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A imagem de um caminho para representar o percurso de uma vida é tão antiga quanto a humanidade. Poetas e mestres de vida espiritual expressaram sentimentos profundos com esta imagem também presente, com diferentes conotações, no patrimônio das religiões e na cultura dos povos.

O

400 anos de acolhida
e formação de vocações

termo caminho é às vezes intercambiável com o termo itinerário porque ambos expressam a mesma coisa, às vezes
com nuances diferentes; sendo assim, o itinerário denota uma rota bastante definida, uma rota
a ser feita para chegar a um porto, o que pressupõe um plano ou projeto mais elaborado.
O termo passivo vocação ou chamado nos leva a
pensar em alguém que chama e que, para aquele
que crê, não é outro senão Deus. Deus é o autor
de toda vocação e chama todo ser humano, fiel
ou infiel, a realizar em sua vida o projeto divino
de amor que trará felicidade a quem é chamado
e o bem à sociedade.

A realização e o desenvolvimento da vocação
como um plano divino é a tarefa fundamental
de cada pessoa nesta vida e para isso ele deve
olhar com especial solicitude.
Precisamente para atingir este objetivo prioritário, os grupos sociais elaboram itinerários ou
caminhos a serem seguidos para que a pessoa
—ou a própria Instituição— atinjam seu objetivo, que pode durar toda a vida. A vocação, como
uma força dinâmica, impulsiona à ação; o itinerário indica o caminho a seguir.
Todo ser humano tem vocação; queira ou não,
tem que percorrer o caminho da vida e é desejável ter um itinerário para não se desviar e para
evitar frustrações.
Cada batizado recebe uma vocação especial
que dura para toda a vida: o seguimento de Jesus. Na Igreja Católica, que é a assembleia dos
convocados pelo batismo, são estabelecidos itinerários pastorais vocacionais que se tornam
bússolas para que o cristão não naufrague no desenvolvimento de seu
projeto vocacional.
Os Agostinianos Recoletos também propõem a seus religiosos e a
seus candidatos à vida religiosa um

itinerário vocacional -IVAR- e um itinerário formativo -IFAR-, cara e coroa da mesma moeda, porque a
formação vocacional é um processo que afeta toda a
vida de uma pessoa.
Nesta edição, dentro das comemorações do IV Centenário da Província de São Nicolau de Tolentino,
oferecemos aos leitores as características mais notáveis de ambos dois itinerários.

IVAR: pistas para acompanhar aqueles
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Quem é feliz atrai —mesmo inconscientemente— àqueles que lhe rodeiam. A alegria vital, sincera
e aberta dos batizados e —ainda mais— dos consagrados chama a atenção e a curiosidade dos outros. Este fascínio inicial exige uma resposta. Alguns instrumentos, como o Itinerário Vocacional
Agostiniano Recoleto, facilitam a resposta a esta chamada incessante de Deus.
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Cultura vocacional

U

Vocação

m conjunto de valores que nos levam
a conceber a vida como um presente de
Deus, que quer que cada pessoa alcance a
realização e a felicidade. A cultura vocacional é promovida quando as pessoas, independentemente de
sua idade, são ajudadas a perceber quais são suas
forças e que devem responder
ao chamado que Deus lhes
faz para so assim dar pleno e total sentido a suas
vidas.

É

um chamado para um diálogo amoroso entre Deus que chama e quem
foi chamado. Traz consigo a responsabilidade de crescer e amadurecer para
a plena realização pessoal. Todo batizado
tem a obrigação de discernir como tornar
concreto em sua vida o plano que Deus
lhe oferece. A vocação nos faz aceitar a
vida como um presente e vivê-la como
uma aventura única e emocionante.

Três etapas

O

semeador saiu para semear…
(Mt 13,1-23) O modelo é
o semeador. Primeiro ele
deve preparar o terreno, criar uma
cultura vocacional tão fértil quanto possível. Depois ele semeia, ou
seja, propõe um modelo concreto
de vida, o agostiniano recoleto.
Finalmente, é preciso cuidar para
que os caules não sejam sufocados por ervas daninhas e acabem
secando pois são fracos: e aqueles
que iniciam sua jornada de resposta passam a ser acompanhados.

• Arar
Se concebermos a vida como um
terreno, encontraremos nossas
pedras e desertos camuflados
em hábitos, costumes, inércias
que nos afastam do que Deus nos
propõe. A comunidade cristã e o
promotor vocacional devem proporcionar um ambiente para que a
celebração da fé dê frutos; a terra
é lavrada para dar lugar à semente.

• Semear
Tu me chamaste e teu grito rompeu a
minha surdez: fulguraste e brilhaste
e tua luz afugentou minha cegueira;
espargiste tua fragrância e, respiran-

Itinerário vocacional

É
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uma proposta concreta e
completa de uma jornada de
fé que torna mais fácil compreender e viver a vida cristã como
chamado de Deus à vida, à fé e à felicidade. A proposta ajuda aqueles que a
praticam para que possam responder livremente o plano de amor de Deus.

do-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e
agora tenho fome e sede de ti. Tu me
tocaste, e agora ardo no desejo de tua
paz. Assim santo Agostinho conta
como sentiu o chamado de Deus.
Não nos enganemos nem penduremos medalhas nos outros: Deus
é quem chama; ele é o único capaz
de semear. Colaboraremos nesta
tarefa se a comunidade transborda de vitalidade evangélica.

