
Se a vida de uma pessoa se desdobra no tempo e produz frutos, algo semelhante pode ser dito da 
fecundidade de uma Instituição com uma vida e uma história de muitos séculos e em muitos lugares.

AIgreja chama de Província uma parte de uma 
Ordem ou Congregação criada e reconhecida 
pela autoridade competente, que conta com 

um número suficiente de membros e comunidades 
sob o comando de um mesmo superior e com auto-
nomia no gerenciamento dos aspectos mais impor-
tantes de sua vida como comunidade, aspectos: reli-
gioso, formativo, administrativo e econômico.

A Província de São Nicolau de Tolentino, parte da 
Ordem dos Agostinianos Recoletos, está celebran-
do seu IV Centenário (1621-2021). Sua história tem 
estado repleta de vicissitudes de todos os tipos, mas 
não há dúvida de que, diante de tudo e acima de tudo, 
soube gerar vida com sua ação missionária e pasto-
ral, com sua presença entre os mais vulneráveis e 
esquecidos.

Canta e Caminha destaca durante este centenário a 
importância de alguns eventos e a memória testemu-
nhal de alguns religiosos notáveis em seus 
quatro séculos de vida, como expres-
são e síntese de sua riqueza huma-
na e espiritual.

Se o nascimento de uma 
criança é uma festa para 
qualquer família, algo se-
melhante acontece quan-
do uma Província religiosa 
cresce de tal forma que dá 
à luz uma nova para que, a 
partir daquele momento, 
possa escrever sua própria 
história.

A Província de São Nicolau de 
Tolentino, pelo menos em dois 
momentos de sua existência (1948 
e 1998), deu origem a duas Pro-
víncias agostinianas recoletas 
que desde então têm dirigido seus 
destinos de forma independente 
com seus próprios planos adminis-
trativos, formativos e evangelizadores. 
A Província “mãe” havia começado mais 
cedo a tarefa naqueles ministérios com os 
quais as novas Províncias foram formadas.

Vamos fixar nosso olhar nos ministérios que foram 
segregados pela decisão de um Capítulo Geral, mas 
nos quais a Província de São Nicolau de Tolentino 
deixou sua marca após algumas décadas de presen-
ça, como no Peru, Taiwan ou nas Ilhas Marianas; 
ou após meio século, como na Venezuela e Trinidad 
(1899-1948); ou mesmo séculos, como nas Filipinas 
(1606-1998) e Guam (1770-1908 e 1974-1989).

Nesses lugares, não faltaram religiosos que foram 
verdadeiros heróis ocultos, apóstolos zelosos, intré-
pidos missionários, pastores abnegados que acompa-
nharam seu povo em tempos de angústia e persegui-
ção, viveram suas festas com alegria e com interesse 
no curso ordinário da vida.

Estas são páginas gloriosas e testemunhos significa-
tivos que nos levam a agradecer ao Deus da história 
pela fecundidade com que ele embelezou nossa Pro-
víncia e suas filhas.

400 anos gerando vida
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E se a vida lhe der limões... faça uma limonada!
A frase de um dos memes mais famosos sobre resiliência se aplica não apenas aos indivíduos, 
mas também às comunidades. A Recoleção Agostiniana sobreviveu, não sem esforço a muitas in-
vestidas da história; e a Província de São Nicolau de Tolentino tornou-se - sem intenção - o único 
“fio permanente” daquele tecido recoleto de quatro séculos de vida.
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Dia 5 de dezembro de 1588, 
nasceu na Espanha a Reco-
leção Agostiniana. Houve 

movimentos paralelos na Itália 
(1592) e na França (1596), mas foi 
a Recoleção da Colômbia (1604) 
que uniu seu destino ao da Espa-
nha a partir de 1616.

Em 1621 os Recoletos formam 
uma Congregação com maior li-
berdade jurídica. Criaram quatro 
Províncias para administrar-se 
melhor: na Espanha, a de Castela 
ou Santo Agostinho; a de Aragão ou 
Nossa Senhora do Pilar; e de Anda-
luzia ou província Beato Tomás de 
Vilanova; e nas Filipinas a de São 
Nicolau de Tolentino, a Província 
missionária.

Até 1795, a vida da comunidade 
não teve grandes contratempos, 
mas a partir daquele ano e duran-
te o século seguinte, uma série de 
vicissitudes mudaram completa-
mente essa realidade. Das quatro 
províncias originais, apenas uma, a 
das Filipinas, tem persistido até os 
dias de hoje.

O principal problema foi a pressão 
política que levou à supressão dos 
conventos pelo direito civil. Na Es-
panha aconteceu em três ocasiões 
(1809-1814; 1820-1823; 1835-
1851); na Colômbia aconteceu en-
tre 1861 e 1888.

A recuperação foi muito lenta. Em 
1902, a Província tinha apenas 
quatro casas na Espanha, todas 
em formação: Monteagudo e Mar-
cilla em Navarra, San Millán de la 
Cogolla em La Rioja e Sos del Rey 
Católico em Aragão.

A Recoleção Colombiana veio a 
se dissociar da Ordem e em 1861 
perdeu suas propriedades e sua 
vida comum. Desde 1888, sete re-
ligiosos da Província de São Nico-
lau, liderados por Santo Ezequiel 
Moreno, inverteram este estado 
calamitoso e o levaram à eferves-
cência missionária e pastoral.

