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Ao comemorarmos o IV Centenário da Província de São Nicolau de Tolentino #SempreEmMissão
#400Anos, dedicamos este boletim de amizade a todos aqueles que compartilham o mesmo carisma
e a mesma missão: leigos e consagrados, pois todos formam a mesma família.

400 anos compartilhando
história e missão em família

A

história de uma pessoa, de uma família ou de
uma instituição não pode ser entendida isoladamente; as muitas relações com os outros
moldam a própria história e a própria identidade.
Um carisma é um dom que o Espírito de Deus dá à
Igreja através de um fundador ou fundadora. Outros
o assumem e o encarnam em suas vidas, já que ninguém tem o direito exclusivo de um carisma: com o
tempo surgem movimentos, associações ou congregações leigas que adaptam este dom às circunstâncias, enriquecem-no e desenvolvem seu potencial.
O carisma original deu origem aos Agostinianos Recoletos e às Agostinianas Recoletas em 1588.

Os quatro séculos de história da Província de São Nicolau de Tolentino mostram quão frutífero tem sido
o carisma agostiniano recoleto. Assim, logo após que
os recoletos chegaram às Filipinas, estabeleceram a
Confraria da Correia ou da Consolação, uma forma de
compartilhar esta espiritualidade com os leigos.
Uma menção especial deve ser feita aos terciários no
Japão, muitos deles martirizados no século XVII. Sua
forma de viver a espiritualidade recoleta, com variações no tempo, é o precedente das atuais Fraternidades Seculares Agostinianas Recoletas.

O beatério de São Sebastião, em Manila, surgiu no
século XVIII com duas irmãs como iniciadoras: Dionísia e Cecilia Rosa Talangpaz. Ao longo dos anos
deu origem às Agustinian Recollect Sisters, em cuja
história os Agostinianos Recoletos desempenharam
um papel fundamental.
No século XX, na missão de Kweiteh (Henan, China),
o bispo agostiniano recoleto Francisco Javier Ochoa
lançou as bases para o nascimento das Missionárias
Agostinianas Recoletas (MAR).
Após o Concílio Vaticano II os leigos adquiriram uma
força especial na vida da Igreja e dos institutos religiosos, que promoveram o conhecimento e a difusão
de seu carisma -esta revista é um modesto exemplo-.
Os leigos, por sua vez, arbitraram a forma de viver o
carisma no modo laico.
A Família Agostiniana Recoleta cristalizou-se nas
Fraternidades Seculares, nas Juventudes Agostinianas Recoletas (JAR), nas relações próximas e amistosas com os familiares dos religiosos e com alguns que
prestaram serviços especiais à Família e receberam a
distinção de irmãos maiores.
Outros grupos, institucionalizados (Mães Cristãs de
Santa Mônica, ONGs) ou não (professores, catequistas, voluntários...) se sentem parte desta Família.
Falamos sobre todos eles neste Boletim de Amizade.

Religiosos agostinianos recoletos, uma monja recoleta, membros da JAR
e da Fraternidade Secular, em Guaraciaba do Norte, CE, Brasil.

Família Agostiniana Recoleta: um só carisma,
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O sonho de Agostinho de viver sua fé em Jesus Cristo em comunidade e a aspiração do movimento
Recoleto de alcançar o mais alto na oração e na dedicação à evangelização atraíram muitos de todas as idades: leigos e consagrados, jovens e idosos, ativos ou contemplativos, agentes pastorais
ou parentes dos religiosos. Eles são todos da Família Agostiniana Recoleta.
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A atração da Recoleção
No século XVI surgiu na Igreja,
especialmente na área da vida religiosa, um movimento não conformista, contrário à mediocridade.
Entre os Agostinianos, este desejo
se concretizou nos Agostinianos
Recoletos. Eles querem se entregar radicalmente a Deus por meio
da oração e da evangelização mais
exigente.
Muito cedo irão para as Filipinas
prontos para permanecer lá até
sua morte, proclamando o Evangelho de Jesus. Estes missionários
recoletos nas Filipinas constituíram a Província de São Nicolau de
Tolentino, da qual celebramos em
2021 seu IV Centenário: Sempre
em missão.
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Asociações

Fraternidade Secular
Agostiniana Recoleta

Mães Cristãs
de Santa Mônica

Congregações religiosas

Agostinianas Recoletas de Filipinas
Missionárias Agostinianas Recoletas
Agostinianas Recoletas do Coração de Jesus
Agostinianas Recoletas dos Doentes

Os missionários vão difundindo seu espírito
agostiniano
recoleto
para aqueles que os rodeiam,
para o povo de Deus a quem servem. Alguns desses leigos querem
viver esse carisma com suas notas
distintivas, mas a partir de sua vocação leiga: praticam a oração com
entusiasmo, colaboram na evangelização, promovem os valores da
fraternidade e da interioridade.
No Japão, no século XVII, estes leigos agostinianos recoletos com os
religiosos, alcançaram o heroísmo
do martírio. Santa Madalena de
Nagasaki, a mais conhecida, é hoje
a padroeira das Fraternidades Seculares Agostinianas Recoletas.
Dedicamos à Fraternidade Secular
Agostiniana Recoleta as páginas 4
a 7 deste Canta e Caminha, assim
como os números 7, 49, 72 e 149,
disponíveis na seção Documentos
do site agustinosrecoletos.org
Ás Juventudes Agostinianas Recoletas também temos dedicado os
números 126, 139, 148 e 152.

