas durante 350 anos, 
mas também deixou sua 
marca em países como Es-
panha, Japão, China, Mé-
xico, Costa Rica, Brasil, 
entre outros.

Uma família religiosa e 
a sociedade local a que 
serve tem influências 
recíprocas, com ele-
mentos que se tor-
nam parte de suas 
culturas e, com o 
passar do tempo, 
perduram ou se 
desvanecem.

Certamente, existem ações humanas que exercem 
uma influência maior na criação ou transmissão cul-
tural, tais como ações religiosas e educacionais. 
Para ser eficaz neste trabalho, no passado as insti-
tuições religiosas construíram templos e centros de 
estudo; no entanto, hoje o potencial dos meios de co-
municação e as ferramentas da era digital não podem 
ser esquecidos para criar e transmitir cultura.

As instituições educacionais sempre foram em to-
dos os níveis ambientes de suma importância para a 
transmissão e criação da cultura. A Província de São 
Nicolau de Tolentino não embarcou com determi-

nação e força no apostolado educacional até 
1941, embora já tivesse mostrado interesse 

em pequenas iniciativas nas Filipinas e na 
Espanha em apoiar a administração 

de escolas ali aonde seus religio-
sos chegavam.

Embora a cultura seja mais um 
assunto de grupo, não há dú-
vida de que ao longo da his-

tória houve figuras que, por 
causa de seus dons pes-

soais, produziram obras 
mais marcantes, algumas 

delas autênticos marcos 
de referência cultural. 

Portanto, neste bole-
tim de amizade vamos 

apresentar algumas 
dessas figuras, fra-

des agostinianos 
recoletos, com 

uma marca sig-
nificativa no 
mundo da cultu-
ra, seja através 

de seus escritos, seja através 
de suas contribuições no 

campo da educação e da 
cultura.

400 anos criando 
         e transmitindo cultura
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Monumento aos 400 anos de presença dos Agostinianos Recoletos nas Filipinas. 
Praça da Independência, Cebu City, Filipinas. 2006
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Durante quatro séculos, a Província de São Nicolau de Tolentino foi enriquecida pelos notáveis 
frutos culturais de um intercâmbio tripartite entre o carisma agostiniano recoleto, a cultura de 
origem dos religiosos e as culturas locais onde o carisma se estabeleceu.

Cultura recoleta

A 
primeira contribuição de 
uma comunidade agosti-
niana recoleta é, com sua 

presença e atividade, testemunhar 
sua cultura nascida da vocação e 
da formação de seus membros, 
que praticam o estilo de vida de 
santo Agostinho (354-430) tem-
perado com os traços do movimen-
to recoleto do fim do século XVI.

A comunidade é o primeiro traço 
cultural agostiniano: as coisas são 
feitas em comum, decididas em Ca-
pítulo; não há lugar para individua-
lismo, egoísmo ou particularismo. 
Outras características são a busca 
constante da verdade; o sentido 
da vida como peregrinação; a so-
lidariedade, o espírito bíblico e 
o pensamento crítico; a visão de 
tudo o que é bom como graça de 
Deus e como compromisso.

A Recoleção contribuiu com as 
características dos observantes, a 
constante viagem ao interior de 
cada pessoa, o carinho pelo sim-
ples, a oração pessoal, em silêncio, 
mas em comum; e a liturgia.

Entre 1664 e 1903 os agostinia-
nos recoletos foram proibidos de 
entrar na Universidade devido a 
uma certa atitude protecionista e 
defensiva em relação a possíveis 
privilégios. Por esta razão, em 
termos gerais, não foi um ponto 
de referência no diálogo cultural. 
Mesmo sua ação no apostolado 
educacional, um estímulo científi-
co natural, foi tardia e questiona-
da por algumas vozes até apenas 
50 anos atrás.

Uma cultura de origem

Até o último quarto do século XX, 
a maioria dos agostinianos reco-
letos vinha da Espanha, com uma 
minoria proveniente da Colômbia, 
países onde nasceu a Recoleção. 
Devido a pontos de vista hoje pou-
co compreensíveis, as vocações 
indígenas só foram promovidas 
a partir de 1931. Foi somente na 
última década do século XX que o 
multiculturalismo interno atinge 
níveis significativos, enriquecendo 
e modificando o contexto cultural 
da instituição e de seus membros.

Compartilhar a cultura não é uni-
direcional. Muitos religiosos são 
multilíngues e aprenderam a viver 
de forma diferente após um esfor-
ço adaptativo de enculturação.

Um último acontecimento trans-
cultural tem sido uma certa es-
pecialização recente em serviços 
pastorais para migrantes nos 
Estados Unidos, Inglaterra e Es-
panha. Estes 
são canais de 
transmissão 
cultural na 
própria famí-
lia e na socie-
dade anfitriã.

Um encontro fértil

Em 300 anos o único horizonte na 
vida da Província de São Nicolau 
de Tolentino tem sido as Filipinas, 
uma missão da Igreja promovida 
pelo Estado. Os evangelizadores 
foram a ponta de lança da civiliza-
ção europeia; segundo os cânones 
da época criaram vilas, instituíram 
a educação e a saúde, criaram in-
fraestruturas (ruas, pontes, cemi-
térios, muralhas, fortalezas, esco-
las).

Enquanto na América o poder ci-
vil e militar dirigia a conquista, nas 
Filipinas os missionários foram 
os primeiros —e por vezes os úni-
cos— a chegar em cada canto. Eles 
facilitaram um encontro surpreen-
dente com menos conquista e mais 
cultura compartilhada. Até onde 
eles foram? Basta dizer que os 

priores provinciais do sé-
culo XVIII navegavam até 
6.000 quilômetros para 
visitar seus frades.

O primeiro era aprender 
a língua; se não conse-
guissem em um ano, o 
missionário era removi-

do. As crônicas nos 
dizem que frei 

Acima, uma gravura antiga de uma cabana indígena filipina.
Ao lado destas linhas, monumento aos missionários no Museu 

Recoleto, Quezon City, Manila (1994). Na escultura de bronze, 
representando os missionários de quatro séculos de história, 

estão Agostinho de São Pedro (†1660), Rodrigo de São Miguel 
(†1626), Diego Cera (†1832), José Aranguren (†1861), 

Fernando Cuenca (†1902) e Santo Ezequiel Moreno (†1906).
Na página seguinte, da esquerda para a direita, 

órgãos de: Las Piñas (Grande Manila), 
Bacong (Negros Occidental.) e Dimiao (Bohol).
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Damião da Mãe de Deus, missio-
nário em Mabalacat, era capaz de 
pregar em quatro línguas filipinas 
sem nenhuma dificuldade.