• Cultivar
A resposta ao chamado de Deus
é uma resposta cara a cara, entre
a pessoa e Deus. Às vezes surgem
temores e dúvidas... e é por isso
que a figura de um guia é necessária para ajudar no processo de
amadurecimento e discernimento,
para testemunhar que a resposta é
livre e responsável.
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s que estão procurando uma resposta
Uma vida dedicada à promoção das vocações

Acompanhante

É

um fiel que realiza sua tarefa
apoiado por sua própria experiência vital de sentir-se
acompanhado por Deus; deve ser
alguém feliz, convencido de ter
encontrado o verdadeiro sentido
de sua vida, ao mesmo tempo deve
ter uma vida coerente.
Uma vocação não nasce por si só,
nem se sustenta por si mesma. É
muito importante convidar a participar com confiança no processo
de descobrir a própria direção,
que a forma mais feliz de vida é a
entrega ao próprio chamado de
Deus.
A ação do acompanhante tem várias etapas ou momentos:

• Educar

A

pastoral vocacional nos Estados Unidos tem sofrido intensamente com as incertezas da sociedade pós-moderna. Em tal ambiente,
o agostiniano recoleto José Luis Martínez (Andosilla, Navarra, Espanha, 1941), soube combinar suas responsabilidades
pastorais com o convite e o acompanhamento de muitos jovens com inquietude vocacional.
Frei José Luis trabalhou durante o seu ministério no
Panamá, na República Dominicana e nos Estados
Unidos, o que lhe deu uma visão ampla da cultura latina. Sua afabilidade e disponibilidade o ajudaram a se
comunicar com os vocacionados. Há 25 anos ele vem
preparando retiros, dialogando com os jovens, promovendo a participação na animação vocacional. Hoje ele
acompanha o Povo de Deus em Santa Ana, Califórnia.
Nos Estados Unidos, os agostinianos recoletos têm
dois centros vocacionais, Oxnard (Califórnia) e Union
City (Nova Jersey). A Província de São Nicolau de Tolentino tem lugares
específicos para as vocações e pessoas preparadas para a promoção, acompanhamento e apoio das vocações.
Mais informação: agustinosrecoletos.org/vocaciones

No início, é necessário ir passo a
passo até que a pessoa acompanhada tome consciência de que
seu chamado à consagração é autêntico. Se abre um processo para
reconhecer fraquezas, sonhos,
qualidades, aspirações... Assim a
vocação floresce.
•
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S

enhor nosso Deus,
fazei que o clamor
de vossa voz chegue a muitos
que se levantem
e vivam unidos a vós.
Preparai seus corações
com vossa palavra, de modo
que se disponham
a evangelizar os pobres
e a cuidar
de vossa extensa messe.
Senhor, que todos os chamados
à vida agostiniana recoleta
escutem a vossa voz
e possam cumprir vossa vontade.
Amém.

Formar

A consagração consiste em seguir
a Cristo mais de perto, não de uma
forma teórica ou abstrata: trata-se de viver a vida dele, conhecê-lo, compreendê-lo, imitá-lo. Por
esta razão, o acompanhante deve
apoiar ao acompanhado para que
modele sua vida no estilo de Jesus.

• Discernir
É necessário aguçar o ouvido para
escutar a voz de Deus —o Espírito
Santo— que guia a vida do fiel, que
estabelece a direção para responder ao chamado. O acompanhante
ajuda a separar o verdadeiro do
aparente, para identificar os medos e as desculpas que podem aparecer.
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Oração pelas vocações

Destinatários

S

ão todos os batizados e cada
pessoa que deseja conhecer
o sentido profundo de sua
vida e de vivê-la em plenitude.
A tarefa vocacional é um serviço
ao Deus da vida; como cristãos
alegres, queremos que todos tenham a alegria de viver o que nós
experimentamos.
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IFAR: a formação como um processo vital,
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Os Agostinianos Recoletos do século XXI são formados a partir das propostas do Itinerário Formativo Agostiniano Recoleto (IFAR). Em cada época, a formação responde às preocupações e
necessidades do momento, salvando e promovendo nossa própria identidade e carisma.

Nas fotos, atividades durante o noviciado.

A

o longo de sua história, a
Igreja teve que responder
repetidamente aos novos
desafios da época. A fé revelada
por Deus —primeiro ao povo de
Israel e depois por Jesus Cristo—
não é uma fé para o retorno, mas
para levar à pátria onde ainda não
chegamos e que nos espera.

1589

1637

A Forma de viver de frei Luis de
León é o documento originário sobre formação na Recoleção, com
as diretrizes da reforma eclesial
daquele momento histórico. Desta
forma, para a formação dos noviços, propõe:

A seguinte reforma na formação
dos religiosos pode ser vista nas
Constituições de 1637. Nelas, pede-se que o mestre tenha virtude
comprovada, seja moderadamente versado em coisas espirituais,
zeloso pela Ordem. Sobre o que os
religiosos no período de formação
devem aprender, diz o texto:

De maneira semelhante, a Família
Agostiniana Recoleta e, dentro
dela, a Província de São Nicolau
de Tolentino, enfrenta os desafios
da história, aos quais tentou responder durante quatro séculos; e
continuará a fazê-lo.

Aquele que os eduque lhes dê diligência e cuidado, ensinando-os
principalmente no amor e na caridade de Deus e do próximo, e
por meio do caminho certo, que
é a mortificação dos afetos e o
desapego de todas as coisas.

A formação de religiosos é um desses desafios. Quando uma pessoa
sente o chamado —vocação— e o
descobre, o próximo passo —integração na vida comum e serviço
ao Povo de Deus— requer de uma
preparação específica.

