
A Igreja por si mesma e, portanto, todas as suas instituições, tem como missão fundamental abrir 
caminhos de esperança para todos os seres humanos, independentemente de sua condição social e 
religiosa; de sua língua e cultura.

400 anos abrindo 
           caminhos de esperança
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OPapa Bento XVI escreveu em sua encíclica 
Spe Salvi: Paulo lembra aos Efésios como an-
tes de seu encontro com Cristo eles não tinham 

“nem esperança, nem Deus” (Efé-
sios 2,12).

Cada pessoa pode ter muitas 
esperanças dentro de si mes-
ma, porém enquanto não en-
contrar pessoalmente Cristo, 
não encontrará a verdadeira 
esperança ou honrará o verda-
deiro Deus. Facilitar este en-
contro pessoal com Cristo é o 
objetivo principal da Igreja e 
de seu trabalho pastoral.

A Província de São Nicolau 
de Tolentino da Ordem dos 
Agostinianos Recoletos, que 
está celebrando seu IV Cen-
tenário (1621 – 2021), tem a 
mesma missão fundamental da 
Igreja da qual faz parte: propor 
a verdadeira imagem de Deus, 
de Deus Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, de tal forma que 
se realize um autêntico encon-
tro paterno-filial, do qual brota 
a verdadeira esperança.

Em quatro séculos de existên-
cia, a Província sempre este-
ve aberta para responder às 
necessidades da Igreja. Se no 
passado foi chamada à missão 
ad gentes nas Filipinas, Japão 
ou China, o desenvolvimento 
da história a levou a se abrir 
aos cuidados das comunidades paroquiais em luga-

res já evangelizados na Europa e na América. 
Em qualquer caso, o objetivo final é sempre 

trazer Cristo e abrir caminhos de esperan-
ça, tanto humanos quanto religiosos, para 
aqueles a quem serve.

Desde o século XX, a Recoleção tem canalizado seu 
compromisso evangelizador principalmente atra-
vés do ministério paroquial, ao qual tem dedicado, 

em maior ou menor medida, o 
maior número de seus religio-
sos, contando com a colabora-
ção inevitável dos leigos.

A Igreja, consciente do com-
promisso evangelizador reco-
leto, confiou a 58 agostinianos 
recoletos ao longo da história 
o cuidado pastoral de alguma 
Diocese ou Prelazia; a maio-
ria deles (52) foram ordenados 
bispos. Como no processo his-
tórico já mencionado, foi pri-
meiro nos territórios de missão 
ad gentes; depois, em Dioceses 
e territórios do mundo todo.

Conforme à doutrina agosti-
niana, cada recoleto se sente 
um servo do povo de Deus 
e pronto para levar seu Rei-
no àqueles que não têm nem 
Deus, nem esperança. Isto 
explica porque a maioria dos 
bispos recoletos foram —e 
são— missionários; e por que 
as paróquias servidas pela Or-
dem se destacam por sua mar-
ca missionária e solidária.

Hoje a maioria dos agostinia-
nos recoletos exerce seu mi-
nistério em cerca de 175 pa-
róquias ou entidades similares 
confiadas à Ordem em quatro 

continentes. Relatemos e recordemos com gratidão 
esta tarefa e missão partilhada por tantos membros 
da Família Agostiniana Recoleta, bispos, sacerdo-
tes, diáconos, religiosos irmãos e leigos em Dioceses 
e paróquias de todo o mundo, unidos nesse intuito de 
semear esperança à humanidade.

Paróquia de Santa Mônica. Paróquia de Santa Mônica. 
Saragoça, Aragão, Espanha.Saragoça, Aragão, Espanha.



2 Um ideário para acrescentar a força do carisma à evangelização2

Oprior geral da Ordem dos 
Agostinianos Recoletos, 
Miguel Miró, indica na 

apresentação do Ideário Agosti-
niano Recoleto da Pastoral Ministe-
rial que se trata de um simples do-
cumento que pretende ser prático. 
Aponta os desafios e prioridades 
pastorais que nós, como agosti-
nianos recoletos temos, de modo 
que sejamos criadores de comu-
nhão na Igreja e no mundo.