Eles saíam a pé para encontrar os 
indígenas, espalhados em barracas 
perto dos campos de cultivo, para 
convencê-los a viverem em aldeias. 
Os missionários construíram casas 
para cada família; vigiaram a re-
tidão das ruas, os espaços contra 
incêndios... A divisão do territó-
rio em distritos, aldeias e vilaerjos 
foram obras dos missionários e de 
seus Capítulos, algo difícil de ima-
ginar nos nossos dias.

Este encontro não foi romântico, 
mas difícil, árduo e lento. Em 1655, 
frei Tomás de São Jerônimo des-
creveu a existência de uma oposi-
ção diametral e congênita, antípodas 
no civil, político, moral, material e 
físico, entre os modos de ser de um e 
de outro povo. As razões eram mui-
tas: os indígenas deixavam para 
trás um modo de vida milenar; 
e os missionários ficavam ater-
rorizados com o calor, a umidade 
—170 dias de chuva por ano—, os 
terremotos e tufões, os animais 
perigosos, a anemia, as febres e as 
diarreias...

Havia, como em todo relaciona-
mento, alguns espaços de contato 
intenso. A música e ações do culto 
como as procissões eram de gran-
de importância na idiossincrasia 
local e na dos missionários.

A cultura filipina é incompreensí-
vel sem esses laços com os evan-
gelizadores espanhóis, incluindo 
os Agostinianos Recoletos.

Música, maestro

Pelos talentos musicais dos nati-
vos, o diretório pastoral exigia no-
mear um mestre de capela para 
ensinar canto e instrumentos em 
toda missão. Construíram-se ór-
gãos, se editaram livros de canto, 
se distribuíram clarinetes, flautas, 
trompas, fagotes e se compuseram 
missas, canções natalinas, salves 
em espanhol e na lingua local.

Destacaram-se Andrés da Santís-
sima Trindade (século XVIII), Blas 
de Nossa Senhora do Carmo (sé-
culo XIX), Nemésio Llorente, To-
más Fernández (†1896), Antônio 
Fuertes e Diego Cera (1762-1832) 
que se destacou com: seu órgão de 
bambu em Las Piñas (1821), que 
ainda existe. Antes disso, havia 
feito em Manila (1793) o melhor 
órgão das ilhas, com a tubulação 
integrada por toda a igreja de São 
Nicolau de Intramuros, o templo, 
cujas paredes ressoavam e que 
a guerra destruiu em 1945. Mais 
tarde, Domingo Carceller se des-
tacou no campo musical (página 8).

Traduzir para unir

Os missionários elaboraram di-
cionários e gramáticas de visaya, 
zambal, cuyuno, chamorro (Ilhas 
Marianas), assim como catecis-
mos, novenas e sermões originais 
e traduções de Juan Planas, Gar-
cía Mazo, Inácio de Loyola, An-
tônio Maria Claret. Destacam-se 
Tomás de São Jerônimo, Rodrigo 
de São Miguel, Juan Félix da En-
carnação, Aniceto Ibáñez, José 

María Learte, Nicolau González, 
Ramón Zueco e Manuel Vilches.

Gregório Sanz publicou Embriolo-
gia Sagrada (1856) e Antônio Úbe-
da uma novela (Teresa, 1852) e um 
catecismo em Visaya-cebuano. Da 
História Geral das Filipinas de Juan 
da Conceição se fala na página 6.

No debate público

O plano de formação dos religio-
sos de 1879 elevou a sete os anos 
de estudo e melhorou a qualidade. 
Desde 1903 se permite estudar na 
Universidade e desde 1930 esta 
presença tem sido consistente e 
regular. Assim, as vocações literá-
rias foram encorajadas sem medo 
do espaço público ou da imprensa.

Toríbio Minguella (1836-1920), 
Nicolás Casas (1854-1906), 
Santo Ezequiel Moreno (1848-
1906), Pedro Fabo (1873-1933), 
Marcelino Ganuza (1865-1944) 
e Eugenio Cantera (1880-1953) 
publicaram gramáticas, biografias, 
estudos históricos e filológicos, 
sermões, conferências, artigos e 
poemas. Eles tratam de temas dou-
trinários, espirituais, teológicos, 
de crítica literária, oratória e até 
mesmo de jardinagem.

Outros recoletos (Santiago Ma-
tute, Samuel Ballesteros, Regino 
Maculet, Julián Moreno, Ber-
nardino García, Doroteo Ocón, 
Esteban Azcona, Teófilo Garnica, 
Pedro Corro, Vicente Peña) es-
crevem para as revistas e jornais 
da Colômbia, Venezuela, Panamá 
e Espanha.
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Nas Filipinas, Gregório Ochoa, 
Vicente Soler, Francisco Sádaba, 
Fabián Otamendi e, sobretudo, 
Aurélio Lacruz (1873-1941), que 
colaborou em El Comercio, El Mer-
cantil, El Excelsior, La Defensa e o Bo-
letim Católico de Cebu. Em 1923 ele 
fundou a revista semanal Estúdio.

A Província de São Nicolau de To-
lentino iniciou seu Boletim oficial 
em 1909, graças aos esforços de 
Fernando Mayandía. Em 1905, 
Santa Rita y el Pueblo Cristiano, co-
meçou a ser publicada em Grana-
da. Todos Missionários (1928) che-
gava da missão na China, e Ángel 
Sáenz fundou em Caracas La Ma-
dre Cristiana (1927-1968).

Em 1954 foi fundada Marcilla, uma 
revista que continuou com o nome 
Mayéutica. As universidades de 
Bacólod e Cebu e o colégio de Ma-
nila criaram seus meios escritos, 
mas tiveram curta duração.

sanare (Colômbia) fundar escolas. 
Em Shangqiu (China), Lábrea (Bra-
sil) e Palawan (Filipinas) foram 
fundadas escolas que se tornaram 
o motivo pelo qual nasceram as 
Congregações femininas na Fa-
mília Agostiniana Recoleta.