Na seção dedicada à formação
após o noviciado, estabelece um
calendário rigoroso que combina
estudos e oração. Uma vez terminados estes estudos, pede o seguinte:

Em cada época, havia particularidades na escolha de um ou outro
caminho e itinerário formativo. Assim tem sido ao longo da história.

Quem deixa o colégio, antes de
se envolver em qualquer ofício,
deve passar um ano em uma das
casas do noviciado, reformando-se e recolhendo-se no espírito.

Acima de tudo, devem ensiná-los a amar e temer a Deus e a
cumprir em tudo sua santa vontade, despojando-os do amor
próprio e do amor das criaturas, mortificando todos os seus
afetos desordenados.
A preponderância foi dada à ascese e à configuração da forma de
ser e o estilo de vida dos religiosos.
Esta mesma linha deveria ser seguida segundo todas as Constituições posteriores; de fato, de 1745
a 1928, não houve novidade.
O Concílio de Trento e os Códigos
de Direito Canônico foram a base
sobre a qual essas leis foram construídas. Não ofereciam uma seção
sobre formação, mas diretrizes
breves para os mestres. O texto
dedicado às condições de entrada
ou permanência nas comunidades
era mais abundante.
Uma vez que as Províncias assumiram a responsabilidade direta pela
formação de seus religiosos, surgiram regulamentos para cada um
dos centros de formação. Quase
todo o texto foi dedicado às regras
de comportamento e convivência.

comunitário, espiritual e compartilhado
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1969
O Capítulo Geral de 1968 teve
como principal missão adaptar a
legislação dos Agostinianos Recoletos ao Concílio. Nas novas
Constituições, publicadas um ano
depois, encontramos um capítulo
específico sobre a formação dos
jovens religiosos.
Apresenta os princípios da formação, convida à promoção das
vocações, descreve os aspectos
humanos, espirituais e apostólicos
da formação, divide as etapas da
formação e propõe um Plano de
Formação.
A mudança radical em relação aos
textos anteriores reside no papel
dado à Bíblia e a Santo Agostinho,
juntamente com as referências ao
Concílio Vaticano II.

2011
As presentes Constituições são fruto de várias revisões pós-Vaticano
II e acomodação aos novos documentos do Magistério. Pode-se
destacar:
• A integração das ciências humanas (psicologia, pedagogia)
como recursos ordinários.
• A redescoberta da formação
para toda a vida ou formação
permanente.
• A abertura à colaboração
multidisciplinar chegou através das reflexões dos Capítulos e dos próprios formadores
em suas reuniões e relatórios.

Uma olhada no IFAR

O

Em missão

processo histórico descrito acima levou ao desejo
de definir um Itinerário
Formativo Agostiniano Recoleto
(IFAR) a ser seguido por aqueles
que desejam viver livremente a
vocação consagrada agostiniana
recoleta. Isto, a partir da ideia consensual de que:

Método

A formação é um processo que
abrange todos os aspectos da
vida, que é vivida em comunidade, que assume como recurso
fundamental a espiritualidade e
o estilo de vida agostiniano recoleto, no qual é fundamental realizar um contínuo discernimento
estimulado pelo acompanhamento pessoal e comunitário.

Etapas

O Itinerário Formativo Agostiniano
Recoleto é o caminho escolhido
para ser formado e receber formação até alcançar a plenitude e maturidade humana e espiritual que
corresponde à espiritualidade
agostiniana recoleta, o que permite aprender progressivamente
a ser pessoa, a ser cristão e a ser
agostiniano recoleto.
Este itinerário tem um começo e
um fim, um objetivo. Por ser uma
viagem, seu senso de processo é
essencial.

• Itinerário progressivo
Na medida em que se avança, se
estará mais próximo do objetivo,
da plenitude. O resultado esperado é um crescimento permanente
da pessoa. A formação não é uma
etapa da vida ou se refere a um
momento ou situação. Pelo contrário, a formação é vitalícia, ela
vai muito além das circunstâncias
ou de alguns poucos anos.

• Itinerário pedagógico
É um itinerário percorrido com sabedoria aplicada, fruto da reflexão
e, acima de tudo, da experiência.

Prévios
Mapas/Núcleos

A viagem, processo de conversão

Linhas força
Fonte, Alimento, Meta

Peregrinos

• Itinerário integral
O crescimento tem que abraçar
todos os aspectos da pessoa. Não
é uma mera transmissão de conhecimento, nem uma simples aquisição de hábitos comportamentais.
É uma forma de viver que leva em
conta convicções, sentimentos,
atitudes, comportamentos, pensamentos, desejos e esforços.

• Itinerário carismático
É uma forma de pensar, sentir e
viver numa perspectiva agostiniana recoleta, que integra toda a
riqueza de santo Agostinho; a riqueza do movimento recoleto e os
exemplos pessoais de muitos.

• Itinerário partilhado
A vida agostiniana recoleta não
pode conceber um caminho que
não seja percorrido em comunidade com a partilha de esforços,
conquistas, apoios e também dores, renúncias, fracassos..., um conceito comunitário de pessoa e vida.