Na família
Os membros da família e, de maneira particular, o pai e a mãe de
cada religioso, são considerados
parte da Ordem pelas Constituições, membros da Família OAR.
Os pais participam da busca vocacional e da escolha de seus filhos.
Isso requer uma separação, uma
renúncia. No caso da Província de
São Nicolau de Tolentino, a maioria de seus membros nunca retornou à casa familiar desde Filipinas.
Uma provação que as famílias tem
vivido com o mesmo espírito de fé
e dedicação que seus filhos religiosos missionários.
O progresso nas comunicações
tem feito mais viável para os religiosos o encontro e a participação
na vida de suas famílias de sangue,
com as quais compartilham sua
vida e experiência vocacional.

Com

Já como pastor, Agostinho conta
aos fiéis durante as celebrações
sobre sua vida em comunidade
no mosteiro. Quando o texto dos
Atos dos Apóstolos que descreve a
comunidade primitiva de Jerusalém é lido, ele comenta ser isso que
eles querem viver no mosteiro e
lhes pede que rezem para que eles
possam vivê-lo. Curiosamente, ao
explicar como viver a vida familiar, ele frequentemente se refere
a este mesmo texto.
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Agostinianos Recoletos
Agostinianas Recoletas
Agostinianas Descalzas
Comendadoras de Santiago
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Nesta jornada foi acompanhado
por amigos e discípulos. Alguns se
uniram a ele no novo modo de vida
que escolheu para si, a vida monástica. Outros continuavam com
seus negócios: vivem em sociedade e, ao mesmo tempo, participam
do espírito e da experiência de fé
do amigo.
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anto Agostinho se converteu
no ano 386 à uma vida dedicada ao Evangelho e a compartilhar sua experiência religiosa com os outros.

Família extendida

uma só diversidade de vida e de vocações
Mães Cristãs
de Santa Mônica
Esta associação pública de fiéis
nasceu em Madri (Espanha) em
1986 e recebeu a aprovação diocesana em 1987. Seu fundador, o
agostiniano recoleto Lorenzo Infante, quis responder à preocupação de um grupo de mães:
— O que fazer diante da perda de fé
de nossos filhos?
Infante apresentou-as a Santa
Mônica como modelo de oração
contínua por seu filho Agostinho,
com frutos evidentes. Imitando-a
responderiam a essa preocupação.
As mães se organizam em grupos
de sete e cada dia da semana uma
delas reza pelos filhos de todas as
sete e por todas as mães do mundo, completando uma semana de
oração contínua entre as sete.
As Mães Cristãs de Santa Mônica
se espalharam por 17 países da Europa, América e Ásia. Há cerca de
20.000 membros registrados, embora o número real possa ser três
vezes maior.
ARS em Palawan, Filipinas

MAR no Amazonas, Brasil

ARCJ no Ceará, Brasil

A Recoleção Feminina
A Recoleção tem dentro de sua
Família —não poderia ser de outra forma— o tesouro do distintivo
feminino, com suas expressões de
afeto, atenção, acolhida e determinação.
• Contemplativas
As Agostinianas Recoletas nasceram ao mesmo tempo que a recoleção masculina, mas adotaram
a vida contemplativa, o compromisso com a oração, o trabalho e a
clausura. Em Canta e Caminha 15,
33, 69, 140 e 150, já temos falado
sobre elas.
As Agostinianas Descalças também fazem parte da Família Agostiniana Recoleta assim como, a
partir de 2021 os mosteiros das
Comendadoras de Santiago.
• Augustinian Recollect
Sisters (ARS)
A presença de colaboradores fiéis
na missão recoleta nas Filipinas
foi consolidada com grupos mais
comprometidos e estáveis, chamados beatérios. O de São Sebastião
em Manila, iniciado pelas
irmãs Dionísia e Cecília
Rosa Talangpaz, foi a origem das Agustinian Recollect Sisters.
Com elas tem havido comunhão e grande colaboração na missão. Elas se
especializaram no apostolado educacional e desempenharam um papel
importante na promoção
das vocações locais. Hoje
são 219 irmãs.
• Missionárias
Agostinianas
Recoletas (MAR)
O nascimento, a gestação
e o desenvolvimento precoce desta Congregação
estão essencialmente ligados à Província de São
Nicolau de Tolentino e à
missão da China.

A realidade social do início do século XX na China e o grave problema do abandono das meninas
por parte das famílias exigia mãos
femininas experientes para cuidar
da solidariedade.
Os missionários procuravam nos
conventos de clausura voluntárias
para a missão. Em 1931, três monjas espanholas de clausura (Esperanza -hoje a caminho dos altares-,
Carmela e Ángeles) e uma filipina
(Dolores) chegaram à China, onde
permaneceram enquanto as condições políticas o permitissem. Elas
foram expulsas do país junto com
todos os estrangeiros em 1948.
Se entregaram sem reservas à
evangelização, à catequese, ao
cuidado dos doentes e idosos, e ao
cuidado de meninas abandonadas.
Ajudaram o bispo na formação das
irmãs Catequistas de Cristo Rei,
jovens chinesas atraídas por este
exemplo de vida religiosa. Essa
nova Congregação local também
desapareceu pela proibição das
autoridades locais.
As três monjas expulsas da China procuraram novos campos de
missão e formaram as Missionárias Agostinianas Recoletas.
Atualmente, são 173 irmãs em 10
países. Elas permanecem estreitamente unidas aos ministérios e
tarefas da Província de São Nicolau de Tolentino na China, Brasil,
México e Espanha.
• Agostinianas Recoletas
do Coração de Jesus (ARCJ)
Nascida na Venezuela em 1903 e
fundada pela agora Beata Maria de
São José, desde o início escolheram a Regra de Santo Agostinho
e usaram o hábito de Santa Rita
de Cássia, a quem têm uma devoção especial. Esta Congregação foi
oficialmente incorporada à Família
Agostiniana Recoleta em 1950.
Hoje existem 102 religiosas.
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Leigos agostinianos recoletos: histórias de
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Nas próximas quatro páginas viajamos até Cidade do México, Costa Rica e Estados Unidos para
conhecer diversas experiências de carisma comúm e missão compartilhada com a colaboração
de, respectivamente, Lourdes Laraque, María Eugenia Gutiérrez e frei Michael Stechmann.