1900 [4]
Castela: 13 casas
Aragão: 12 casas
Andaluzia: 7 casas
São Nicolau: 1 casa

Generalato: 1 casa
São Nicolau: 3 casas

Durante o Confisco de Mendizábal (1835-1836) na Espanha, 
apenas três conventos de três ordens foram salvos pois envia-

vam missionários para as Filipinas, algo que o Estado liberal pre-
cisava desesperadamente. Um dos três salvos foi o mais moderno 
da Recoleção, o de Monteagudo (Navarra), da Província de São Nicolau 
de Tolentino. Os outros 32 conventos recoletos (primeiro mapa) desapa-
receram para sempre, juntamente 
com suas Províncias: Castela, Ara-
gão e Andaluzia.

No resto do século XIX a vida re-
coleta sobreviveu dolorosamente 
na Península (segundo mapa) em 
meio a processos históricos adver-
sos. Entretanto, nas Filipinas hou-
ve um verdadeiro florescimento 
pastoral e missionário.

O século XX trouxe uma nova di-
reção e uma grande expansão re-
coleta. 1835 [33]



3

1588

1604
1616 1663

1621 1836

1861 1888

1943

1961
1960

1948

1998

2018
1909

Nascimiento 
da Recoleção 
na Espanha

Uma só Recoleção em 
Colômbia e Espanha

Nascimiento 
da Recoleção 
na Colômbia

Divisão 
em Províncias

Confisco 
na Espanha

Confisco 
na Colombia Restauração 

da Província 
da Colômbia

Reestructuração 
das Províncias 
(55º Capítulo Geral)

Criação de uma nova Província
com as casas de Brasil e Andaluzia

Casas da Venezuela e Peru, 
São Millán de la Cogolla

Casas de Filipinas, 
Serra Leoa e Taiwan

Província de Castela • Santo Agostinho

Província de Aragão • Virgem do Pilar

Província de Andaluzia • Beato Tomás de Vilanova

Província de Filipinas • São Nicolau de Tolentino

Província de São Nicolau de Tolentino

Província de Santo Tomás de Vilanova

Província de Santo Agostinho

Província de Nossa Senhora da Consolação

Província de Santa Rita

Província de Santo Ezequiel Moreno

Província de São Jose

Província de Colômbia • Candelária Província da Candelária

E se a vida lhe der limões... faça uma limonada!
A frase de um dos memes mais famosos sobre resiliência se aplica não apenas aos indivíduos, 
mas também às comunidades. A Recoleção Agostiniana sobreviveu, não sem esforço a muitas in-
vestidas da história; e a Província de São Nicolau de Tolentino tornou-se - sem intenção - o único 
“fio permanente” daquele tecido recoleto de quatro séculos de vida.

3

No final do século XIX veio outro 
desastre com a amargura da Re-
volução Filipina de 1896-1898: 
mortes violentas, abandono de 
ministérios centenários e mal-en-
tendidos. Cerca de 330 recoletos 
atendiam um milhão e meio de 
pessoas desde quatro conventos, 
um colégio e 235 paróquias. Qua-
se tudo foi por água abaixo.

Contudo, a Província fez limonada 
com os limões que a vida lhe deu. 
Alguns religiosos bem equipados 
na mente, corajosos no coração e 
visionários do futuro, enfrentaram 
a realidade e abriram caminhos 

para novas missões onde trabalhar 
em comunidade e em paz.

A expansão foi de tal magnitude 
que mudou a face da Recoleção; 
seus missionários chegaram su-
cessivamente ao Panamá (1898), 
Venezuela (1898), Brasil (1899), 
Trinidad (1901), China (1909), Es-
tados Unidos (1917)…

Essa fecundidade missionária 
trouxe de volta a divisão em Pro-
víncias, após muitos anos em que 
a história da Ordem foi confundida 
com a de sua única Província real-
mente operativa.

À medida que a expansão da Pro-
víncia de São Nicolau de Tolentino 
avançava, surgiram outras novas. 
Com as casas em Andaluzia e no 
Brasil —e outras de nova funda-
ção — a Província de Santo Tomás 
de Vilanova foi definitivamente 
erguida em 1909; em 1948, com 
as casas do Peru e Venezuela, foi 
criada a Província de São José; em 
1998, com as casas das Filipinas, 
Taiwan e Serra Leoa, foi criada a 
de Santo Ezequiel Moreno.

Onde quer que a Recoleção se 
instale, novas vocações chegam e 
essa história fecunda é reescrita.

1998 [38] 2021 [28]Generalato: 1 casa
São Nicolau: 3 casas

Generalato: 1 casa
São Nicolau: 14 casas
Consolação: 9 casas
São Jose: 5 casas
Santo Tomás: 9 casas

Generalato: 1 casa
São Nicolau: 10 casas
Candelária: 6 casas
Santo Tomás: 11 casas

11 45 33 32 2

Nos últimos 30 anos a Recoleção vem vi-
vendo o desafio de se adaptar a uma so-
ciedade global, secularizada, individualis-
ta, tecnológica, consumista, não reflexiva, 
temperamental e polarizada. Foi necessá-
rio se reorganizar em um processo que 
ainda esta em andamento.

Em 2018 as oito Províncias da Ordem se 
dobraram em quatro. As Províncias de 
São Nicolau de Tolentino e Santo Agos-
tinho escrevem desde então sua história 
juntas sob o nome da primeira.
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Venezuela (1898-1948): dedicados aos excluídos e às famílias
Expulsos das Filipinas pela Revolução e pela guerra, os missionários da Província de São Nicolau 
de Tolentino chegaram à Venezuela em 1898. Sua total disponibilidade na busca de lugares onde 
pudessem viver e trabalhar em comunidade e em paz os levou a crescer fortemente no país.

Os primeiros ministérios na 
Venezuela da Província 
de São Nicolau de Tolen-

tino foram uma paróquia em La 
Guaira e as missões a sudeste do 
Rio Orinoco. Em 1899 vieram para 
a Ilha da Providência e em 1901 
para as missões de Trinidad.