Quanto ao que se entende hoje 
por educação formal, desde 1770 
a Província de São Nicolau de 
Tolentino dirigia uma escola em 
Agaña (Guam), fundada pelos je-
suítas. Em 1896, em Negros Occi-
dental, Filipinas, abriu-se uma es-
cola cuja intensa e rica experiência 
foi encurtada pela Revolução de 
1898. Os religiosos promotores 
—Sádaba, Adell, Corro, Larrondo, 
Ochoa— influenciariam mais tarde 
para a aceitação deste apostolado.

Houve outras experiências no 
século XX em Espanha. Em Mar-
cilla, uma Preceptoria Latina ofe-
recia três horas diárias de aulas; 
em Puente La Reina, os recoletos 
eram os professores das escolas da 
Fundação Mena (1904 a 1933).

Em 1941, três centros foram aber-
tos a pedido do Capítulo. Desde 
então, a Província de São Nicolau 
de Tolentino fundou 15 nas Filipi-
nas, Venezuela, Espanha, México 
e Costa Rica, dos quais atualmen-
te administra cinco (tábela).

Com a solidariedade de muitos, foi 
ampliada a infraestrutura escolar 
da Diocese de Makeni (Serra Leoa, 
Biriwa e Sanda Loko); uma creche é 
mantida na China e no Amazonas 

(Brasil) há três centros 
que complementam o 
ensino formal.

O apostolado edu-
cacional, com seu ar 
jovem, abriu áreas de 
participação e evan-
gelização; exigiu me-
lhorar e ampliar a for-
mação dos religiosos; 
fomentou contatos 
muito estreitos com 
a sociedade local e as 
famílias, com as auto-
ridades civis, com ou-
tras escolas privadas e 
públicas, com centros 
universitários e com 
ex-alunos.

A escola, construtora 
de sociedade e de Igreja

Nas Filipinas, cada missão devia 
criar uma escola para crianças de 
7 a 14 anos, que frequentavam de 
manhã (de 8 às 10 h.) e à tarde (das 
14 às 17). Era uma mistura de ca-
tequese, letras e números elemen-
tares. As missões foram pioneiras 
na educação das meninas, que 
as autoridades civis desconside-
ravam. Nessas escolas no período 
noturno e nos domingos havia um 
tempo reservado para os adultos.

Apesar do pequeno número de es-
tudantes e dos limitados recursos, 
foi alcançado um bom nível de al-
fabetização. O Estado começou a 
educar somente em 1863.

Esta união de missão e escola 
mudou-se para outras latitudes. 
Em 1894 santo Ezequiel Moreno 
mandou aos missionários em Ca- 

País 
Colégio 
Dados em 

janeiro de 2021 

Alunos Funcionários 

Crêche e 
Pré-escola 
(0-6 años) 

Fundamental 
I 

(6-12) 

Fundamental 
II 

(12-16) 

Médio 
(16-18) 

TTOOTTAALL  Professores 
Não 

professores 
Religiosos 
recoletos 

 

Frei Luis de Leão.  
Querétaro.  

138  602  470  391  11..660011   149  75  3  

 

Técnico Agostiniano.  
Cartago.  

0  
168  

12 a 14 anos, 
14 albergues. 

357  
15 a 18 anos, 
5 residências. 

0  552255    45  17  6  

 

Santo Agostinho.  
Chiclana, Cádiz.  76  149  121  0  334466   33  6  1  

 

Santo Agostinho.  
Valladolid.  300  620  574  212  11..770066   108  7  4  

 

Romareda.  
Saragoça.  

217  456  322  153  11..114488   80  3  4  

TOTAL  731  1.995  1.844  756  55..332266    441155    110088    1188    

 

Vista do complexo do Colégio Frei Luis de Leão, Querétaro, México.



5Frei Rodrigo, o corajoso aventureiro ‘quase herege’

Frei Rodrigo Aganduru nas-
ceu em 1584, em Aguilar de 
Campos, Valladolid, Espanha. 

Fez parte das primeiras promo-
ções recoletas. Depois de estudar 
nos conventos de Portillo e Nava 
del Rey, em 1604 começou a es-
tudar teologia em Salamanca. Lá, 
conversando com seu tio francis-
cano Apolinar o encorajaram a 
juntar-se à primeira expedição 
missionária recoleta às Filipinas. 
Em 12 de julho de 1605, junto 
com outros treze freis, partiu 
para Manila. Durante a longa 
viagem de sete meses termi-
nou os estudos teológicos. Em 
1606 foi ordenado sacerdote.

Nas Filipinas

Ele era extrovertido e bom co-
municador. Aprendeu tagalo 
e zambal, dos quais elaborou 
uma gramática, um glossário, 
versos e peças de teatro.

Em sua primeira missão em 
Mariveles (Bataán), produziu 
frutos abundantes apesar da 
hostilidade que enfrentava. 
Até oito religiosos morreram 
por causa das condições am-
bientais e doenças tropicais. 
Em sete anos em Zambales, o 
saldo da estadia de Frei Ro-
drigo foi quase mil batizados 
a cada ano e a construção de 
igrejas e conventos.

O compromisso com a missão 
e a dedicação dos Recoletos 
era notável, mas era necessária 
nova seiva. Escolheram o Rodrigo 
para ir à Espanha e obter reforços 
perante o todo-poderoso Conse-
lho das Índias.

Seu testemunho foi apoiado por 
uma carta de recomendação do 
bispo de Manila, na qual pediu 
que fossem concedidos novos ter-
ritórios de missão. Embarcou em 
Cavite em julho de 1614. O Con-
selho das Índias deu luz verde, mas 

não foi fácil retornar e, dos 30 au-
torizados, em 5 de julho de 1618 
chegou a Cavite acompanhado de 
apenas dois.

Nesta segunda etapa, combinou 
as tarefas de superior dos missio-
nários recoletos, escritor sobre a 
história das Filipinas e do Japão; 
e qualificador e censor do Santo 
Ofício. Em 1622 deixou definitiva-
mente as Filipinas.

mandeus, que ainda hoje praticam 
uma religião gnóstica e dualista. 
Seu trabalho deu frutos e 25 dos 
líderes, em nome de mais de doze 
mil famílias, assinaram seu com-
promisso com a fé Católica.