México

Q

uase três décadas de
um caminho percorrido
pela inspiração de Santo
Agostinho, partilhado na busca
incessante desse Deus amoroso e
imenso; em comunhão de irmãos,
alimentado pela caridade, humildade, oração, confiança mútua e
solidariedade. Esta é a história
de nossa Fraternidade Secular do
Bairro Avante, Cidade do México.

Os inícios
Em 1959 os Agostinianos Recoletos chegaram ao que não era mais
que planícies poeirentas delimitadas pelo canal de Miramontes;
com o esforço dos fiéis e dos religiosos, em 1964 a igreja da Paróquia de Jesus Crucificado foi benta, virando ponto de referência de
vida espiritual para toda a região.
A Fraternidade Secular começou
em 1992, confiada ao agostiniano
recoleto Jesus Pérez Grávalos.
Depois de motivar e conversar
com muitos, 33 leigos iniciaram
a formação. Em 24 de abril de
1993, José Félix Echarri, vigário
da Província no México, recebeu
suas promessas e no seguinte 18
de maio a Fraternidade Secular foi
estabelecida e seu primeiro Conselho de governo foi eleito.

Três centenas
Antes da adesão há um período de
preparação de dois anos, o primeiro como aspirantes e o segundo
como ano probatório. Até 246 irmãos, alguns já falecidos, aderiram
à Fraternidade. Hoje 60 participam regularmente, a maior Fraternidade da região mas também com
maior média de idade.

Acima, os 33
membros que iniciaram
a Fraternidade Secular
de Avante (CDMX)
em 1993. Abaixo,
a celebração do Jubileu
de Prata em 2019.

Todos os sábados às 8 horas da manhã nos reunimos para a celebração Eucarística, cantamos a Salve
e o Iospeh, rezamos a Liturgia das
Horas e o Hino a Santa Madalena de
Nagasaki e recebemos a formação
agostiniana.

Formação
Estamos divididos em grupos de
8 a 10 pessoas segundo nosso do
tempo de estadia. Cada grupo escolheu um nome relacionado a um
santo ou invocação agostiniana.
A cada semana, um formador leigo
transmite o que ele recebeu anteriormente na orientação temática
do assistente espiritual. A formação proporciona experiências para
descobrir e viver o carisma agostiniano recoleto e para tentar ser
melhores cristãos no ambiente
social em que vivemos.
Para isso temos vários materiais,
alguns dos quais são produzidos
pela própria Fraternidade. Temos
a Regra de Vida, algumas refle-

xões sobre esta Regra escritas por
Maria de la Paz Jacobo, orações
agostinianas ou as fichas Peregrinos, que nos conduzem através do
Itinerário Formativo Agostiniano
Recoleto (IFAR).
A partir destes documentos, das
obras de Santo Agostinho e das
biografias de nossos santos, fluem
incessantemente ideias e propostas que tentamos dar vida à nossa
vida familiar e profissional. Talvez
o maior desafio seja encontrar
espaço para a interioridade no
burburinho da imensa cidade e
estabelecer laços mais estreitos,
apesar da diversidade de gerações.

Encontros
A Fraternidade se reúne em sessão
plenária para celebrar as festas
agostinianas, para uma convivência pré-natalina no final do calendário, e com outras Fraternidades
para os retiros gerais da Quaresma, Pentecostes e Advento. Desta
forma, ampliamos os laços de con-

comunhão, encontro e missão compartilhada
vivência, união e fraternidade; e a
cada três meses há um Encontro
IFAR para aprofundar nossa compreensão dos temas eclesiais.
Nos últimos anos tivemos experiências que tiveram um impacto especial sobre nós, como a celebração em 2019 do jubileu de prata
de vários membros fundadores da
Fraternidade.

Ação
Vários membros da Fraternidade são ministros, catequistas ou
agentes de pastoral. A Fraternidade administra a coleta mensal de
bens de primeira necessidade para
os mais vulneráveis. Alguns deles
participam do Centro de Espiritualidade Agostiniana Recoleta ou
da Comissão de Comunicação do
Vicariato de México e Costa Rica.

Junto conosco
De 1993 até 2020 o assistente espiritual foi o Pe. Jesus Pérez, que
estruturou e organizou tudo, aconselhou na elaboração dos materiais
e foi o formador dos formadores
leigos. Ele tem acompanhado dia
após dia o crescimento de nossa
fé, realmente ama a Fraternidade
Secular. Depois de agradecer-lhe
por seus mais de 30 anos de serviço, recebemos com entusiasmo
e gratidão Frei Ignácio Jiménez, o
assessor atual.

Desafios
A renovação geracional é a mais
importante, e nós a vemos com esperança pelo compromisso entusiástico de todos.
Outro desafio atual tem sido a
pandemia. Infelizmente, ela levou
pessoas próximas a nós -um membro da Fraternidade- e membros
das famílias, amigos e conhecidos,
todos eles hoje em nossas orações.
A suspensão das atividades foi
outro golpe: nossas reuniões semanais são parte de nosso ser, de
nossa vida.