• Itinerário acompanhado
O discernimento vem do acompanhamento de um guia, um
orientador, alguém que ajude a
questionar-se, a sonhar, a exigir
de si mesmo... Este trabalho não é
realizado apenas pelo mestre ou
pelo formador direto, mas toda a
comunidade acompanha, orienta,
guia, questiona, exige e se entrega.
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Frei Pío, professor e orador de inteligência brilhante
O agostiniano recoleto Pío Mareca (1825-1899) se destacou como formador de jovens religiosos
da Província de São Nicolau de Tolentino. Professor de Filosofia e Teologia, tinha dons oratórios
singulares e deixou sua marca com sua reforma e modernização dos estudos de sua Província.

P

ío Mareca Landa da Conceição nasceu em Fréscano
(Saragoça, Espanha) em 11
de julho de 1825. Emitiu os votos
religiosos como agostiniano recoleto em agosto de 1846 em Monteagudo (Navarra). Desde então
já havia concluído seus estudos
eclesiásticos em Huesca e Saragoça, foi ordenado sacerdote apenas
dois anos após sua profissão religiosa, em 1848.
Ele logo demonstrou uma excelente capacidade de ensino e foi
encarregado primeiramente para
a cátedra de Filosofia e, em 1852,
para a de Teologia, que foi assumida em Monteagudo, até partir
para as Filipinas em 1860, na missão 52 desde Espanha até as ilhas.
Em Manila se distinguiu por sua
eloquência e vasta erudição nos
púlpitos, especialmente na igreja
de São Sebastião durante as novenas de Nossa Senhora do Carmo.
O Capítulo Provincial de 1861
nomeou Mareca reitor de Monteagudo e, uma vez terminado o
tempo de sua reitoria, continuou
a ensinar vários temas teológicos
em Marcilla até 1896.
Em 1877, a Província de São Nicolau de Tolentino confiou a frei
Pio a tarefa de melhorar as condições do Departamento de Física e
História Natural para assentar o
estudo das Ciências Naturais em
Monteagudo.
Ele viajou a Paris e comprou uma
coleção de aparelhos de Física,
um bom conjunto de instrumentos
para o laboratório de Química e
uma série de ilustrações para o estudo da Botânica e outros ramos
da História Natural.
Em 20 de julho de 1891 foi nomeado Conselheiro Geral, cargo que
ocupou até sua morte, em 19 de
agosto de 1899.

Famoso orador
Os contemporâneos são
unânimes em dizer que
Mareca era dotado de uma
inteligência privilegiada,
que era bem versado em
todos os tipos de conhecimento e que era consultado pelas pessoas mais instruídas de seu tempo.
Não há dúvida de que tanto nas Filipinas como na
Espanha ele brilhou como
orador sagrado nos acontecimentos mais notáveis
da vida da Província, como
na inauguração dos Colégios de Marcilla (1865) e
San Millán de la Cogolla
(1878) ou no solene tríduo
do XV Centenário da Conversão de Santo Agostinho
em Marcilla (1887).
Raros são os sermões que Mareca
deixou escritos na íntegra, como
a Oração Funerária no funeral do
agostiniano recoleto José Aranguren,
arcebispo de Manila, e um Sermão
à Imaculada Conceição. Mais comumente, escreveu apenas notas
leves com as ideias que pretendia
desenvolver.
De acordo com estas notas, o assunto de seus numerosos sermões
girava em torno da Virgem Maria,
seja em seus mistérios ou em suas
muitas invocações; outros eram
para a festa dos santos patronos
das cidades ou dos santos de devoção especial; outros tratavam dos
mistérios do Senhor e das virtudes
cristãs. Finalmente, não faltam notas que parecem responder a discursos ocasionais.

Professor brilhante
Mareca ensinou durante 50 anos.
Obteve o título de Leitor de Cânones em 1861 e, mais tarde, o de

Leitor Aposentado, prêmios dados apenas aos professores mais
ilustres.
Ele foi o autor do Plano de Estudos
em 1878, que representou um salto de qualidade em relação ao anterior. Estabeleceu que a carreira
eclesiástica duraria sete anos e o
programa seria enriquecido com
temas de ciências físicas e naturais, história eclesiástica, escritura
sagrada e oratória.
Entretanto, o experiente professor
nunca entregou nada à imprensa, nem foi publicado nenhum de
seus trabalhos, exceto um discurso
preparado para ser proferido —o
que não aconteceu— no Segundo
Congresso Católico Nacional de
Saragoça (1890). Posteriormente
foi publicada na revista Dogma y
Razón.
Em 1880 tinha dois grandes volumes em latim da Teologia Dogmática prontos para impressão, mas
também não foram publicados..

Frei Nicolás, o semeador no deserto
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A vida de frei Nicolás Shi (1921-2009) esteve repleta de sofrimentos cruéis e alegrias transbordantes. Após anos de solidão e perseguição, de prisão e silêncio, seu testemunho e exemplo de
vida tornou-se um fértil viveiro de vocações cristãs e para a vida consagrada e sacerdotal.