Em 1902, os ministérios foram di-
vididos entre o Vicariato da Guia-
na (Ciudad Bolívar e Trinidad) e o 
Vicariato de Maracaibo (Mara-
caibo, Coro, Puerto Cabello e La 
Victoria). Em 1910, a administra-
ção única do Vicariato da Vene-
zuela e Trinidad foi restabelecida.

Com os excluídos

Durante décadas os recoletos es-
creveram uma página gloriosa de 
sua história em duas colônias de 
hansenianos na Ilha da Providên-
cia. Ali criaram uma atmosfera fa-
miliar e humanizada: viviam com 
os doentes, os chamavam pelo 
nome, participavam de suas diver-
sões... Abaixo vemos o frei Simeón 
Díaz com alguns doentes.

Naquela época havia a crença do 
contágio instantâneo só pelo to-
que, mas os religiosos agiram sem 
preconceito e evitaram qualquer 
coisa que não implicasse a norma-
lidade do trato humano.

A organização pastoral era muito 
parecida com a de uma paróquia. 
Tudo girava em torno da Missa 
dominical. Outros exercícios pie-
dosos eram realizados à noite. Em 
maio e junho, as festas patronais 
eram celebradas em grande estilo.

Trinidad (1901-1949)

Trinidad e Tobago é um arquipé-
lago nas Antilhas Menores. Sua 
maior e mais populosa ilha, Trini-
dad, fica a 11 Km. da costa da Ve-
nezuela. Tem o formato quadran-
gular com três penínsulas.

Então sob o domínio britânico, os 
missionários recoletos superaram 
dificuldades como as profundas 
superstições locais, a diversidade 
de idiomas falados entre o povo 
(inglês, espanhol, francês, patoá e 
hindu), a falta de infraestrutura e a 
pobreza geral.

Entre as paróquias-missões aten-
didas, destaca-se Caura, onde os 
Recoletos deixaram um templo de 
grossas e sólidas paredes de alve-
naria e uma fachada artística ter-
minando em uma torre alta.

Em Trinidad, a Recoleção mostrou 
sua inteira disposição para tirar os 
bispos das dificuldades urgentes. 
Embora tenham recebido os minis-
térios de forma interina, trabalha-
ram como se fosse campo próprio  
e permanente de evangelização.

Com os jovens

Em 1930 já existiam tantos agos-
tinianos recoletos na Venezuela 
que vários foram designados para 
fortalecer a presença da Ordem 
nos Estados Unidos.
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Venezuela (1898-1948): dedicados aos excluídos e às famílias
Expulsos das Filipinas pela Revolução e pela guerra, os missionários da Província de São Nicolau 
de Tolentino chegaram à Venezuela em 1898. Sua total disponibilidade na busca de lugares onde 
pudessem viver e trabalhar em comunidade e em paz os levou a crescer fortemente no país.

Naquela década, eles já estavam 
pensando nas vocações locais. A 
Paróquia de Palmira foi fundada 
em 1932, com o desejo de estabe-
lecer um noviciado. Acima vemos 
os primeiros cinco noviços vene-
zuelanos com o frei Manuel Bien-
zobas em 1936.

Em 1935 foi fundada o Seminário 
Santo Agostinho em Caracas com 
20 aspirantes; quatro anos depois 
foi transferido para Palmira para 
proteger a iniciativa, uma vez que 
a lei proibiu os seminários.

Em 1941, com outras fundações 
educacionais promovidas pelo Ca-
pítulo Provincial, nasceu o Colégio 
Frei Luis de Leão de Caracas, com 
90 alunos em seis séries e 9 pro-
fessores religiosos. As instalações 
eram apertadas e desconfortáveis 
e faltava experiência aos frades, 
mas foi bem aceita pelo povo e 
logo teve de ser ampliado.

Com as famílias

Na Venezuela, o apostola-
do impresso foi promovi-
do com a revista La Madre 
Cristiana, fundada em 1927 
por frei Ángel Sáenz, elo-
quente orador e frutífero 
escritor. Seu propósito prá-
tico era a evangelização dos 
lares e o apoio da família.

Era mensal, ilustrada, de 
cerca de trinta páginas e 
com várias seções. Durante 
meio século, foi distribuída 
nas casas do país todo.

Tio e sobrinho santos

A presença de Santo Ezequiel Mo-
reno (1848-1906) na Venezuela 
foi breve, mas com um encontro 
premonitório do que aconteceria 
dez anos depois. Em 1888 ele de-
sembarcou no país com outros seis 
religiosos da Província de São Ni-
colau de Tolentino, a caminho da 
restauração da Província colom-
biana. O santo escreveu:

Quando chegamos a Puerto 
Cabello, encontrei por acaso o 
senhor arcebispo de Caracas 
e ele estava tão entusiasmado 
e expressou tais desejos e me 
fez tais pedidos para deixá-lo 
um par de religiosos que eu te-
ria de bom grado dado-lhe.

Santo Ezequiel tinha um sobrinho 
agostiniano recoleto, agora bea-
to: Julián Moreno (1871-1936). 
Ele iniciou seu ministério nas Fili-
pinas; devido à Revolução, como 
muitos outros, ele retornou à Es-
panha em 1898 e em 1902 foi para 
a América.

Em Maracaibo, Coro, Valência e 
La Victoria atraiu o afeto do povo, 
a apreciação da hierarquia e das 
autoridades e criou familiaridade 
com o círculo literário da nação.