Diante das circunstâncias, não
permanecemos passivos. Um bom
número de confrades teve que
atravessar as fronteiras tecnológicas; talvez graças à ajuda de
crianças, netos e até bisnetos, 30%
puderam participar de atividades
virtuais: Jornadas de Oração, Oficinas de Oração, temas sobre as Confissões, encontros internacionais...
Quando voltarmos teremos que
avaliar o impacto; podemos ser
menos, mas seremos fortalecidos
pela adversidade e agradecidos
pela presença de Deus no meio de
tanta escuridão. Perdemos o contato humano, a vida juntos, conversando uns com os outros; com
muitos só conseguimos contato
por telefone; mas somos sustentados pela fé e pela certeza de que
o Senhor nos permitirá abraçar-nos novamente e peregrinar juntos, encorajados pelas palavras de
Santo Agostinho no Sermão 362:
Toda nossa atividade será
“Amém” e “Aleluia”. Não o
diremos com sons passageiros, mas com o afeto da alma.
[...] Exortando uns aos outros
a tais louvores, animados por
um amor ardente uns pelos
outros e por Deus, todos os
cidadãos daquela cidade dirão “Aleluia”, porque dirão
“Amém”.

Costa Rica

O

s Agostinianos Recoletos
chegaram à Costa Rica em
1963 mas o ramo leigo brotous e se concretizou somente em
1997. Na festa de Nossa Senhora
da Consolação, 44 leigos fizeram
suas promessas em Santo Antônio de Belém, depois de um ano
de preparação e aprofundamento
na espiritualidade agostiniana recoleta com o frei Germán Antônio
Antón. A chama foi acesa, a força
e o impulso inicial foram confirmados e o grupo se consolidou ano
após ano.
Contudo, depois de 21 anos de
serviço, em 1998 os agostinianos
recoletos deixaram essa paróquia
e as reuniões foram transferidas
para o Postulantado de Santo
Ezequiel Moreno em Pozos de
Santa Ana (San José). Em 2001, a
Paróquia da Imaculada Conceição
foi aberta ali, o que trouxe uma
nova Fraternidade.
Em 2013 a Fraternidade foi revitalizada e reorganizada com sentido unitário; por unanimidade, foi
determinado que Santo Antônio
e Pozos seriam uma única Fraternidade, com uma Diretoria e sob
o nome e proteção de Santo Ezequiel Moreno.
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A Fraternidade tem reuniões
mensais, retiros quaresmais, convivência e passeios, celebra as festas da Ordem e participa de ordenações e profissões de religiosos.
Assumiu como seu apostolado a
coordenação do bingo anual em
benefício da casa de formação.
Hoje, doze pessoas estão em período de formação, telemática devido à pandemia. Suas promessas
estão agendadas para outubro.

Cidade dos Meninos
Esta Fraternidade Secular nasceu
em 4 de setembro de 2000, com
20 membros que, após um ano de
formação com o frei Germán Antônio Antón, realizaram suas promessas. Ela leva o nome de Nossa
Senhora da Consolação.
Seus membros viveram grandes
experiências, como o acompanhamento em momentos de luto
ou doença, de alegrias e tristezas.
Compartilhar a Liturgia das Horas
com os freis tem sido uma atração
para eles. Esta Fraternidade reconhece e compreende a missão
educativa da Cidade dos Meninos
e colabora com a catequese.

Desafios
Na Costa Rica há atualmente 93
irmãos fraternos ativos; 20 deles
não podem participar das reuniões
devido à idade avançada ou doença. Outros 15 estão em formação
para fazer as promessas. Há uma
grande diferença nos interesses
geracionais, mas também um
grande esforço mútuo
para manter a unidade como uma
Família.
Houve momentos de
desânimo, de
apatia, durante vários anos
não houve novos
membros.
Houve
erros como a dependência de
assistentes espirituais, ou o fracasso de outros religiosos em
motivar e promover a Fraternidade.

Encontro de coordenação das Fraternidades Seculares da Costa Rica no CEAR.

A formação, com o projeto Peregrinos, nos consolida como uma família unida, fraterna e solidária, nascida do encontro com Jesus Cristo
em nosso interior.

A força dos leigos
O Centro de Espiritualidade
Agostiniana Recoleta (CEAR) da
Costa Rica ajudou a manter viva
a Fraternidade com seus retiros,
oficinas e atividades para conhecer mais a fundo Santo Agostinho.
Também tem incentivado o trabalho de solidariedade e desenvolvimento comunitário.
Os membros da Fraternidade Secular são agentes pastorais, outros participam de projetos ecológicos. Há respeito, consenso e
unidade na tomada de decisões,
no desenvolvimento de projetos e
na implementação de atividades.
Eles são motivados a participar de
passeios e atividades de convívio.
A solidariedade é demonstrada em
situações difíceis.
O testemunho da Fraternidade Secular chega às famílias, às pessoas
próximas a nós, ao local de trabalho e à paróquia. Procura-se uma

atmosfera de acolhida e hospitalidade, de afeto mútuo e solidariedade.
A Fraternidade é uma obra de
Deus, a quem somos gratos por
este dom recebido como filhos de
Deus: formar parte integrante do
carisma agostiniano recoleto.
Além disso, as Fraternidades de
todo o mundo recoleto, sob o lema
Compartilhando o carisma e a missão, têm refletido sobre a identidade dos leigos e a organização das
Fraternidades na Ordem. O resultado disso foi o documento Alegres na Esperança, guia e programa
para a revitalização da vocação
dos leigos agostinianos recoletos
nos próximos anos:
Viver alegre na esperança,
ser paciente no sofrimento
e perseverante na oração.
Compartilhar as necessidades dos fiéis, praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles
que o perseguem; abençoe
e não amaldiçoe. Alegre-se
com os que se alegram; chore
com os que choram. Vivam
em harmonia uns com os
outros e não sejam presunçosos, mas se coloquem no
nível do simples.