N

icolás Shi nasceu em 1921
na pequena aldeia de SheLiou-Lou, em Henan, China. Filho único, ficou órfão com
apenas dois anos de idade. Entrou
no seminário e depois no noviciado dos Agostinianos Recoletos em
Kweiteh, hoje Shangqiu. Faltando
um mês para seu 19º aniversário,
professou como religioso.
Estudou filosofia com os jesuítas,
mas queria estudar teologia em
Kweiteh para não ser privado da
vida comunitária, e por isso ele e
seus companheiros o solicitaram.
Isto foi concedido.
Em 1943 fez sua profissão solene
e em 1948 foi ordenado sacerdote.
Com 27 anos recebeu sua primeira
missão, a Paróquia da Imaculada
Conceição de Kweiteh. No ano seguinte foi enviado à Catedral.
Logo vieram as dificuldades da
Igreja na China e a destruição da
missão agostiniana recoleta. Primeiro todos os bens foram expropriados e os missionários estrangeiros foram expulsos. Desde
1952 Nicolás teve que assumir o
silêncio, a solidão, o isolamento e
uma mudança total de vida forçada pela lei civil.
Primeiro foi obrigado a trabalhar
no departamento de oftalmologia de um hospital. Sobrevivia com
outro religioso e quatro religiosas
com seu salário e uma horta.
Ele não hesitou em pedir insistentemente ao governo a liberdade
para a Igreja. Buscando sua reeducação, foi condenado a trabalhos
forçados em uma fábrica de tijolos.
O trabalho era árduo e interminável, e a comida era muito escassa.
Em 1961, por causa de sua honestidade e do cumprimento de seu
dever, foi designado para trabalhar
em uma clínica. Mas tentou fazer
pastoral e foi preso novamente.

Nicolás, no final de sua vida, no centro, com religiosas, religiosos e padres.
Juntamente com a criança, são os frutos de sua missão em Shangqiu.

Após sua libertação, ajudou sua
mãe idosa. Viviam de esmolas em
um quarto emprestado por um primo. Ninguém se atreveu a dar-lhe
trabalho e até 1979 sofreu com a
miséria e a impossibilidade de celebrar os sacramentos, sem livros,
fiéis, confrades ou notícias.
Após a morte de Mao Tse Tung
em 1976, algumas expectativas
se abriram. Nicolás tentou fazer
trabalho pastoral em Shangqiu,
mas foi impedido porque não era
membro da Igreja Patriótica. Ao
invés disso, foi enviado como professor de inglês a uma escola em
Che-Cheng. Durante ao menos
sete anos, conseguiu ministrar ali
clandestinamente.
Aproveitando esses novos ares,
em 1979 a Província de São Nicolau de Tolentino tentou se reconectar com a China após 27 anos.
Foram enviadas cartas e contra todas as probabilidades as respostas
chegaram: eram de Nicolás Shi.
Nicolás retornou a Shangqiu em
1987. Intensificou seu apostolado, primeiro clandestinamente,
depois abertamente. Foi multado,
pressionado, ameaçado, mesmo
assim não desistiu nem se rendeu,
e não recorreu a confrontação ou
violência. Alcançou o respeito e a
admiração —não expressa publicamente— das autoridades.

No início do século XXI, os bens
foram devolvidos à Igreja e o culto
foi permitido. Nicolás decidiu não
só ser pastor dos fiéis católicos,
mas também promotor vocacional e formador, restaurador da
vida consagrada em Shangqiu.
Dados os meios à sua disposição,
parece incrível o número de jovens
de ambos sexos que decidiram
por uma vida de serviço à Igreja.
Primeiro, foi o testemunho permanente de sua vida coerente e
exemplar; segundo, sua dedicação
incansável à formação dos candidatos.
Como pessoa de profunda vida espiritual, de forte virtude e fé, ele
tinha um critério muito claro da
Igreja, do sacerdócio e da vida consagrada. Sua inteligência incomum
o ajudou, mesmo não tendo vivido
fora da China, ele era fluente em
latim, inglês e espanhol.
As comunidades religiosas nascentes receberam dele instrução
religiosa e força espiritual, tão necessárias no contexto da China.
A Igreja em Shangqiu cresceu, as
relações se tornaram mais fáceis
e fluidas, e tanto religiosos como
religiosas puderam ser formados
fora da China, mas Nicolás continua a ser para todos seu guia, seu
mentor, seu mestre.
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Frei Manuel: uma vida na busca de vocações
Frei Manuel Simón Álava (1914-2007) será lembrado por várias gerações de agostinianos recoletos como o pescador que os pescou. Ele percorreu Espanha falando nas escolas e perguntando
quem queria se tornar frade; cerca de 120 dos que se inscreveram, chegaram a professar.

F

ei Manuel Simón nasceu em
Murchante, Navarra, Espanha, em 1914. Entrou como
seminarista em 1927 no Colégio
São José de Lodosa (Navarra), fundado dois anos antes, em 1925. Em
1931 professou em Monteagudo
e foi ordenado sacerdote em Pamplona no ano de 1939.
Lodosa foi também seu primeiro
destino como professor (1939 e
1946). Uma convalescença o retirou de San Millán e Marcilla por
três desses anos. Quando voltou
em 1947, não deixaria Lodosa até
o fechamento da casa em 2001.
Foi transferido para Monteagudo,
onde morreu aos 93 anos de idade.
Durante 37 anos (1947-1984) foi
o promotor vocacional da Província. Sem programa ou estratégia, seu trabalho se baseava na
itinerância: deu a conhecer a vida
agostiniana recoleta de cidade em
cidade de Navarra, Castela e Leão,
La Rioja, Aragão e Astúrias.
Ficava hospedado com parentes
dos religiosos, embora muitas noites dormia no carro.
Ao chegar, falava com o pároco
e com os professores para obter
permissão para falar na escola.

Manuel fez uso de sua simpatia e
otimismo; além do mais, recebia
informações detalhadas sobre as
crianças com tendência a estudar
ou de caráter especialmente bom.