Frei Rodrigo levou as assinaturas 
ao Papa Urbano VIII. Em 30 de 
abril partiu para Roma, onde che-
gou em fevereiro de 1626. Além 
do documento dos mandeus e seu 

desejo de continuar a missão 
em Basra, transmitiu ao Papa 
o desconforto dos religiosos 
das Filipinas com o compor-
tamento dos bispos. No últi-
mo dia do mês, Rodrigo teve 
ocasião de se encontrar com 
o Papa e, dias depois, a Con-
gregação de Propaganda Fidei 
passa a estudar suas propos-
tas e logo em seguida aceita 
que Rodrigo lidere a missão 
em Basra.

A última viagem

Ele então decidiu ir à Espanha 
para visitar sua família e reu-
nir mais apoio e recursos para 
sua nova aventura missionária 
iraquiana. Mas sua saúde não 
acompanha suas ilusões e a 
viagem se tornou insuportá-
vel. Sua vida acabou definiti-
vamente na casa de sua família 
em Orio, Guipúzcoa, Espanha.

O caçador caçado

Um sermão da Imaculada em Ma-
nila em 1618, algumas acusações 
de práticas mágicas e conflitos 
com os bispos filipinos abriram 
um processo na Inquisição. Frei 
Rodrigo perdeu seu título de qua-
lificador do Santo Ofício, contudo 
morreu sem sequer saber que es-
tava sendo investigado. Ele sem-
pre achou que estava certo e mor-
reu convencido disso. É por isso 
que ele foi um quase herege.

5

Frei Rodrigo Aganduru de São Miguel (1584-1626) poderia muito bem ser o protagonista de um 
filme com viagens tortuosas ao Oriente, conflitos inter-religiosos e uma atmósfera aventureira. 
Como missionário, visitou o Iraque e manteve contato estreito com o Papa Urbano VIII. A suspeita 
da Inquisição pairava sobre ele. E tudo isso, em apenas 42 anos de vida.

A caminho de Roma

Sua viagem de quatro anos das 
Filipinas a Roma, com longas pa-
radas em Malaca, Goa e Basra 
(Iraque), inspirou todo tipo de his-
tórias lendárias.

Chegou a Basra em março de 1625 
e permaneceu durante este perío-
do no convento agostiniano. As-
sim como em Zambales, foi árduo 
o trabalho na evangelização dos 
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Frei Juan, o famoso cronista das Filipinas

É 
nas Filipinas onde a Provín-
cia de São Nicolau de Tolen-
tino realizou suas principais 

conquistas durante os 350 anos 
de sua presença; e uma conquista 
particularmente relevante foi a do 
agostiniano recoleto Juan Rome-
ro da Conceição com sua História 
Geral das Filipinas em catorze vo-
lumes que foram intitulados, escri-
tos e publicados na segunda meta-
de do século XVIII.

Juan, nasceu em Madri em 
1724, fez sua profissão religio-
sa em 13 de julho de 1740, no 
convento de Copacabana, 
localizado na mesma capital 
da Espanha.

Ele era um conventual 
em Toledo quando se 
voluntariou para ir às Filipinas e 
partiu em 1749 em uma expedição 
que levou três longos anos para 
chegar ao destino.

Em 1752 já se encontrava nas Fili-
pinas, onde permaneceu pelo res-
to de sua vida. Assim que chegou, 
recebeu encomendas de impor-
tância e exerceu todo tipo de car-
gos dentro e fora da comunidade 
provincial, até ser nomeado duas 
vezes prior provincial. Morreu no 
convento de Cavite em 1786.

A fama deste agostiniano recole-
to não passou à posteridade por 
causa dos cargos que ocupou, e 
sim por ter sido escritor de várias 
obras, especialmente sua História 
Geral das Filipinas, publicada pos-
tumamente entre 1788 e 1792 
sob a responsabilidade da Provín-
cia de São Nicolau de Tolentino.

Se o Governo da Província orde-
nou que a impressão deste grande 
trabalho fosse feita em breve, a 
difusão não teve a mesma sorte, 
porque uma grande parte da edi-
ção permaneceu por muito tempo 
no depósito do convento de São 
Nicolau Intramuros.

Os historiadores especializados 
consideram este trabalho de Frei 
Juan da Conceição como a melhor 
história antiga do arquipélago; e o 
mais longo, pois são 14 volumes, 
embora cubram apenas um perío-
do de pouco mais de dois séculos, 
de 1521 a 1760. E não se trata ape-
nas das Filipinas; também dedica 
extensas seções a países vizinhos, 
como a China e o Japão.

A escrita do frade recoleto res-
ponde a um conceito da História 
diferente da atual, como pode ser 
deduzido do título que o mesmo 
autor lhe deu:

História Geral das Filipinas. Conquis-
tas espirituais e temporais desses 
Domínios Espanhóis, estabelecimen-
tos, Progressos e Decadências. In-
clui os Impérios, Reinos e Províncias 
das Ilhas e Continentes com os quais 
houve comunicação e Comércio por 
coincidência imediata. Com Notícias 
universais Geográficas Hidrográficas 
de História Natural, de Política, de 
Costumes e de Religiões, um título 
com temas tão universais que podem 
despertar o interesse.

O historiador Félix Díaz Moreno, 
professor da Universidade Com-
plutense de Madri (Espanha), diz a 
respeito do seu antigo colega, frei 
Juan da Conceição:

Compilou todas as informa-
ções válidas para completar 
uma ampla estrutura na forma 
de uma história ‘universal’ que 
foi concretizada em vários as-
suntos não apenas no arquipé-
lago filipino, mas também em 
vários territórios adjacentes, 
no caso da China e do Japão.

Frei Juan usou sua caneta para es-
crever outras obras de conteúdo 
diferente, como Exéquias Reais, Fú-
nebres honras, por ocasião da mor-
te da rainha Maria Amélia; dois 
volumes sob o título De potestate 
Romani Pontificis; Acontecimentos 
memoráveis da guerra dos Ingleses 
nas Ilhas Filipinas no ano de 1762, 
em um volume; e três volumes da 
Bíblia traduzidos para o espanhol, 
bem como a obra: Estado da Provín-
cia de São Nicolau de Tolentino..

O madrilense frei Juan Romero da Conceição (1724-1786) passou para a posteridade como o 
grande cronista das Ilhas Filipinas. Durante um século e meio, sua História Geral das Filipinas em 
14 volumes foi a mais detalhada e fiel, até o ponto de sua consulta ainda hoje ser útil e, em muitas 
ocasiões, necessária.