Em 1907 chegou em La Victoria e 
um ano depois foi nomeado pároco 
e prior de La Candelária. Bom em-
preendedor, melhorou o Santuário 
e facilitou o serviço pastoral. Em 
1909 Cipriano Castro, presidente 
da República, criou uma cátedra 
de Literatura no Colégio Nacional 
masculino daquela cidade para seu 
admirado frei Julián.

Anos mais tarde refundou a resi-
dência em Coro, continuou para 
Maracaibo e finalmente, em 1917, 
foi capelão das Irmãzinhas dos Po-
bres no Asilo da Providência.

Depois de passar pela Espanha e 
Brasil, em 1933 chegou em Motril 
(Granada, Espanha). Os sete mem-
bros da comunidade foram mar-
tirizados em 1936 e beatificados 
em 1999 por São João Paulo II.

Uma nova Província

Em 12 de março de 1948, foi co-
memorado o 50º aniversário do 
Vicariato da Venezuela e Trinidad. 
A Província de São Nicolau de To-
lentino viu cumprida sua tarefa, 
que havia atingido a maturidade. 
Assim, em 1º de outubro daque-
le ano, a nova Província de São 
José foi erguida com as casas da 
Venezuela, Peru e San Millán de 
la Cogolla (La Rioja, Espanha). Foi 
o resultado natural deste cresci-
mento e estabilização da presença 
recoleta. A nova cúria provincial 

esteve em Caracas até 
1961.

Em 2018 a Província 
de São José se uniu à 
de Santo Tomás de Vi-
lanova, à qual hoje per-
tence o Vicariato da 
Venezuela. Em 2021 
existem nove comuni-
dades recoletas no país 
que administram doze 
paróquias, duas igrejas, 
quatro colégios e um 
seminário.

Gu
ya
na

Igreja de Santo Agostinho e Colégio Frei Luis de Leão • Caracas
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Recoleção peruana

A 
atmosfera empolgante das 
primeiras horas do movi-
mento recoleto do século 

XVI também chegou à Provín-
cia peruana da Ordem de Santo 
Agostinho, que autorizou o estilo 
de vida recoleto, como havia sido 
feito na Espanha em 1588 e na 
Colômbia em 1604.

Assim, em 1617, foi aberto um 
convento recoleto em Mizque, 
uma localidade que hoje pertence 
à Bolívia. Um ano mais tarde, ou-
tro dedicado à Nossa Senhora da 
Guia foi autorizado em Lima.

No entanto, os conflitos políticos 
interromperam esta experiência. 
Em apenas quarenta anos, sua 
forma de vida entre os Calçados 
foi diluída, embora os Capítulos 
Provinciais continuassem a pro-
movê-la sem sucesso. A Guerra da 
Independência (1811-1826) pôs 
um fim definitivo à recoleção ge-
nuinamente peruana.

A Recoleção retorna

O Vicariato da Venezuela e Trini-
dad, da Província de São Nicolau 
de Tolentino, tinha muitas comu-
nidades, ministérios e vocações, 
mas diante da instabilidade políti-
ca e social da década de 1930 na 
Venezuela e da experiência trau-
mática das Filipinas em 1898, pa-
recia bom ter um plano B, um lugar 
seguro nas proximidades.

A escolha do Peru como área de 
expansão e segurança deveu-se 
à boa relação dos recoletos com 
Fernando Cento, quem foi Núncio 
em Caracas e era então em Lima.

O prior provincial, Ricardo Jarau-
ta, nomeou dois religiosos, José 
Gómez e Ireneo Ojer, para um 
primeiro reconhecimento do Peru 
com o apoio do Núncio amigo.

Porém, e contra as previsões ini-
ciais, não foi fácil assentar. Final-
mente, em 1940, quatro recoletos 
fundaram nas paróquias de Cha-
lhuanca e Cutervo, nas Dioceses 
de Cuzco e Cajamarca.

Mais tarde abriram uma casa de 
formação para os professos em 
Cuzco, a Paróquia de San Sebasti-
án e o Colégio de Cerro Alegre em 
Imperial, Cañete. A Recoleção se 
estendeu ao norte do Peru, onde 
deixou sua marca em Ayabaca, Piu-
ra; Pacasmayo, San Pedro de Lloc; 
em Santiago de Cao, em La Liber-
tad (casa de formação dos profes-
sos); San Vicente de Cañete, Lima; 
e em Arequipa.

Na cordilheira dos Andes

Em 1945, os Agostinianos Reco-
letos chegaram em Chota, nos 
Andes, a quase 3.000 metros de 
altitude. Rapidamente viram nes-
tas terras de orografia exigente 
e comunicações impossíveis um 
lugar adequado para exercer seu 
espírito missionário.

Após quase vinte anos de traba-
lho árduo e exemplar, a Santa Sé 
erigiu em 1963 uma Prelazia de 
8.000 km² e 200.000 habitantes e 
a confiou aos Agostinianos Reco-
letos. Desde então, um membro 
da Ordem sempre dirigiu esta cir-
cunscrição eclesial com raízes mis-
sionárias.

A vida dos Agostinianos Recoletos no Peru condensa em poucos ministérios toda a atividade da 
Recoleção em sua configuração atual: missão, paróquias, escolas, solidariedade e serviço à Igre-
ja. A Província de São Nicolau de Tolentino iniciou essa tarefa há mais de 80 anos.

Peru (1940-1948): das montanhas dos Andes ao mundo urbano da capital

1946. Frei Raimundo Burgos entre as alpacas, durante a fundação recoleta de Arequipa.

1617
1939
1940
1945
1983

Primeiro convento da recoleção peruana

Os agostinianos recoletos chegam desde Venezuela.