É, portanto, um Ideário: não pre-
tende ser um projeto pastoral es-
truturado, mas um conjunto de 
ideias e propostas tiradas do ma-
gistério do Papa Francisco (espe-
cialmente da Evangelii Gaudium) e 
da espiritualidade agostiniana re-
coleta (Constituições), úteis 
na urgente tarefa de evan-
gelização do mundo de hoje.

conversão pastoral: abandonar 
toda a pastoral de manutenção; 
desburocratizar as paróquias; de-
volver aos leigos o protagonismo; 
fazer das comunidades eclesiais 
lugares de acolhimento fraterno; 
concentrar-se na transmissão de 
Cristo; ser “Igreja em saída”; com-
prometer-se com os valores do 
Reino, aliviar os sofrimentos dos 
empobrecidos e promover a dig-
nidade humana e a justiça social; 
cuidar da “casa comum” a partir de 
uma ecologia integral...

O Ideário nos pede que evangeli-
zemos a partir da identidade ca-
rismática agostiniana recoleta, 
conscientes da riqueza desta vo-
cação específica e do quanto ela 
pode contribuir para a evangeliza-
ção. Passado, presente e futuro da 

Recoleção deve enriquecer a 
transmissão da fé: uma he-
rança espiritual que devemos 
conhecer e compartilhar; um 
presente que podemos tor-

nar fecundo sendo homens de co-
munhão e oração, solidários diante 
do sofrimento; uma ação pastoral 
que traga esperança à sociedade e 
à Igreja.

Frei José Alberto Moreno (Arnedo, 
La Rioja, Espanha, 1973) é um agos-

tiniano recoleto, pároco de Santa 
Rita em Madri, Espanha; é licenciado 

em teologia pastoral e catequética, 
especializado em pastoral juvenil, 

pela Pontifícia Universidade 
Salesiana de Roma (2001). 

Coordena a seção missionária 
do Secretariado do Apostolado 

da Província de São Nicolau de To-
lentino dos Agostinianos Recoletos.

A razão desta escolha é plausível: 
seria pretensioso, descontextua-
lizado e pouco operativo elaborar 
um projeto de pastoral agostinia-
na recoleta para a Ordem, ou uma 
Província, ou mesmo um ministé-
rio. Isto se torna inviável pela pró-
pria natureza do ministério pasto-
ral, de toda pastoral diocesana.

Assim, mesmo que possa haver 
projetos por objetivos ou ideários, 
se não quiserem perder o sentido 
da realidade, devem se referir a 
um ministério pastoral funcional, 
que ajude a responder às necessi-
dades daquela parte completa da 
Igreja que chamamos Diocese: ao 
aqui e agora da Igreja local.

Apesar de uma certa autono-
mia das famílias religiosas em 
relação à Igreja local, ninguém 
evangeliza em seu nome, mas 
em nome da Igreja, e dentro 

de uma pastoral orgânica 
de caráter diocesano.

Nem mesmo as novas tec-
nologias seriam um canal de 
evangelização fora das es-
truturas e critérios da Igreja.

O Ideário Agostiniano Reco-
leto de Pastoral —com bom 
senso — apresenta a abor-
dagem mais importante do 

Papa Francisco para 
a evange-
lização, a 

Santo Ezequiel Moreno, 
semeador do Evangelho.

Escultura de 
Georgina Farías. 

Paróquia de 
Nossa Senhora 

de Czestochowa, 
Naucalpan, México.

No ano de 2019 se publicou o Ideário Agostiniano Recoleto de Pastoral Ministerial, um guia para a 
tarefa evangelizadora e uma expressão do processo de revitalização em que a Ordem está imersa. 
O agostiniano recoleto José Alberto Moreno nos aproxima deste documento.
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A terceira parte do 
Itinerário, priorida-
des pastorais, mais 
concreta e propo-
sitiva, articula-se 
em torno de três 
sólidos fundamen-
tos teológicos: cris-
tológico, eclesioló-
gico e profético. De 
cada uma dessas 
três bases, são fei-
tas sugestões de 
direções e orientações, não são 
objetivos ou metas de um projeto 
completo, mas um livro de receitas 
a ser usado ao planejar os projetos 
específicos.