História Geral das Filipinas 
por Frei Juan da Conceição.
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O madrilense frei Juan Romero da Conceição (1724-1786) passou para a posteridade como o 
grande cronista das Ilhas Filipinas. Durante um século e meio, sua História Geral das Filipinas em 
14 volumes foi a mais detalhada e fiel, até o ponto de sua consulta ainda hoje ser útil e, em muitas 
ocasiões, necessária.

Frei Toríbio, o bispo filólogo, historiador e senador

O 
bispo Minguella nasceu 
em Igea de Cornago, La 
Rioja, Espanha. Após in-

gressar na Ordem, chegou a Ma-
nila em 1858 e foi ordenado sa-
cerdote no ano seguinte. Ele se 
destacou por sua oratória e por 
seu domínio da língua filipina. 
Exerceu diversos cargos na sua 
Província de São Nicolau de To-
lentino e em 1876 retornou à Es-
panha como vigário provincial e 
procurador geral.

Em 1877 foi-lhe confiada a compra 
do mosteiro de San Millán de la 
Cogolla, em La Rioja, porque o go-
verno espanhol queria que fossem 
formados mais missionários para 
as Filipinas. Finalmente, em 1º de 
setembro de 1878, os Agostinia-
nos Recoletos se estabeleceram 
ali e, no ano seguinte, Minguella 
foi nomeado prior da comunidade.

Graças a seus esforços, o mosteiro 
vizinho de Valvanera foi reabilita-
do e os monges beneditinos 
e a imagem da Virgem, muito 
venerada na região, voltaram 
para lá. Hoje é um Patrimônio 
de Interesse Cultural, e San 
Millán é Patrimônio da Hu-
manidade; ambos são centros 
espirituais e culturais de im-
portância em La Rioja.

A rainha Maria Cristina de 
Habsburgo-Lorena o apre-
sentou para bispo de Porto 
Rico e Leão XIII emitiu a no-
meação. Em 5 de agosto de 
1894 foi ordenado bispo me 
Marcilla, Navarra.

Sua estadia na ilha caribenha 
foi curta devido a problemas 
de saúde. Então voltou à Es-
panha em 1898 e a própria 
rainha o propôs como bispo 
de Siguença (Guadalajara), 
que então tinha cerca de 
4.500 habitantes, 300 a mais 
do que hoje.

Durante os 17 anos de episcopado 
favoreceu a presença em sua dio-
cese de comunidades religiosas, 
entre elas os Agostinianos Reco-
letos, que em 1909 estabeleceram 
uma casa de noviciado perto de 
Berlanga de Duero (Soria).

A atenção aos religiosos não foi 
em detrimento do cuidado pasto-
ral de toda a Diocese, com visitas 
pastorais e a publicação de cartas 
e circulares. Ele também deixou 
um legado cultural de especial 
valor quando escreveu a História 
da Diocese de Siguença e seus bispos 
em três volumes com a documen-
tação do arquivo da catedral de 
Siguença (abaixo), e do livro Santa 
Liberata, virgem e mártir, padroeira 
de Siguença. Estudo histórico.

Minguella esteve envolvido em 
várias missões, tanto como religio-
so quanto como bispo, e devido a 
seu status de senador do Reino da 
Espanha da província eclesiástica 
de Santiago de Cuba (1896-1898) 
e da província de Toledo (1899-
1900) teve de intervir em política.

Aos olhos e ao coração de Min-
guella não existia indiferença nem 
relação aos lugares por onde pas-
sou nem ao amor que sentia por 

tudo o que era recoleto. Des-
ta forma, pegou a caneta e 
escreveu a Biografia do ilustre 
Sr. Ezequiel Moreno y Diaz, uma 
seleção de dois volumes de 
Cartas de Santo Ezequiel Mo-
reno e a biografia Mariana de 
São José, fundadora das Agosti-
nianas Recoletas. Ele também 
escreveu sobre os mosteiros 
de San Millán e Valvanera. 
Seu Ensaio sobre a gramática 
hispano-galega destaca sua fi-
gura como filólogo.

Não faltaram aflições que 
afetassem a dom Toríbio 
nos últimos anos de sua vida. 
Uma vez que apresentou sua 
demissão, ele se retirou para 
Navarra, ao convento de 
Marcilla. Durante uma via-
gem ao noviciado em Mon-
teagudo, faleceu pouco antes 
de chegar, em Cintruénigo. 
Seus restos mortais descan-
sam em Monteagudo.

Frei Toríbio Minguella Arnedo (1836-1920) viveu em três continentes (Europa, Ásia e América) 
em tempos de crise e mudanças. Religioso, bispo, filólogo, estudioso de história e senador, deixou 
sua marca mais profunda em sua região natal, La Rioja, e na Diocese de Siguença.
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Frei Domingo: a música como graça e compromisso

Frei Domingo nasceu em For-
call (Castellón, Espanha) em 
22 de dezembro de 1894. Dos 

oito filhos de sua família, três eram 
escolápios e outros três agostinia-
nos recoletos (José, Domingo e 
Manuel); e um sobrinho dele seria 
também agostiniano recoleto.

Vários irmãos Carceller possuíam 
boas qualidades musicais. José, 
Pedro e Domingo eram composi-
tores de renome; Manuel, um or-
ganista apreciado; Jaime e Fran-
cisco, professores de música. Os 
três recoletos também escreve-
ram em várias publicações.

Domingo entrou no noviciado de 
Monteagudo (Navarra) em 1911. 
Enquanto estudava teologia em 
Marcilla (Navarra), começou a se 
destacar como compositor. Lá ele 
foi ordenado sacerdote em 1919.

Seu primeiro destino foi no colégio 
de San Millán de la Cogolla (La 
Rioja, Espanha) como professor de 
música. Ele ficou lá por três anos e 
atingiu a maturidade como com-
positor de canto polifônico e peças 
para banda ou orquestra, das quais 
até oito partituras são conhecidas.

De San Millán partiu para as Filipi-
nas, onde mostrou toda sua criati-
vidade com mais de cem compo-
sições: hinos a santos, padroeiros 
e devoções marianas, assim como 
composições institucionais para 
colégios, Congregações, cidades, 
seminários; cantos eucarísticos; 
missas completas; temas popula-
res da tradição filipina...