Primeira fundação: Chalhuanca, Aymaraes, Apurímac

Chegada à província andina de Chota, Cajamarca

Primeiros recoletos peruanos da era moderna
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A vida dos Agostinianos Recoletos no Peru condensa em poucos ministérios toda a atividade da 
Recoleção em sua configuração atual: missão, paróquias, escolas, solidariedade e serviço à Igre-
ja. A Província de São Nicolau de Tolentino iniciou essa tarefa há mais de 80 anos.

A tarefa de evangelização incluiu 
longas viagens no lombo de mula 
para alcançar cada canto da Serra.

Atualmente permanece uma co-
munidade agostiniana recoleta 
em Chota, a Paróquia de Santa 
Mônica (foto abaixo, com o agosti-
niano recoleto Ángel Herrán à es-
querda), com uma importante obra 
social da Rede Solidária Internacio-
nal Agostiniana Recoleta ARCORES 
e com a Rádio Santa Mônica, um 
instrumento evangelizador que 
está no ar desde 1º de junho de 
1993 graças aos esforços do agos-
tiniano recoleto Jacinto Anaya.

A Prelazia amadureceu e conta 
agora com cerca de 50 sacerdotes 
diocesanos nativos e 17 paróquias.

Educação

Na medida que os primeiros minis-
térios foram sendo estabelecidos, 
novos horizontes de apostolado 
foram se abrindo. Assim, o Colégio 
San Martín de Porres (1965) e o 
Santa Rita (1972) foram inaugu-
rados em Lima. Ambos oferecem 
diariamente a maneira de educar 
dos agostinianos recoletos aos 
adolescentes e jovens peruanos.

Com e para a Igreja

Em menos de um século de presen-
ça no Peru, o reconhecimento e a 
confiança da Igreja em relação aos 
Agostinianos Recoletos é notável. 
Cinco membros desta Ordem fo-
ram bispos no país, todos eles ten-
do passado em algum momento 
pela Prelazia de Chota.

Os dois primeiros bispos desta 
Prelazia foram Florentino Armas 
(1900-1979) e José Arana (1923-
1992).

Atualmente há 
três bispos re-
coletos no país: 
Emiliano Antonio 
Cisneros, bispo de 
Chachapoyas (mapa, nº 
7) e Administrador Apos-
tólico de Huamachuco; 
José Carmelo Martínez, bis-
po de Cajamarca (mapa, nº 6); 
e Fortunato Pablo, bispo atual 
da Prelazia de Chota (mapa, nº 4).

Peru (1940-1948): das montanhas dos Andes ao mundo urbano da capital
1. LIMA, Santo Ezequiel Moreno 
Sede da Vigaria do Peru 
Templo de Santo Ezequiel Moreno 
Seminário Santo Ezequiel Moreno

2. LIMA, Sta. Maria Madalena 
Paróquia de Sta. Maria Madalena 
Colégio São Martín de Porres

3. LIMA, Santa Rita 
Paróquia de Santa Rita de Cássia 
Colégio de Santa Rita de Cássia

4. CHOTA, Cajamarca 
Paróquia de Santa Mônica 
Rádio Santa Mônica

5. CHICLAYO, Lambayeque 
Paróquia de Nossa Senhora 
        da Consolação

6. CAJAMARCA, Cajamarca 
Paróquia do Espírito Santo 
Paróquia do Doce Nome de Jesus

Agostinianos Recoletos no Peru • 2021 • Província de Santo Tomás de Vilanova
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“Província de São Nicolau de Tolentino das Ilhas Filipinas”. Este foi, durante a maior parte do 
tempo, o nome oficial da Província que celebra quatro séculos de existência. Hoje seus religiosos 
não estão mais naquele país, mas sim seu legado, ao qual dedicamos as quatro páginas seguintes.

As Filipinas são um arquipé-
lago de 7.641 ilhas cultural 
e geograficamente diferen-

ciadas em três grandes regiões: Lu-
zon, Bisayas e Mindanao. É o único 
país asiático com maioria católica 
após sua Evangelização, cujo 500º 
aniversário é nesse 2021.

Os Agostinianos Recoletos che-
garam às Filipinas a partir de 1606 
em 140 expedições de religiosos 
voluntários vindos dos conventos 
da Espanha. Em 1621 foi constitui-
da nas Filipinas a Província de São 
Nicolau de Tolentino.

A perigosa viagem, que atravessa-
va o Atlântico e o Pacífico, durava 
pelo menos 10 meses. Até 1837 
tinha uma parada na Cidade do 
México: de Cádiz navegavam para 
Veracruz; atravessavam o México 
por terra até Acapulco e embarca-
vam no Galeão de Manila.

Os Agostinianos Recoletos evan-
gelizaram as áreas mais remotas 
e inóspitas das Filipinas, as mais 
expostas à pirataria muçulmana. 
Quase 50 missionários morreram 
de modo violento, por naufrágios, 
fome ou prisão.

As relações com o Governo eram 
tensas. As Filipinas faziam parte 
da Espanha até 1898 e o governo, 
por um lado, precisava dos missio-
nários, mas por outro, poupou re-
cursos para seu apoio e defesa.

Os missionários organizaram os 
povoados não apenas no aspecto 
religioso, mas também no social, 
educacional e defensivos. Com-
partilharam com heroísmo os mes-
mos perigos e preocupações do 
povo. Despertaram a capacidade 
de liderança e de vida comunitária 
para obter recursos, para serem 
solidários e para se organizarem 
na defesa. Construíram cidades, 
infraestruturas de comunicação e 
produção agrícola, casas, fortes, 
pontes, escolas e igrejas.