FRATERNIDADES SECULARES AGOSTINIANAS RECOLETAS EM VÁRIOS PAÍSES (31/12/2020)
Número
de Fraternidades

Membros

Em formação

Total

Brasil

16

404

92

496

Espanha

12

237

33

270

Estados Unidos

12

230

7

237

México

10

209

24

233

Costa Rica

2

78

11

89

Inglaterra

1

12

0

12

53

1.170

167

1.337

País

TOTAL

7

Estados Unidos

O

s Agostinianos Recoletos
nos Estados Unidos foram pioneiros no trabalho
com os leigos da Ordem. A própria
história da antiga Província de
Santo Agostinho, que hoje está
unida à Província de São Nicolau
de Tolentino, e a leitura de suas
decisões capitulares são verdadeiros testemunhos do zelo com que
os religiosos assumiram o trabalho com a Fraternidade Secular
Agostiniana Recoleta.
A primeira Fraternidade Secular
da Província de Santo Agostinho
foi estabelecida em 1946 em São
Cristóbal (República Dominicana)
pelo religioso Marcos Nicholas.
Cresceu para 141 membros.
No Capítulo Provincial de 1954,
as decisões tomadas pelo Prior
Geral Eugênio Ayape em 1950 a
respeito do estabelecimento das
Fraternidades Seculares em preparação ao XVI Centenário do nascimento de Santo Agostinho (3541954) foram transferidas para a
Província. A própria Cúria Geral
havia preparado um guia para o estabelecimento de Fraternidades.
A Província de Santo Agostinho a
implementou com um Manual publicado em Omaha (Nebraska) em
1954.
Este foi um grande avanço, de
modo que a Província pediu a todos os seus priores comunitários e
líderes de ministérios apostólicos
que estabelecessem Fraternidades Seculares. Os Capítulos subsequentes continuaram a solicitar
isto repetidamente.
Em 1955 havia oito Fraternidades;
e em 1961, por ocasião do 25º aniversário da fundação do Mosteiro
de Santo Agostinho de Kansas
City, Kansas, uma outra Fraternidade Secular foi fundada ali.
O agostiniano recoleto Luís
Muñoz foi nomeado conselheiro provincial das Fraternidades
e criou um boletim mensal, The
Crown, com breves reflexões e notícias. Foi publicado entre 1958 e
1965.

Frei Francisco Moriones (1910-2008),
acompanhado por uma família em 2005.
Abaixo, membros da Fraternidade Secular
de Marfa (Texas), em 1981. Eles continuam
a se reunir regularmente, embora não haja
recoletos em sua Paróquia há anos.

Outros religiosos encorajaram a
publicação de folhetos e boletins
locais. As grandes distâncias e as
diferentes maneiras de usar o espanhol ou o inglês de acordo com
os ministérios não permitiram que
o boletim comum prevalecesse sobre a região.

entre os leigos. Eles também colaboraram com os Secretariados de
Espiritualidade e Apostolado da
Província e da Ordem.

Houve também um interesse em
documentar estatisticamente o
número de Fraternidades, membros e nomes dos membros de
seus Conselhos de Administração. O último relatório, datado de
1969, detalha 18 Fraternidades
com 1.729 membros e 84 pessoas
em periodo de formação.

Em 1981 foi organizado um curso
para os priores locais sobre a revitalização da Fraternidade Secular.
Foram apresentados relatórios
sobre o declínio gradual do número de membros da Fraternidade e
foram buscadas diretrizes e soluções. Nessa época, havia apenas
cinco Fraternidades Seculares na
Província. Esperava-se que aqueles que tivessem deixado de participar voltassem e ainda que novos
membros chegassem.

O Concílio Vaticano II encorajou o trabalho com os leigos, mas
também modificou profundamente seus métodos e formas. Alguns
religiosos tiveram uma liderança
especial na adaptação aos novos
tempos, como Francisco Moriones, John Oldfield ou Anthony
Palos. Bem familiarizados com
a história e o carisma da Ordem,
eles a difundiram intensamente

Atualmente no Vicariato dos Estados Unidos da Província de São
Nicolau de Tolentino existem 11
Fraternidades Seculares com 234
membros. Muitos religiosos que
os serviram fiel e criativamente
continuam buscando uma revitalização das Fraternidades a serviço
daqueles que desejam planejar
suas vidas conforme o carisma
agostiniano recoleto.
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“Havia falta de mães, irmãs, formadoras, ternura
As Missionárias Agostinianas Recoletas mantêm uma relação estreita, histórica e afetiva de grande colaboração diária com a Província de São Nicolau de Tolentino. Conversamos com sua Superiora Geral, Nieves Maria Castro, sobre o passado, o presente e o futuro da Congregação.

N

ascida em Granada (Espanha), após seu noviciado, a
primeira experiência pastoral de Nieves Maria Castro foi na
Paróquia de São Brás, em Madri,
onde fez sua primeira profissão religiosa, ratificada para sempre em
Las Gabias, Granada, em 1989.
Em 1991 foi designada para a Venezuela, onde passou 21 anos. Ela
trabalhou na pastoral educacional
nos bairros pobres de Caracas e
Maracaibo e foi eleita para vários
cargos de governo. Foi então designada como maestra para o noviciado comum de sua Congregação
em Bogotá (2012-2017).
Em 2017 foi eleita Superiora Geral,
por isso hoje reside na Cúria Geral
da Congregação em Leganés, Madri, Espanha.
Nieves Maria completou estudos
superiores em Teologia Bíblica,
Missiologia e Agostinologia, obtendo um diploma em Filosofia, em
Pedagogia Religiosa.