Fama durante sua vida

A qualidade de sua música é en-
dossada antes de tudo pelo apreço 
que recebeu tanto dos paroquia-
nos que ele ensinou a cantar quan-
to dos especialistas contemporâ-
neos. Constâncio Peña escreveu 
sobre ele em 1967: 

“Padre Domingo ficou espe-
cialmente conhecido como um 
excelente compositor de músi-
ca sagrada quando, há apenas 
30 anos, o Congresso Eucarís-
tico Internacional em Manila 
foi estreado com seu famoso 
hino”.

Naquele concurso do XXXIII Con-
gresso Eucarístico Internacional 
de Manila (3-7 de fevereiro de 
1937) ele ganhou o primeiro e se-
gundo prêmios com os hinos Gloria 
a Jesús que se encierra en esta hostia 
de bendición y Venid, venid, Jesús, a 
consolarme. Antes disso, havia sido 
maestro dos Congressos Nacio-
nais de 1935 e 1938.

Em 1937 publicou uma coleção de 
canções sagradas com 87 parti-
turas e 160 páginas. Sua segunda 
edição em 1952 é completamente 
nova e chega a 500 páginas.

Encravado na música 
litúrgica filipina

Mas, em segundo lugar, a sobre-
vivência de suas composições 
até hoje confirma esta qualidade. 
Em alguns casos é mais explicá-
vel, como nos hinos de padroeiros 

ou Congregações. Mas Carceller 
soube entender a piedade do povo 
de tal forma que sua música conti-
nuou a ser cantada por todo o país, 
pelos paroquianos das missas diá-
rias e pelos corais famosos.

Ficamos admirados e chegamos a 
nos emocionar ao ouvir com viva 
devoção as pessoas mais simples 
de todo o país cantando suas com-
posições, especialmente a música 
eucarística Venid, venid, Señor, a 
consolarme ou sua Ave Maria.

Todo seu trabalho é permeado 
pelo que certamente foram em sua 
vida os objetos de seu mais extra-
ordinário afeto: a Eucaristia, a Vir-
gem Maria, o povo e as crianças.

Frei Gregório Armas era prior 
geral da Ordem quando Domingo 
Carceller faleceu, mas tinha sido 
coadjutor dele por quase um ano 
em Calapán (Mindoro, Filipinas). 
Ele quis lembrar seu antigo pároco 
e enfatizar sua bondade com aque-
la frase dos Atos dos Apóstolos so-
bre Jesus de Nazaré:

Frei Domingo passou seu tem-
po fazendo o bem durante os 
46 anos que passou nas Fili-
pinas..

Frei Domingo Carceller Galindo (1894-1967) tinha uma graça natural para a música que foi re-
conhecida durante sua vida. Mais de meio século após sua morte, suas composições são regular-
mente ouvidas nos templos católicos em todas as ilhas Filipinas. 

Partituras e interpretações 
na seção Documentos 

de AgustinosRecoletos.org

Hino Venid, venid, 
Jesús, a consolarme.
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Frei Domingo Carceller Galindo (1894-1967) tinha uma graça natural para a música que foi re-
conhecida durante sua vida. Mais de meio século após sua morte, suas composições são regular-
mente ouvidas nos templos católicos em todas as ilhas Filipinas. 

Frei Victorino, o entusiasta de santo Agostinho

Este basco de nascimento e de 
perspectiva universal nasceu 
em Mañaria (Vizcaya, Espa-

nha) em 1897. Sua formação an-
tes de sua ordenação sacerdotal 
ocorreu nas casas de formação da 
Província de São Nicolau de Tolen-
tino na Espanha: San Millán de la 
Cogolla (La Rioja), Monteagudo e 
Marcilla (Navarra).

Foi ordenado sacerdote em Pam-
plona em 1921 e nesse mesmo ano 
obteve a graduação de leitor e ini-
ciou sua carreira como professor 
de teologia em Marcilla e mais 
tarde em San Millán, um trabalho 
que durou quase dez anos.

A docência e as responsabilidades 
no governo se sucederiam em sua 
vida, de modo que teria que residir 
em Roma por dois períodos dife-
rentes de doze anos.

Em 1956 passou a ter residên-
cia em Madri, cidade que só 
deixou por causa das exigên-
cias de seu trabalho como 
pesquisador-escritor ou 
para descansar. Neste 
ano, a Ordem fundou 
a revista Avgvstinvs, e 
Capánaga foi nomeado 
diretor, cargo que ocu-
pou até sua morte em 
Marcilla, em 1983.

Parece que a vocação 
agostiniana recoleta 
de Victorino Capána-
ga se desenvolveu com 
um sentido marcante 
de pesquisador e es-
critor, uma expressão 
de seu pensamento 
profundo e de sua 
vida interior. Sua as-
sinatura em peque-
nos artigos apare-
ceu sendo ele muito 
jovem e continuou 
por muitos anos nos 
meios de comunica-
ção de sua Província 
e em vários jornais e re-
vistas de pensamento ca-
tólico.

Em 1932 publicou sua primeira 
obra extensa: A Virgem na história 
das conversões, que foi seguida por 
muitas outras obras. Por causa de 

sua especial res-
sonância social 
deve ser men-

cionado São 
João da Cruz. 
O valor psico-
lógico de sua 

doutrina (1950, 
429 páginas). 

Este livro lhe valeu o Prêmio das 
Universidades espanholas no con-
curso do IV Centenário do nasci-
mento de São João da Cruz.

Agostinho de Hipona sempre foi 
o centro de interesse de Capána-

ga, mas foi depois de assumir a 
direção da revista Avgvstinvs 
quando ele dedicou todas as 

suas energias para investi-
gar e publicar artigos so-

bre temas agostinianos, 
sempre bebendo nas 
obras do bispo de Hi-
pona e focalizando seu 
olhar principalmente 
nos temas da conver-
são e da busca de Deus, 
ambos essenciais na 
vida e obra agostiniana.

Quando a Editora Ca-
tólica decidiu publicar 
em sua Biblioteca de Au-
tores Cristãos (BAC) as 
obras de Santo Agos-
tinho, recorreu ao hu-
milde frade recoleto 
Victorino para prepa-
rar o primeiro volume 
com uma Introdução 
Geral considerada de 
excelente qualida-

de. Seguiram-se várias 
introduções e versões 
em espanhol de outros 

volumes da coleção.