Luzón

Situada no norte do país, nesta ilha 
se encontra a capital, Manila. Ao 
noroeste estavam as missões de 
Bataan e Zambales.

Os Recoletos pacificaram a área 
e criaram uma dezena de aldeias, 
mas eles não conseguiram consoli-
dar uma evangelização integral em 
uma região tão extensa. Por exem-
plo, as superstições estavam pro-
fundamente enraizadas na cultura 
local e dificultavam a tarefa.

Exemplares foram, entre outros, 
Juan Blancas, promotor do ensino 
primário e organizador da ação so-
cial com os terciários. Frei Francis-
co de São José defendeu Masinloc 
dos ataques piratas.

Mindanao

É a segunda maior ilha do país, 
com montanhas íngremes, picos 
vulcânicos isolados e planícies. Os 
recoletos chegaram aqui em 1º de 
março de 1621.

Filipinas (1606-1998): um legado sob a forma de vocações e progresso8
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dos Recoletos 
a meados 
do século XIX.
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“Província de São Nicolau de Tolentino das Ilhas Filipinas”. Este foi, durante a maior parte do 
tempo, o nome oficial da Província que celebra quatro séculos de existência. Hoje seus religiosos 
não estão mais naquele país, mas sim seu legado, ao qual dedicamos as quatro páginas seguintes.
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Apoiados pelo forte de Tandag, 
fundaram vilarejos com sua igreja 
e convento. Eles tiveram que su-
perar a desconfiança dos nativos, 
acostumados à poligamia, à escra-
vidão e aos ritos pagãos.

Assim, frei Juan da Mãe de Deus 
foi trespassado por uma lança em 
1623 depois de pedir a libertação 
de uma escrava; e frei Juan de São 
Nicolau afogou-se em um naufrá-
gio causado pelos nativos.

Para conquistar as famílias e pre-
parar as novas gerações, os missio-
nários fizeram uso da catequese, 
da escolaridade e do canto. Na 
vida sacramental e de oração, des-
taca-se a Confraria da Correia. 
Podemos lembrar por sua piedade 
e forma de rezar Clara Calimán 
(†1639) Isabel (†1646) e Rosa da 
Cruz (†1647).

Em 1655, dez recoletos em cinco 
conventos atendiam a 10.000 cris-
tãos em 30 aldeias de Mindanao.

Palawan

Com sua capital em Porto Princes-
sa e situada no oeste, os primeiros 
missionários recoletos chegaram 
aqui em 1623. Longe do centro 
neurálgico e do poder civil, as in-
cursões violentas foram contínu-
as com o resultado de incêndios, 
assassinatos e a tomada de prisio-
neiros como escravos.

Neste contexto, recoletos como 
frei Juan de São Nicolau, Alonso 
de Santo Agostinho e Francisco 
de Jesus Maria perderam suas vi-
das. Frei Francisco de Santa Mô-
nica foi surpreendido e ferido com 
lança e frei Juan de Santo Antônio 
foi feito prisioneiro e depois assas-
sinado. Outros se destacaram pela 
criação de estruturas defensivas: 
Juan de São Severo (+1697), Va-
lero de Santo Agostinho (1732-
1788), Pascual Ibáñez (1821-
1851)...

Conscientes do perigo constante, 
os missionários perseveraram ao 
lado do povo. Eles se conformavam 
em seu trabalho pastoral e social 
conforme ao Modo de Administrar, 
um documento que era aprovado 

pelos Capítulos para ajudá-los a 
organizar o trabalho.

Leigos como o casal Bartolomé 
Ligón (†1696) e Magdalena Ilin 
(†1692), discípulos de frei Alon-

so de Santo Agostinho (†1694), 
facilitaram o enraizamento da fé 
e mostraram a fidelidade do povo 
filipino na hora da perseguição e 
do martírio.

Filipinas (1606-1998): um legado sob a forma de vocações e progresso

• Joseph Bagumbayan, membro de uma nobre família de Pa-
lawan, foi educado quando criança em um convento recoleto. 
Dedicava duas horas diárias à oração mental e todo dia rezava 
os 15 mistérios do rosário. Ele não chegou a professar como re-
ligioso, mas dedicou sua vida à Confraria da Correia.

• Frei Pedro Rojas de São José (†1651) confrontou as autoridades 
da Mindanao em sua defesa do povo indígena. Assim como ele, 
a Província denunciou os abusos, os lucros e os ultrajes dos “en-
comenderos”, os espanhóis encarregados das fazendas.

• Em 1862 foi nomeado o primeiro arcebispo de Manila que não 
pertencia a uma ordem religiosa, Gregório Melitón Martínez. 
Houve diferenças na distribuição das paróquias entre os padres 
diocesanos e os frades. Os religiosos eram em sua maioria espa-
nhóis e o clero secular era crioulo. O confronto se intensificou 
com o tempo. Em 1896-1898, durante a Revolução, os religio-
sos sofreram grandes perseguições enquanto o clero secular era 
poupado da violência. A perseguição excessiva aos frades —que 
eles achavam tão imerecida— foi a semente de uma nova Reco-
leção no início do século XX.

Acima, crianças nos 
anos 80 em frente 
ao forte de Cuyo (Pa-
lawan), a obra de frei 
Juan de São Severo.

À esquerda destas li-
nhas, Corella (Bohol), 
uma das cidades proje-
tadas pelos recoletos.
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Uma história fecunda

Os missionários recoletos 
nas Filipinas eram qua-
se todos espanhóis, em 

sua maioria muito novos, vindos 
dos conventos de sua terra natal. 
Sabiam que passariam o resto de 
suas vidas lá sem voltar à Espanha.