Qual é o estado atual das
MAR?

S

omos uma pequena Congregação que, como toda vida
religiosa, sofre crise de redução e envelhecimento, uma população ativa diminuída pelo abandono e pela escassez de vocações.
Mas sempre fomos poucas e Deus
tem feito seu trabalho em nós.
Somos 167, incluindo dez junioras (duas chinesas emitirão votos
perpétuos em 26 de agosto), uma
noviça e quatro postulantes que
iniciarão o noviciado em agosto
em Bogotá. Uma aspirante iniciará
o postulantado no México e há várias jovens em discernimento.
Estamos no Brasil, China, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Peru
e Venezuela. Nossas comunidades

Nieves Mari (esquerda) em Guamote (Equador).
Na página seguinte, acompanhando a última comunidade MAR na Argentina.

são organizadas por objetivos de
missão: formação inicial, irmãs
idosas, trabalho pastoral na Igreja
local e educação.

Quais são suas origens?
Nascemos do antigo baú da Recoleção Agostiniana. A gestação da
Congregação se dá na China e seu
nascimento na Espanha.
Um bispo recoleto da Província de
São Nicolau de Tolentino, Francisco Javier Ochoa, prelado de Kweiteh-Shangqiu (Henan, China), foi o
iniciador de tudo com três monjas
agostinianas recoletas. Convidadas por ele mudaram o curso de
sua vida de clausura e em 19 de
maio de 1931 Esperanza, Carmela
e Ángeles chegaram à China para
serem missionárias.
O Espírito fala na vida e na história.
Nosso fundador, Ochoa, cheio de
zelo apostólico, percebe as necessidades sociais, fraternas e apostólicas imperativas na China: falta de
mães para as órfãs abandonadas
pelo simples fato de serem mulheres; irmãs para seus missionários;
formadoras para as Catequistas
de Cristo Rei, comunidade fundada
por Ochoa; ternura e doçura para

os doentes, os catecúmenos e os
necessitados.
Em 1939, o pai da irmã Carmela,
gravemente doente, pediu para
reunir seus filhos antes de morrer,
inclusive sua filha missionária na
China, oferecendo-se para pagar
a viagem. Ochoa viu nesta circunstância a resposta à sua constante
oração -se for de sua vontade, dizia
ele- e pediu a Esperanza e Carmela que fundassem um noviciado na
Espanha para novas vocações.
Como não havia lugar planejado,
Esperanza foi para sua cidade
natal, Monteagudo (Navarra),
também lugar de nascimento de
Ochoa. Depois de muito sofrimento, sacrifícios e enorme fé e confiança em Deus, ela abriu ali esse
noviciado. Carmela apoiou com
sua tenacidade e coragem diante
da precariedade de duas freiras
que só tinham um propósito complexo e nenhum recurso.
Hoje queremos fazer desta espiritualidade missionária agostiniana
recoleta uma realidade diante dos
novos desafios. Nosso XII Capítulo
Geral (2017) propôs promover nas
MARs uma atitude de renovação e
uma vivência radical do carisma.

e doçura: e nós nascemos para ser tudo isso”
Com o que você identifica
este carisma?
Suas características estão condensadas em nosso nome:
— Missionárias chamadas a fortalecer o compromisso do batismo e da consagração, disponíveis para o Reino.
— Agostinianas: vivemos a vida
religiosa na Igreja conforme o
espírito de Santo Agostinho,
expresso em sua Regra, em sua
doutrina e em sua vida.
— Recoletas: fiéis ao espírito da
Recoleção, processo contínuo
de recolhimento e conversão.
Em nosso brasão estão
os três corações: o
coração de Jesus
no centro, o coração de Maria e o
coração de Santo
Agostinho. Queremos ser mulheres apaixonadas por
Jesus, por seu Reino,
tendo Maria como modelo de Consolação e Santo Agostinho como modelo de comunhão
no amor.
A Cruz e a Eucaristia também são
representadas, para proclamar
Cristo e lavar os pés dos mais pobres e necessitados do amor de
Deus, sendo mulheres simples, humildes, alegres e caridosas; fazendo tudo para a glória de Deus.

Vocês estão em algumas
fronteiras vitais
Morón, Cuba: na Paróquia sofremos a falta de tudo com o povo,
embora não nos falte, fruto da Providência, dos cuidados da Diocese
e da atenção da Congregação.
Lábrea (AM, Brasil): compartilhamos nossa missão na escola e com
os habitantes da floresta. A cada
três meses vivemos no barco nas
curvs do Purus.
Atapirire (Anzoátegui, Venezuela): somos responsáveis pelo
vicariato paroquial, que não tem
padre. Muito longe da cidade mais
próxima, El Tigre, as irmãs care-

cem de tudo, mas quando há gasolina, muito escassa e fornecida a
gota d’água, elas conseguem abastecer as famílias.
Shangqiu, Henan, China: Apesar
de tantas dificuldades e medidas
opressivas, a comunidade está se
fortalecendo. No ano passado, não
puderam ir às paróquias e fortaleceram sua formação e vida comunitária e carismática. Esta comunidade é uma bênção, assim como a
união das irmãs.
Cochabamba (Peru): Paróquia no
planalto, é uma comunidade isolada inserida no mundo rural, pobre,
humilde e com grande necessidade de acompanhamento humano e espiritual.
Guamote (Chimborazo, Equador): Paróquia com comunidades indígenas, onde
compartilhamos com
os Jesuítas um projeto
para jovens em alto risco.
Nossas comunidades estão geralmente em áreas pobres, com grandes problemas; nossos estudantes,
heterogêneos, passam por dificuldades. Quase todas as nossas escolas têm a colaboração da Rede
Solidária Internacional Agostiniana Recoleta ARCORES, e em várias
de nossas comunidades, ajudamos
crianças em situações vulneráveis
e difíceis.