Sem dúvida, o fruto mais tem-
perado de seu conhecimento de 
Santo Agostinho é aquele intitula-
do Agostinho de Hipona, mestre da 
conversão cristã (1974, BAC maior, 
475 páginas) e a publicação póstu-
ma no mesmo ano de sua morte, da 
obra Buscando a Deus com Santo 
Agostinho.

Sua produção bibliográfica foi tal 
que apenas para enumerar suas 
obras foram necessárias 96 pági-
nas na revista Avgvstinvs em um 
número em sua homenagem em 
1985. Isto o torna digno de ocupar 
uma posição relevante entre os 
criadores e divulgadores da cultu-
ra agostiniana no século XX. Seu 
pensamento continua presente e 
a influenciar muitos leitores em 
todo o mundo.

É surpreendente a produção literária de frei Victorino Capánaga (1897-1983), que entrou com 
solvência não só na figura e obras de santo Agostinho, quem o deslumbrou ainda muito novo, mas 
também em outros campos do conhecimento humano: história, psicologia, teologia e literatura.

Victorino Capánaga, o fã de Agostinho.
Reportagem de AgustinosRecoletos.org
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Frei José, o bondoso professor universitário

Nativo de Beire, um vilarejo 
em Navarra, Espanha, José 
Oroz Reta nasceu em 28 de 

julho de 1923. Entrou no Colégio 
Apostólico São José dos Agosti-
nianos Recoletos em Lodosa (Na-
varra, Espanha) quando tinha onze 
anos de idade, colégio que tinha 
sido inaugurado em 1925. Fez seu 
noviciado em Monteagudo (Na-
varra) e estudou filosofia e teolo-
gia até ser ordenado sacerdote no 
convento de Marcilla em 1946.

Continuou sua formação na Uni-
versidade de Saragoça, na Facul-
dade de Filosofia e Letras, onde 
estudou por dois anos. Em 1949, 
ele se mudou para Salamanca para 
estudar a especialização em Filo-
logia Clássica e o doutorado.

Na Universidade Pontifícia de 
Salamanca Oroz desenvolveu sua 
vocação intelectual como profes-
sor, pesquisador e escritor até sua 
morte em 30 de outubro de 1996.

Como tantos outros agostinianos 
recoletos de sua província, come-
çou a cultivar seus dons literários 
no Boletim da Província de São Ni-
colau de Tolentino. Aos 20 anos, 
publicou seu primeiro trabalho: A 
instrução dos clérigos segundo docu-
mentos eclesiásticos.

Em 1956 ganhou o primeiro prê-
mio no Concurso Agostiniano 
Internacional organizado no 16º 
Centenário do nascimento de San-
to Agostinho. Ele então defendeu 
sua tese de doutorado sobre a 
linguagem e retórica nos sermões 
de santo Agostinho com o título 
Augustinus rhetor et orator.

Em 1960, obteve, por mérito, a cá-
tedra de Filologia Latina na Pon-
tifícia Universidade de Salamanca 
e foi reitor por quatro triênios 
até sua aposentadoria acadêmica. 
Como professor, ele se destacou 
por seu encanto pedagógico e 
seu tratamento humano e próxi-

mo com os alunos. Seus discípulos 
nunca o esqueceram e foram fiéis a 
ele até o dia de sua aposentadoria.

Em sua árdua tarefa como pesqui-
sador e professor, adquiriu uma 
extraordinária bagagem cultural. 
Não era um especialista em Filoso-
fia ou Teologia, mas se movia livre-
mente nestes campos, assim como 
em literatura, história, línguas e 
artes. Ele cultivou especialmente 
o estudo da cultura Greco-Lati-
na clássica com escritos e tradu-
ções originais. Sua admiração pelo 
mundo clássico o levou a especia-
lizar-se em Virgílio de uma forma 
única.

Oroz Reta se destacou por sua de-
dicação e constância em seu traba-
lho juntamente com um animado 
sentido de responsabilidade, razão 
pela qual tornou seu trabalho do-
cente compatível com a direção 
de duas revistas de grande altura 
científica: Avgustinvs e Helmán-
tica. A primeira, uma publicação 
periódica sobre o pensamento e 
as obras de Santo Agostinho; a se-

gunda, órgão de expressão da Fa-
culdade da qual foi reitor.

Publicou quase 200 artigos em 
revistas, anais de congressos, mis-
celâneas e livros de homenagem, 
cujos temas giram principalmente 
em torno de santo Agostinho e 
dos autores clássicos da cultura 
latina. Também deu cerca de uma 
centena de conferências sobre os 
mesmos temas.

Oroz é responsável por valiosas 
traduções para o espanhol de 
obras latinas, entre as quais devem 
ser destacadas as Etimologias de 
São Isidoro de Sevilha.

Por outro lado, o nome de Oroz 
também aparece em várias insti-
tuições científicas das quais ele 
era membro, como a Associação 
Espanhola de Filosofia Medieval 
e a Sociedade Internacional de 
Estudos Neoplatônicos sediada 
em Norfolk (Virgínia, Estados Uni-
dos). Estas relações lhe permitiram 
entrar em contato —e até mesmo 
fazer amigos— com muitos pes-
quisadores de todo o mundo.

Fray José Oroz Reta (1923-1996) pegou o bastão de revezamento de Frei Luís de Leão e foi seu 
sucessor contemporâneo com sua Cátedra de Filologia Latina. Ambos conseguiram que a reforma 
recoleta estivesse presente nas salas de aula de Salamanca como professores de prestígio.
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Fray José Oroz Reta (1923-1996) pegou o bastão de revezamento de Frei Luís de Leão e foi seu 
sucessor contemporâneo com sua Cátedra de Filologia Latina. Ambos conseguiram que a reforma 
recoleta estivesse presente nas salas de aula de Salamanca como professores de prestígio.

Frei Ángel, a confiança cega na Educação

Frei Ángel Jubera nasceu em 
Viana (Navarra, Espanha) em 
1947. As Filhas da Caridade 

o ensinaram a ler e escrever. Aos 
onze anos de idade, entrou no Co-
légio São José dos Agostinianos 
Recoletos em Lodosa (Navarra).

Em 1961 fez parte da primeira 
turma de seminaristas do novo se-
minário da Ordem em Valladolid, 
ainda em construção. Ele não ima-
ginava que, convertido em Colégio 
Santo Agostinho, ali passaria mais 
da metade de sua vida.