Com exceção de alguns candidatos 
europeus ou crioulos que entra-
ram diretamente na vida religiosa 
nas ilhas, não foi até 1941 que os 
três primeiros agostinianos reco-
letos de origem completamente 
filipina professaram na Ordem.

Assim, a seiva recoleta asiática 
começou a fluir com normalidade 
após as distorções da Revolução, 
do domínio dos EUA e da II Guerra 
Mundial.

A partir dos anos 50, o Vicariato 
ganhou acesso a grandes paró-
quias urbanas e a enormes centros 
educativos que o colocaram em 
contato com milhares de jovens, 
muitos deles abertos à vida consa-
grada.

O crescimento constante de can-
didatos encorajou a escolha de ter 
uma formação inicial inteiramente 
no país: seminário menor aspiran-
tado (São Carlos, 1947); Postu-
lantado (Baguio, 1965); noviciado 
(Baguio, 1970, transferido para 
Antipolo em 1991); e a última eta-
pa da formação inicial dos profes-
sos (Mira-Nila, 1985).

O Capítulo Geral de 1992 vê com 
prazer a jornada da Recoleção nas 
Filipinas “em direção ao seu auge 
como futura Província” e pede para 
preparar tudo para que “o Capítu-
lo Geral de 1998 possa erigir a nova 
Província”.

Durante seis anos foram prepa-
rados relatórios detalhados, a co-
municação e visitas dos principais 
superiores aumentaram, dois con-
gressos foram organizados (1994 
e 1997), bem como consultas e 
questionários.

As respostas dos religiosos foram 
quase todas favoráveis à criação 
da nova Província. Havia estru-
tura, religiosos e maturidade su-

ficiente. Assim, em 28 de novem-
bro de 1998, o 52º Capítulo Geral 
criou, por unanimidade, a Provín-
cia de Santo Ezequiel Moreno 
—nome que foi escolhido pelos 
religiosos— com as comunidades 
e religiosos nas Filipinas, Serra 
Leoa e a metade de Taiwan —a ou-
tra metade foi incorporada a partir 
de 2011—.

A mensagem do Capítulo celebrou 
este nascimento:

“Tem havido maturidade, ge-
nerosidade e nobreza por par-
te de todos. Serenidade e paz 
entre aqueles que serão filhos 
da nova Província. Alegria em 
toda a Ordem e na Igreja fili-
pina, mas de forma especial 
por parte da Província Mãe de 
São Nicolau de Tolentino”.

A nova Província nasceu com uma 
média de idade de 43 anos entre 
seus membros. Havia 84 religiosos 
professos solenes, 31 professos de 
votos simples, 6 noviços, 14 pré-
-noviços, 88 postulantes e 49 aspi-
rantes.
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Frei Dionisio Selma, OAR

Filipinas

Filipinas

Manila

Indonésia

Taiwan Marianas

Em círculo roxo, situação aproximada 
das 26 comunidades atuais 

da Província de Santo Ezequiel Moreno.

 
  Vigaria de Filipinas   
(Prov. São Nicolau) 

— • 1998 • — 

Província de 
   Sto. Ezequiel Moreno    

— • 2021 • — 

Comunidades 
e [religiosos] 19 [115] 26 [177] 

Países 
e [casas] 

[13] Filipinas 
 [5] Taiwan 
 [1] Rep. Pop. China 

[21] Filipinas 
 [2] Serra Leoa 
 [1] Taiwan 
 [1] Indonésia 
 [1] Marianas do Norte 

Idade 
dos 

religiosos 

              <40:  80 
           41-60:  30 
            61-75:    5 
               >75:    0 

                  <40:  75 
               41-60:  79 
                61-75:  18 
                   >75:    5 

 
 

recoletosfilipinas.org
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Em 2021, a Província de Santo 
Ezequiel Moreno conta com 177 
religiosos, todos filipinos com ex-
ceção de dois nigerianos. Suas 
comunidades estão nas Filipinas, 
Taiwan, Serra Leoa, Ilhas Maria-
nas do Norte (EUA) e Indonésia  
—onde já existem aspirantes—.

Também colabora com as outras 
Províncias, trazendo um senso 
de missão e solidariedade para a 
Ordem como um todo. Assim, exis-
tem religiosos trabalhando em co-
munidades no Brasil (1), Colômbia 
(1), Cuba (1), Espanha (2), Estados 
Unidos (1) e Itália (3).

O atual prior provincial, Dionísio 
Selma (Minglanilla, Cebu, 1959), 
resume seu projeto desta forma:

“Temos a firme intenção de 
continuar a fomentar a comu-
nhão com a Ordem e a abertu-
ra aos campos missionários e 
aos novos desafios evangeliza-
dores em outros países como 
continuadores da longa histó-
ria missionária dos Agostinia-
nos Recoletos nas Filipinas”.

O último vigário da Província de 
São Nicolau de Tolentino nas Fili-
pinas foi também o primeiro prior 
provincial da nova Província de 
Santo Ezequiel Moreno, Víctor 
Lluch (Iligan, Mindanao, 1935 - 
Quezon City, 2004 - foto, núm.1).

Após sua morte, foi descrito pelo 
seguinte provincial, Emeterio 
Buñao (foto, núm. 2):

“Pe. Víctor tem sido enormemen-
te vitalista e um grande lutador; e, 
certamente, um dos mais pitorescos 
recoletos filipinos. Ele foi um pai 
para todos e mimava a todos que 
cuidavam dele. Mesmo quando 
esteve no hospital, acompanhou 
eventos e projetos, sempre envolvido 
em atividades, com um espírito mui-
to competitivo. Ele será lembrado 
por sua influência em tudo o que os 
agostinianos recoletos filipinos so-
mos hoje”.