Muito unidas à Província
de São Nicolau #400 anos
A relação é boa com toda a Ordem e com a Família Agostiniana
Recoleta; além disso, como nosso
fundador é da Província de São
Nicolau de Tolentino e, nossas casa-mães e nossos noviciados tem
estado décadas no mesmo lugar,
Monteagudo, esta relação se intensificou.
Muitas de nossas fundações foram
feitas com a ajuda desta Província.
O fato de hoje a China pertencer
à nossa Congregação deve-se ao
apoio do então Prior Geral, Javier
Pipaón, que conseguiu que Roma
incluísse nas MAR aquelas vocações que surgiram no país.
Nossa presença no México tem
contado sempre com o apoio dos
freis neste país. Hoje compartilhamos uma missão em Lomas de
Casa Blanca, um bairro deprimido
em Querétaro.
Em Taiwan, um frade, Manuel Piérola, morou durante anos no escritório paroquial com o objetivo de
deixar livre a casa para nossa comunidade. Os freis também eram
nossos representantes legais.
Longa é nossa história comum em
Lábrea (AM); gratificante foi nosso
trabalho nos seminários de Lodosa e Valladolid na Espanha. Finalmente, quero destacar o acompanhamento que temos recebido em
Monteagudo desde as origens da
fundação, que não tem preço.
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Como uma semente de mostarda:
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Para traçar uma breve história desta singular Congregação da Família Agostiniana Recoleta, é útil
recordar a parábola evangélica do grão de mostarda. As andanças e a determinação quase obstinada de duas irmãs tenazes, Dionísia e Cecília, conseguiram germinar uma semente que agora
está crescida e dando muitos frutos nas Filipinas, nos Estados Unidos, na Austrália e na Espanha,
especialmente na educação de adolescentes e jovens. Esta é sua história.

Os beatérios

E

les eram o meio de canalizar
a religiosidade das mulheres
indígenas ou mestiças filipinas que achavam quase impossível
entrar no único convento de clausura em Manila, o Mosteiro Real
de Santa Clara, fundado em 1621
exclusivamente para mulheres de
ascendência espanhola.
Estes beatérios eram para jovens
mulheres que desejavam levar
uma vida isolada, com um tempo
considerável dedicado à oração.
Elas estavam normalmente sob
a proteção de um convento masculino e sua Regra de Vida era baseada nas regras existentes das
chamadas Ordens Terceiras, ou seja,
aquelas associadas a uma ordem
religiosa estabelecida.
Com o tempo e a fim de melhor
se sustentarem, os beatérios acolhiam estudantes e residentes,
movidas pelo desejo de melhorar
as condições de vida das mulheres.
Assim, elas se tornaram metade
uma casa comunitária, metade
uma residência escolar e uma forma eficaz e de vanguarda na época
de educação para meninas.

Duas irmãs
Dionisia Mitas e Cecilia Rosa
Talangpaz e Pamintuan eram nativas de Calumpit, na província
de Bulacán, a segunda e terceira
filhas de uma família abastada.
Dionísia nasceu em 1691, seguida
dois anos mais tarde por Cecília.
Movidas pelo Espírito, haviam tentado usar o hábito da Ordem Terceira Agostiniana, mas o pároco agostiniano não lhes permitiu. Apesar
dos obstáculos que encontraram,
não desistiram de seus esforços.

Três representações das irmãs Talangpaz.

Quando seus pais morreram em
1724, sob a proteção da Virgem
do Carmo a quem se confiaram,
decidiram abandonar seu estrato
social, renunciam a sua herança
doando-a aos pobres e foram para
a capital, Manila.
Em uma casa próxima ao convento
recoleto de São Sebastião iniciaram uma vida de oração e dedicação sob a direção do frade recoleto
João de Santo Tomás de Aquino.

Em 16 de julho de 1725, receberam o hábito da Terceira Ordem de
Santo Agostinho das mãos de frei
Diego de São José.
Viviam em uma pequena casa de
nipa e bambu construída em uma
extremidade do jardim do convento para ficar perto da igreja.
O exemplo delas foi seguido por
outras meninas locais, algumas de
famílias nobres, até formar uma
comunidade de seis beatas.

Jardim de Infância de São João de Bolbok, Batangas, Filipinas, em 1912.

Augustinian Recollect Sisters de Filipinas
Blessed Trinity College, Talibon, Bohol, Filipinas.

Ante la amenaza de disolución del
gobernador, los Recoletos acudieron a la protección real, que devolvió la tranquilidad al beaterio. Se
escogió entonces a tres de ellas
para ejercer la enseñanza.
En el siglo XIX el beaterio fue
parcialmente destruido por los
terremotos de 1863 y 1880. La
institución se mantuvo al margen
del movimiento de apertura que
caracterizó a otras fundaciones de
este tipo entrado ya el siglo XIX.
Por el contrario, en otras épocas de
crisis estuvo protegido: durante la
invasión inglesa (1762), la Revolución y la guerra filipino-americana
(1896-1902), el beaterio de San
Sebastián nunca fue atacado.

Una nueva Congregación
A medida que las aguas se calmaban en la nación ya en el siglo XX, la
planta de mostaza siguió creciendo. De la mano del fraile recoleto
Celestino Yoldi remodelaron su
viejo edificio; en 1907 fundaron el
Colegio de Santa Rita y después el
de Cuyo.