Apresentava os seminários de Lodosa e Valladolid como lugares
onde um futuro diferente poderia
ser vislumbrado, onde desfrutar de
atividades acadêmicas e culturais
—música, canto, artes cênicas— jogos, esportes e companheirismo.
Para ganhar a atenção deles, contava piadas ou fazia truques de
magia. Em seguida, anotava os
nomes dos interessados, visitava
suas famílias e formalizava o contato até que participassem dos
cursos de Pré-seminário de verão.
Persuadia os pais da bondade do
seminário, naquela Espanha rural, em tempos difíceis, sem meios
educativos, sem possibilidades de
avanço. Mesmo os seminaristas
que mais tarde não se tornaram
religiosos, falam desse primeiro
passo para uma vida diferente.

Mas era muito tempo longe da
comunidade. Como religioso, não
era uma tarefa fácil ou agradável,
pois exigia deixar de lado a parte
mais preciosa da vocação agostiniana recoleta, a vida comúm.
Percorria as terríveis estradas da
pós-guerra em uma moto Vespa.
Teve pelo menos um acidente, com
um cotovelo quebrado e um mês
em gesso. Na década de 60, a Província lhe forneceu um Renault
4L. O último veículo que usou, nos
anos 80, foi uma van Renault 4
F6, com mais espaço para sua vida
itinerante; desligava o motor nas
descidas para economizar combustível.
Em 1984, aos 70 anos de idade, os
tempos tinham mudado. A tarefa
necessitava de outros métodos e
novos ares. Afastado da estrada,
se dedicou a seu hobby, a marchetaria. Ele presenteava suas obras
como uma forma de agradecimento às famílias que o tinham acolhido e o ajudado no passado.

Fany, agente de pastoral vocacional en México
Fany Martignon tiene tres hijos y es miembro de la Fraternidad Seglar Agustino-Recoleta en la
Ciudad de México. Lleva casi treinta años colaborando como agente de Pastoral Vocacional. Su
mayor deseo, difundir y contagiar los valores del carisma agustino recoleto a los más jóvenes.
Felicidade

A

colaboração na Pastoral
Vocacional encheu minha
vida de felicidade. Eu tento
ajudar os jovens a encontrar sua
vocação. Em cada conversa vejo
que posso apoiá-los e isso é ótimo.
Eles retribuem com sua alegria e
nós lhes damos a escuta atenta
que tanto desejam.
No início eu não sabia se seria capaz de ajudar, mas eu disse que
sim! Com a ajuda de Deus conseguimos organizar o tempo e até ter
formação. O fato dos leigos atuarmos é importante, mãos e mentes
são necessárias para acompanhar
os adolescentes em seu discernimento de seus talentos e de seu
projeto de vida.
Nosso testemunho é fundamental
para eles nas reuniões vocacionais.
Falamos de vocação, vida cristã,
conhecimento de Deus; fazemos
dinâmicas e jogos, assistimos filmes, os animamos a conviver.
Quando estão entusiasmados, se
abrem para conversar, ansiosos
para serem ouvidos. É uma pena
que este ano os retiros tenham
sido suspensos por razões óbvias.

Oração
Falamos com eles sobre a oração
para saber como escolher. A oração é eficaz: os jovens querem se
comunicar com Ele, mas não sabem como; nós lhes dizemos que a
oração é sublime e grande, comunicação direta com Deus do que
você sente, pensa e busca. Isto
os transforma: eles querem saber
para o que são chamados.
Por outro lado, queremos que a
comunidade reze pelas vocações.
Os agentes encorajam a todos a
assistir às horas santas, Missas vocacionais.

Formação

Curiosidades

Para nossa tarefa, tivemos que
aprender como dar uma palestra
e como lidar com os adolescentes. Por exemplo, em 2020 aprendemos sobre Relações humanas na
era digital, sobre os meios que os
jovens utilizam para se comunicar,
estudar, se divertir. O Curso Básico
sobre Pastoral Vocacional tinha conteúdo bíblico e sobre discernimento e acompanhamento.

Em uma ordenação sacerdotal,
ficamos muito felizes quando o recém ordenado disse: “Lembro-me
quando era adolescente, assisti aos
retiros vocacionais; eram divertidos
e eu aprendi sobre Deus; brincamos e
nos divertimos. Muito obrigado pelo
tempo que vocês passaram conosco:
pois, me ajudaram no meu processo
de discernimento”.

Nós promovemos o conhecimento
e a prática da cultura vocacional
no ambiente familiar. Os adultos
tem medo de que seus filhos não
sejam felizes ou não sabem a resposta caso falar que gostariam de
ser sacerdotes ou religiosos.

Em um retiro vocacional, três
adolescentes se aproximaram de
mim: “Não sabemos porque estamos
aqui, mas estamos esperando que
algo aconteça, porque nossas mães
nos trouxeram até aqui”. Eu lhes disse: “Não se preocupem, Jesus os convidou. No final, conversaremos”.

É necessário abrir um amplo panorama para acompanhar as crianças
em qualquer uma das muitas vocações possíveis. O objetivo é que a
família sempre apoie e oriente
este discernimento com a ajuda da
equipe vocacional.

No final eles vieram muito felizes:
“ficamos muito contentes e com uma
alegria que não esperávamos. Aprendemos a falar com Jesus e queremos
rezar mais. Portanto, voltaremos
para a próxima convivência. E, realmente, eles voltaram.

Acima, Fanny (azul) com sua família. Abaixo, uma reunião vocacional no México.
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“A formação e o acompanhamento tem a ver
Frei Carlos González (Capilla de Guadalupe, Jalisco, México, 1964) tem se dedicado à formação há 21 anos. Pedimos sua opinião sobre o presente e o futuro da formação inicial e
permanente dos religiosos da Província de São Nicolau em seu IV Centenário.
Quais são os números para
a formação inicial no ano
do IV Centenário?