Seu itinerário formativo continuou 
em Fuenterrabía (Guipúzcoa) 
e Monteagudo (Navarra), onde 
fez seu noviciado e professou em 
1967; em Marcilla, terminou sua 
formação sacerdotal e foi ordena-
do em agosto de 1971.

Seu próximo destino foi a Univer-
sidade Gregoriana em Roma para 
a licenciatura em Filosofia, que ele 
completaria na Universidade de 
Barcelona. Em Fuenterrabía (Gui-
púzcoa) entrou em sala de aula 
pela primeira vez como professor 
dos aspirantes agostinianos reco-
letos.

Em 1981, ele se juntou 
à grande comunidade 
de Valladolid. Naquela 
época, os religiosos esta-
vam dando diariamente 
muitas horas de aulas. 
Ángel era um entusiasta 
da educação. Ensinou e 
orientou centenas de alu-
nos, lembrava os nomes 
de cada um deles muitos 
anos depois. Sempre que 
alguém lhe perguntava 
sobre o significado de seu 
trabalho de ensino, gosta-
va de responder:

Acredito profunda-
mente na educação 
dos adolescentes e dos 
jovens.

No mais puro estilo agostiniano, 
tinha a certeza que o Colégio é algo 
mais do que uma sucessão de cur-
sos acadêmicos. Os primeiros anos 
marcam a vida dos estudantes, 
anos que são semente de amizades 
e relacionamentos que a vida toda.

Aproveitou ao máximo as viagens 
da Semana Santa dos estudantes 
do ensino médio à Itália. Acaba-
ram sendo mais de 30 expedições 
com mil e uma aventuras e uma 
experiência inesquecível para mais 
de 3.000 estudantes.

Lutou para evitar que o ambiente 
familiar da escola fosse interrom-
pido quando a etapa escolar termi-
nasse. É por isso que queria dina-
mizar a Associação de Ex-alunos. 
Trabalhou durante todo o tempo e 
gastou toda a energia necessária, 
mantendo a atenção nos suces-
sos, problemas, projetos, alegrias e 
tristezas dos antigos alunos.

Seu caráter empático e sua pro-
ximidade com a vida das famílias 
o fez presente em meio à dor e à 
desolação da perda de um ente 
querido, ou para acompanhá-los 
nos momentos de alegria dos ca-

samentos, batismos e celebrações 
em que se respirava o ar agosti-
niano e recoleto do Colégio.

Em 2018 foi nomeado prior da co-
munidade, com menos atividade 
docente para dar assistência aos 
religiosos; mas em março de 2019 
uma pancreatite feroz o devorou 
em menos de um mês, para a sur-
presa de todos.

Ángel era feliz educando, e com 
tudo o que vivia diariamente nas 
salas de aula, ou seja com os su-
cessos de seus alunos. Ele é um 
exemplo e uma testemunha de 
que na educação no estilo de san-
to Agostinho reside uma fonte 
inesgotável de felicidade e fra-
ternidade. Ángel ensinou vestido 
com simplicidade, como diz santo 
Agostinho:

O que é certo é que quando 
encontramos prazer no tra-
balho de ensinar, nossos ou-
vintes nos escutam com mais 
vontade, porque então a força 
das palavras parece participar 
de nossa alegria, e brota com 
maior facilidade e frescor.

Frei Ángel Jubera Pellejero (1947-2019) encheu o Colégio Santo Agostinho dos Agostinianos Re-
coletos em Valladolid (Espanha) com sorrisos, encorajamento, carinho e amor ao conhecimento; 
e acompanhou com dedicação e paixão à comunidade educativa e os ex-alunos.



As JAR celebram os #400anos

Aproveitando a celebração da 
Recoleção Agostiniana, o 

prior provincial da Província de 
São Nicolau de Tolentino, frei Ser-
gio Sánchez, inaugurou e benzeu 
no dia 5 de dezembro a ampliação 
da Residência de Santo Ezequiel 
Moreno em Valladolid (Espanha).

Situada no complexo do Colégio 
Santo Agostinho, nesta Residên-
cia são atendidos os religiosos que, 
devido à idade ou doença, neces-
sitam de cuidados especiais. Com 
a ampliação há mais nove quartos 
adaptados e com teleassistência, 
uma sala de reabilitação e uma sala 
de consultório médico.

Sergio Sánchez indicou que “é uma 
casa para a vida, onde os religiosos 
são bem cuidados e recebem a jus-
ta recompensa por seus cuidados e 
trabalho quando estavam em plena 
capacidade”.

Dia 5 de dezembro, celebração da Re-
coleção Agostiniana, na Cidade dos 

Meninos (Cartago, Costa Rica) foi a or-
denação sacerdotal de frei Alberto Va-
lecillos e a ordenação diaconal de frei 
Pablo Jian pela imposição das mãos de 
dom Ángel San Casimiro, bispo agosti-
niano recoleto emérito de Alajuela [1].

No Brasil, no mesmo dia, o frei Jesus 
Emmanuel Mendoza foi ordenado 
diácono em Manaus (AM) por Jesus 
Maria López, agostiniano recoleto e 
bispo do Alto Xingu (PA) [2].

Finalmente, no dia 12 de dezembro, 
festa de Nossa Senhora de Guada-
lupe, o agostiniano recoleto David 
Conejo foi ordenado diácono em 
Roma pelo bispo Francesco Cana-
lani [3].

Residência Santo Ezequiel Moreno

Em dezembro de 2020, as Juventudes Agostinianas Recole-
tas (JAR) se encarregaram de animar o IV Centenário (1621-

2021) da Província de São Nicolau de Tolentino. Sob o nome de 
FesteJAR, as atividades tiveram uma atmos-
fera dinâmica, formativa e celebrativa.

JAR Costa Rica e JAR Honduras prepararam 
a publicidade; JAR Cidade do México coor-
denou as inscrições e a formação das equipes; 
JAR Chiclana (Espanha) transmitiu o festival 
musical e JAR Chihuahua (México) organizou 
os desafios de uma competição on-line. Final-
mente, JAR Manaus (AM, Brasil) celebrou e 
transmitiu a Eucaristia de encerramento.

Os jovens se reuniram pelas plataformas digitais 
e redes sociais, portanto, a pandemia não foi um 
obstáculo para celebrar juntos no mundo todo 
que estamos #SempreEmMissão.

Ordenações

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org
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Reze pelos doentes no Centro Virtual 
de Oração Santo Ezequiel Moreno (QR).