San Sebastián de Manila
La finalidad del beaterio de San
Sebastián, como la de los otros,
era acoger a las jóvenes isleñas
que desearan llevar una vida de
mayor penitencia y oración. Además, ejercían la caridad al acoger
niñas huérfanas como alumnas.
Les enseñaban a leer, a escribir y a
coser, principalmente. Las beatas
se encargaban de atender el culto
de la Virgen del Carmen que se veneraba en la basílica del convento
recoleto.
Se mantenían con lo que recaudaban de las limosnas y de la venta de
las labores textiles. El número de
beatas fue creciendo en la medida
que lo permitían los recursos con
que contaba el beaterio. Las residentes no profesaban votos hasta
el momento de la muerte, por lo
que podían abandonar el beaterio
cuando lo deseasen.
La vida de esa primera comunidad
enfrentó pronto su primera crisis,

por cierto miedo de los frailes a
que la obra no pudiera mantenerse
al sumarse tantas al género de vida
de las hermanas Talangpaz.
En 1728 se les entregaron nuevamente los hábitos y se reconstruyó
el beaterio. Pocos años más tarde,
en 1731 y 1732 fallecen respectivamente las hermanas Cecilia y
Dionisia, dejando al frente de la
comunidad a Margarita de Santa
Mónica, viuda criolla que se había
unido al beaterio en sus inicios.
En 1741 se empezó a construir un
edificio de piedra con los donativos
de varios benefactores. Cinco años
después las beatas se establecieron en él aun sin estar terminado.
Pero pronto vino la segunda gran
crisis, mucho más seria que el simple miedo de los frailes, pues hizo
que todo se tambalease. En 1745
el gobernador Obando ordenó
que se cobrara tributos al beaterio,
que abandonaran sus hábitos, recortaran el número de residentes
y dejaran de hablar en tagalo.

El 16 de julio de 1929, fiesta de
la Virgen del Carmen, fruto de la
evolución jurídica y espiritual del
hasta entonces beaterio fue erigida canónicamente la actual Congregación religiosa de derecho
diocesano de las Augustinian Recollect Sisters. El 20 de noviembre de
1970 obtuvieron la confirmación
pontifica.
219 religiosas componen actualmente esta Congregación. Fieles a sus raíces, la educación de
la juventud rural es su principal
ocupación en colegios, orfanatos
y residencias universitarias diseminadas por bastantes ciudades
del archipiélago filipino; también
tienen pastoral catequética y pastoral vocacional de la que se beneficia toda la Familia AgustinoRecoleta.
Además de en buena parte de la
geografía filipina (Gran Manila,
Cavite, Palawan, Batangas, Cotabato del Sur, Bohol, Albay, Masbate, Leyte, Cebú, Negros), también
tienen comunidades en Estados
Unidos, Australia y España.
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Quem são “os nossos”?

A

rgelis, Rosania y Yamilcar são três Irmãs
Agostinianas Recoletas do Coração de
Jesus originárias da Venezuela que estão no
Lar Santa Mônica em Fortaleza (CE, Brasil)
desde o início de 2021. Esta Congregação feminina da Família Agostiniana Recoleta abriu
assim sua primeira comunidade no Brasil, e
também a primeira onde colabora diretamente
com a Província de São Nicolau de Tolentino.
É assim que Argelis fala desta aventura:
“No Lar Santa Mônica (beneficiárias, funcionários, voluntários e frades) nos receberam de
braços abertos naquela manhã ensolarada de
janeiro, cheia de alegria e cantando a canção Venezuela, um detalhe de amor, um sinal eloquente
de fraternidade.
As meninas nos receberam com toda a sua alegria
e espontaneidade, com sorrisos no rosto. Elas nos
lembra o legado do carisma de nossa Congregação, que agora se expande para um novo país com
este trabalho. A Beata Maria de São José, nossa
fundadora, iniciou as casas lares que a Congregação dirige na Venezuela com crianças abandonadas, órfãs, pobres, desamparadas, desnutridas,
em risco ou vítimas de todo tipo de abuso.
É um campo de missão que não nos é estranho;
pelo contrário, ele corrobora a vontade de Deus
para nossa Família. Porque como dizia nossa Mãe
Fundadora: ‘Aqueles que são rejeitados por todos,
aqueles que ninguém quer receber, esses são nossos’”.

As JAR, em números

A

s Juventudes Agostinianas
Recoletas (JAR) é o movimento juvenil da Família Agostiniana
Recoleta, que já apresentamos em
outros números de Canta e Caminha (ver 126, 139, 148 e 152). No
entanto, temos uma estatística
atualizada graças ao relatório do
Prior Geral feito por ocasião do
próximo Capítulo Geral de 2022.
Nesta tabela você pode ver o número de grupos e pessoas para
cada etapa JAR nos países onde a
Província de São Nicolau de Tolentino está presente (no Brasil e
na Espanha há também grupos de
outras Províncias recoletas).

Etapa de Grupo

(Tagaste, Madaura,
Cartago, Milán)

Etapa de
Pre-Comunidade
(Casiciaco)

Etapa de
Comunidade
(Hipona)

Turmas

Pessoas

Turmas

Pessoas

Turmas

Pessoas

Brasil

5

62

17

294

8

102

458

Costa Rica

3

34

-

-

-

-

34

Estados Unidos

2

20

1

10

-

-

30

Espanha

2

72

-

-

8

123

195

Inglaterra

4

19

1

9

-

-

28

México

16

286

9

108

10

146

540

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