Alguma explicação para as
vocações malsucedidas?

H

á 59 pessoas nas diversas
etapas da formação inicial:
três professos no ano de
integração comunitária e pastoral, dois em Querétaro (México) e
um em Madri (Espanha); dez estão
na Casa de Formação em Las Rozas (Madri); e há três noviços em
Monteagudo (Navarra, Espanha).
Nas primeiras etapas, antes do noviciado, a Província conta com 28
postulantes - 15 no México, 7 na
Costa Rica e 6 no Brasil; e há 4 aspirantes no Brasil.
Em um processo especial na China
há 11 candidatos, a maioria deles
já sacerdotes, que estão interessados em conhecer a vida religiosa.

O que diferencia os jovens
de hoje dos de outros tempos?
Há uma estrutura da pessoa que
é a mesma para todos em todos os
tempos; e há elementos dinâmicos, próprios de cada época.
Em comum, a pessoa procura discernir sua vocação, quer ser feliz,
é movida pelo sentido da vida, seu
horizonte é servir aos outros, quer
ser coerente...
A diferença para aqueles em formação hoje é que para eles não é
tanto a qualidade do serviço que é
importante, mas a relação no serviço.
Seu acesso às novas tecnologias
torna seu ritmo de vida diferente;
são mais relacionais, mais frágeis
afetivamente e existencialmente,
mais guiados pelo critério daquilo que gostam e, claro, precisam
daquele contato frequente com o
mundo virtual.

Existem problemas mais relevantes em sua formação?
É muito comum que venham de famílias com pouca estrutura ou de
pai ausente. Isto implica que eles
trazem importantes feridas para
curar, de modo que alguns elementos da formação integral, tais como
uma profunda relação com Jesus
Cristo, acabam sendo afetados.

Há proporção entre recursos usados e resultados?
O acompanhamento formativo
tem a ver com o coração, com o interior daquele que segue a Cristo.
Não é matemático: em formação,
dois mais dois nem sempre é igual
a quatro. As mesmas sementes ou
similares caem em terrenos diferentes e produzem frutos diferentes. Tem a ver com a qualidade e
os recursos utilizados, mas ainda
mais com o processo pessoal de
seguimento de Cristo daquele que
está sendo formado.
Cada vez mais recursos se dedicam à formação, mais integral e
progressiva, mais pedagógica e
carismática. A formação é mais
complexa, e não conseguimos realmente melhores resultados na
fidelidade à vida do carisma em
comparação com outros tempos.
Resta o mistério do coração de
cada um e o desafio das equipes de
formação para encontrar alternativas. Confiamos na presença sempre ativa de Deus.

Como é difícil saber se uma vocação foi realmente malsucedida ou
se a pessoa simplesmente descobriu mais tarde que não era o seu
caminho! Acho difícil entender
este terreno sagrado, mutável e
complexo. Tenho convicções mais
claras sobre o acompanhamento
e, ao mesmo tempo, sou assaltado por perguntas e dúvidas sobre
como acompanhar. É como uma visão embaçada.
Nas últimas três décadas temos
procurado uma formação mais
consistente, mais integral, adaptada ao formando de hoje. Temos
sido bem sucedidos? Não está claro para mim.
É essencial que os formandos tenham uma experiência significativa de Deus baseada em um relacionamento frequente e sincero;
que sejam apaixonados por Jesus
Cristo, seu Reino de amor e serviço aos outros.
Os jovens chegam a esta experiência? Não sei. Já identificamos o
estilo de formação que devemos
oferecer hoje? Também não sei.
Respondo me questionando. Continuamos a buscar.

Soluções aos dilemas?
O Itinerário Formativo Agostiniano
Recoleto (IFAR) busca esta formação mais pedagógica e carismática para os jovens serem mais
consistentes. Os resultados parecem indicar que o objetivo é parcialmente alcançado. Eu acredito
neste projeto, mas ele não está
terminado. Precisa ser continuado. Novos desafios estão chegando para se conectar com a nova geração que chega em nossas casas
de formação com necessidades e
valores próprios de seu tempo.

com o coração; é sempre um mistério e um desafio”
Os religiosos participam do
projeto de sua FP?
Quando falamos da renovação da
FP, trata-se precisamente de mudar o estilo expositivo do especialista que deixa os ouvintes mais
ou menos admirados, em direção
a um estilo participativo no qual
todos nós dialogamos e colaboramos.
Casa de Formação Santo Agostinho em Las Rozas (Madri, Espanha), sede da última etapa da formação inicial. Carlos, mestre dos professos, primeiro da direita.
Abaixo, Semana de Formação dos Religiosos em Chihuahua, México.

A Ordem está comprometida com
a Escola de Formadores. Somos
solicitados a viver este serviço do
coração, a prestar atenção especial ao processo formativo de acordo com o carisma, a crescer no trabalho em equipe e a dar especial
importância ao acompanhamento
pessoal e comunitário.

inclua os métodos clínicos e proféticos.

Como recuperar o entusiasmo e o compromisso com a
FP?

Quais as perspectivas da
formação permanente (FP)?

Precisamos de uma equipe de religiosos inteiramente dedicada a gerar novas dinâmicas e estilos que
tragam a revitalização e renovação
dos religiosos.