O Prior Geral da Ordem no nasci-
mento da Província de Santo Eze-
quiel Moreno, José Javier Pipaón 
(foto, núm. 3), descreveu assim o 
significado do processo:

“Possivelmente, minha maior ale-
gria como prior geral foi a fundação 
da Província nas Filipinas. Primei-
ro, porque foi feito; depois, por cau-
sa da maneira como foi feito. Muitos 
trabalharam de forma meticulosa e 
paciente. Não estaria em paz sem 
antes agradecer a Deus, ao Provin-
cialado de São Nicolau e aos reli-
giosos filipinos. O Pe. Víctor Lluch 
foi providencial neste importante 
evento de nossa história. A Provín-
cia Mãe, com sua generosidade, fa-
cilitou o trabalho e a decisão. Anos 
mais tarde vi que a província filipina 
manteve e deu a conhecer as obras de 
seus antepassados e ergueu mais mo-
numentos em sua memória do que 
em todos os séculos anteriores”.
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Protagonistas da história

Monachil, Granada, Espanha, 1998. Representantes da Província 
de São Nicolau de Tolentino, no 52º Capítulo Geral, 

antes da fundação da Província de Santo Ezequiel Moreno.

1 2 3

Taiwan

Marianas

Serra Leoa

Indonésia

Taipei

Saipan

Freetown

Yakarta



Novos sacerdotes recoletos
Abril foi o mês vo-

cacional do IV 
Centenário e por 
esta razão foi pro-
movido um Festival 
Vocacional ao qual 
foram apresentados 
trabalhos em vídeo, 
música, fotografia, 
poesia e desenho. 
O tema foi Sempre 
em Missão. Chega-
ram da Espanha 
e do México, de 
monjas contem-
plativas, Frater-
nidades Leigas, CEAR, 
colégios, antigos semi-
naristas…

Use o código QR para 
ver os trabalhos e co-
nhecer os vencedores. 

Acima, a fotografia ven-
cedora.

José Francisco Oyanguren (Silao, Guanajuato, México, 1989) 
foi ordenado sacerdote pelo bispo de Tarazona (Zaragoza, Espa-

nha), o agostiniano recoleto Eusébio Hernández, no dia 1º de maio, 
no Colégio Santo Agostinho de Valladolid, Espanha.

Jesús Emmanuel Mendoza (Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, 
1992) foi ordenado sacerdote no dia 22 de maio, na Paróquia Santa 
Rita de Manaus (Amazonas, Brasil) pelo Arcebispo da capital da Ama-
zônia, Leonardo Ulrich Steiner.

Eram celebrações com menos pessoas na igreja do que o desejado, 
mas as redes sociais aliviaram o problema. A mãe e os irmãos de Jesus 
foram a Manaus. Parabéns a ambos e bom serviço ao Povo de Deus!

Festival vocacional

Provincial, bispo e frei Francisco. Frei Jesus Emmanuel

“Glória no céu e glória na terra”. 
que o Táchira repita com fervor. 
Glória à Virgem que iluminou sua história: 
para a rainha, um hino de vitória, 
para a mãe, um hino de amor.
Em Táriba abrasastes nosso primeiro amanhecer 
com vossos olhos divinos, ó Mãe da luz, 
e, desde então, fostes a fiel consoladora 
chorando nossas tristezas ao pé de nossa cruz.

E éramos todos seus; e para ti um sacrário 
em cada peito andino vos consagrou à fé; 
e o coração do Táchira era apenas um relicário, 
e vós sois a relíquia que é venerada n’Ele.
Vosso nome em nossos lábios o colocaram nossas mães, 
vosso amor em nossas almas era o amor de todo amor; 
e por vossa honra e glória nossos pais morreram, 
glória de nossa glória, e honra de nossa honra!
Que Táchira vos aclame como rainha e soberana, 
Por vós que a rosa e o louro floresçam sempre; 
Que seja vossa a glória do amanhã 
Assim como foi vossa a glória de outrora.

Um dia foi; de terra americana 
Chegou uma voz de auxílio aos vossos ouvidos; 
Era a voz da província irmã 
que exalava de morte os gemidos!

Vós a tomastes em seus braços delirantes 
com seu coração cheio de amor e saudade, 
e infundistes em seu peito palpitante 
o sangue vermelho de vossas próprias veias.

E então, em outro dia, vida nova 
a outra filha de vosso amor, mãe, lhe destes 
e sob o santo amparo a pusestes 
do manto episcopal de Villanova.

Para ambos, como uma mãe amorosa 
sob vosso manto maternal os cobre; 
vós criastes jubilosamente de amor; 
são vossas irmãs e, ao mesmo tempo, vossas filhas!

O agostiniano recoleto Serafín 
Prado (1910-1987) desfru-

tou de uma aguçada e fina sensibi-
lidade espiritual. Dois de seus poe-
mas narram parte da história deste 
Canta e Caminha. Ele viveu na Ve-
nezuela entre 1940 e 1948, onde 
colaborou na imprensa escrita e no 
rádio. Compôs o Hino à Virgem da 
Consolação de Táriba (abaixo).

O segundo poema, do qual apre-
sentamos um trecho (à direita), é 
o Canto dedicado à Província de 
São Nicolau de Tolentino composto 
em 1929. Seus versos descrevem 
a relação dessa Província com as 
Províncias da Candelária (restau-
rada em 1888) e Santo Tomás de 
Vilanova (estabelecida definitiva-
mente em 1909).

Poesia para contar a história

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

Nossa Senhora 
da Consolação 

(acima) 
e seu santuário 

em Táriba, 
Táchira, 

Venezuela.