Trata-se de uma necessidade essencial para os membros da Família Agostiniana Recoleta. É nossa
energia: sem ela, ninguém poderia
viver sua vocação e missão.

Ao mesmo tempo, precisamos de
um compromisso por parte de
cada religioso para colocar FP em
um lugar privilegiado em sua vida
diária.

Cada religioso tem seus próprios
caminhos e tempos para a formação. A abertura à formação permanente é diferente em cada religioso, desde aqueles que estão muito
convencidos e engajados nela até
aqueles que parecem dar-lhe pouca importância.

Como um todo, seria algo como
uma equipe de cozinheiros que
preparam alimentos nutritivos, saborosos, adaptados e que saibam
como motivar os comensais; e os
convidados que tenham fome e
que desfrutem dos pratos. Então,
em diferentes estágios da vida
você tem mais ou menos apetite: é
algo a ser levado em conta.

Nos últimos anos, tem havido uma
busca por formas mais interativas
que respondam às necessidades
daqueles a quem se destina; mas
tenho a impressão de que existe
um certo desencanto.
A Ordem solicitou assessoria especializada para elaborar um plano comum de formação permanente. Somos solicitados por uma
abordagem inovadora que inclua
elementos como diálogo, motivação, encorajamento de sonhos e
entusiasmo; uma abordagem que

Não há fórmulas perfeitas de FP.
Algumas iniciativas são mais ou
menos convincentes e eficazes.
As reuniões de especialistas com
as comunidades locais seriam valiosas. É uma boa opção, mas não é
a oitava maravilha.
O que faz a diferença é a forma
como é realizado: uma equipe de
motivadores ou facilitadores, um
estilo participativo, receptividade
e colaboração dos religiosos, da
comunidade local....
Um elemento essencial para cada
pessoa e da fé católica é o elemento conjuntivo, e não o disjuntivo.
Não vamos escolher entre a formação pessoal ou comunitária,
mas vamos combinar as duas.
A primeira formação permanente
é pessoal: leituras, atualização do
serviço pastoral, dando sentido a
cada evento, diálogo diário; a isto
se somam ações comunitárias:
semanas de formação e de oração,
reuniões, oficinas, conferências...
Precisamos de ofertas de qualidade; e, para isso, precisamos de
pessoas entusiasmadas, competentes e dedicadas em tempo integral e como uma equipe para este
trabalho.
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30º Aniversário

Nova etapa em Fortaleza, CE

O

s Agostinianos Recoletos chegaram a Fortaleza (CE) apenas
no início do século XXI. Eles se estabeleceram na Barra do Ceará, onde abriram o Seminário de Santo Agostinho e atenderam
às necessidades pastorais da região. Anos depois, acrescentaram
ao seu apostolado o Lar Santa Mônica, um abrigo para meninas e
adolescentes enviadas pelas autoridades competentes por terem
sofrido abandono, violência, abuso ou exploração.
O Seminário deixou de funcionar em 2016 e em 2020 a Paróquia
de São Pedro foi entregue ao bispo. Os dois ministérios foram assumidos em fevereiro de 2021 pelos Agostinianos (OSA) brasileiros.

E

l Em 7 de fevereiro de 1991 foi
inaugurado o Postulantado Santo
Ezequiel Moreno em Pozos de Santa Ana, San José, Costa Rica. Nesses
trinta anos, 131 jovens discerniram
aqui sua vocação. Catorze são agora
agostinianos recoletos (10 sacerdotes, 1 diácono, 1 irmão religioso e 2
professos em formação inicial). Outros dois estão no noviciado. Este
ano, são sete postulantes.

Os recoletos estão agora concentrados na promoção vocacional e no
Lar Santa Mônica, um projeto ao qual as Irmãs Agostinianas Recoletas do Coração de Jesus acabam de aderir. Vindo da Venezuela, elas
agora atendem as beneficiários 24 horas por dia, 7 dias por semana,
com seu toque feminino e dedicação exemplar à solidariedade.

Além da casa de acolhida, aspirantado e postulantado para a América Central, a casa também abriga o
Centro de Espiritualidade Agostiniana Recoleta (CEAR), com múltiplas ofertas de formação para os leigos e religiosos. Que continue a ser
um farol do Evangelho, um lugar de
discernimento e promoção da espiritualidade agostiniana recoleta
por muitos anos!

São José, intercedei por todos

O

Papa Francisco presenteou à
Igreja um ano dedicado a São
José, até 8 de dezembro de 2021,
o 150º aniversário de sua declaração como patrono da Igreja Universal.
O Prior Geral dos Agostinianos
Recoletos, Miguel Miró, secundou
a iniciativa, dado que São José é o
protetor especial da Ordem desde
1669.
Há 390 anos os agostinianos recoletos cantam aos sábados, ao final
da Salve, o hino Ioseph:
José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que
nela foi concebido vem do Espírito
Santo. Ela dará à luz um filho, a
quem porás o nome de “Jesus”.

Altar de São José, Igreja de Santa Rita,
Agostinianos Recoletos, Madri, Espanha.
Escultura por Restituto Martín (1914-2006).

A Ordem inaugurou em Madri a
Casa São José, cuja missão será
os estudos agostinianos, a solidariedade e o encontro comunitário.
Além disso, São José será o principal intercessor para que o 56º
Capítulo Geral, a partir de 1º de
março de 2022, dê frutos abundantes para a Igreja e para a Família Agostiniana Recoleta.

Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou
a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-se homem.
Ó Bem-aventurado José,
mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça,
misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal.
Amém.
Papa Francisco

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