O Ideário torna-se assim um bom 
aliado na elaboração do proje-
to pastoral de um determinado 
ministério com uma riqueza de 
sugestões que, muito provavel-
mente, estarão de acordo com al-
gumas das prioridades do proje-
to diocesano e que enriquecerão 
as diferentes dimensões da ação 
eclesial (martyria, koinonia, liturgia 
e diaconia). As ações do projeto 
particular do ministério serão as-
sim iluminadas pelo carisma agos-
tiniano recoleto, gerando um valor 
agregado.

Concluo sublinhando a oportuni-
dade que este breve documento 
nos oferece de estar em comu-
nhão com a Igreja, com a Ordem, 
com os irmãos em comunidade e 
com os leigos. Devemos estudá-lo 
juntos e colocá-lo em prática! O 
prior geral diz: Como nossos minis-
térios mudariam se o puséssemos em 
prática! Isso depende de cada um de 
nós.

1Paróquias evangelizadoras com base no querig-
ma, a primeira proclamação do chamado à con-

versão através de um encontro pessoal com Cristo. 
As Oficinas de Oração Agostiniana ou as Aulas Agos-
tinianas podem ser espaços de convocação inicial.

2Promoção e animação de pequenas comunida-
des, espaços de experiência de Deus, de disci-

pulado e de missão, com itinerários de formação 
integral, sistemática, processual e permanente. Ga-
rantem a iniciação ou reintegração cristã através da 
catequese; a maturação na fé; a descoberta de uma 
vocação específica; e o exercício dos carismas pes-
soais na Igreja e na sociedade.

3Paróquias solidárias, não assistencialistas, mas 
transformadoras do contexto imediato (família, 

comunidade, bairro) e do universal (emergências, 
missões, e projetos socioevangelizadores...).

4Paróquias orientadoras para os jovens em sua 
busca existencial (encontrar a fé) e em seu cres-

cimento (amadurecer na fé e na vida) com acom-
panhamento e discernimento. Ferramentas: Ju-
ventudes Agostinianas Recoletas (JAR), pastoral 
vocacional...

5A proximidade como característica carismática 
agostiniana recoleta: assistência esmerada, aco-

lhedora, empática.

6Paróquia que escuta e apoia os mais vulneráveis, 
aqueles que vivem uma solidão não escolhida. 

Ferramenta: Centros de Espiritualidade Agostiniana 
Recoleta (CEAR) como um espaço de convivência co-
munitária.

7Paróquia transparente no uso de todos os re-
cursos para o serviço da tarefa evangelizadora e 

social. Trabalho em equipe e avaliação conjunta na 
comunidade religiosa e nos conselhos paroquiais.

8Paróquia que cria comunhão, em contato, cola-
boração e coordenação com a Diocese, compro-

metida com a Igreja local e sob sua supervisão.

9Paróquia como uma comunidade humana segu-
ra e sensível para os mais vulneráveis, protetora 

das crianças e adolescentes, dos idosos e das pes-
soas com necessidades especiais.

Critérios pastorais à luz do Ideário 
Agostiniano Recoleto de Pastoral Ministerial

No ano de 2019 se publicou o Ideário Agostiniano Recoleto de Pastoral Ministerial, um guia para a 
tarefa evangelizadora e uma expressão do processo de revitalização em que a Ordem está imersa. 
O agostiniano recoleto José Alberto Moreno nos aproxima deste documento.

Os Agostinianos Recoletos são 941 
religiosos, dos quais 387 (41%) tra-
balham em 175 paróquias ou áreas 
similares de serviço pastoral dis-
tribuídos por estes países:

Espanha (26) — Brasil (22) 
Filipinas (18) — Colômbia (17) 
EUA (13) — México (12) 
China (10) — Venezuela (10) 
Argentina (7) — Panamá (6) 
Peru (6) — Guatemala (5) 
Taiwan (5) —Cuba (4) 
Costa Rica (3) — Inglaterra (3), 
Ilhas Marianas do Norte (3) 
República Dominicana (3) 
Serra Leoa (2).



44 Um bispo recoleto à frente da promoção da Iniciação Cristã dos Adultos
Depois de uma vida dedicada ao serviço da Igreja, o bispo agostiniano recoleto e emérito da dio-
cese de Tianguá (CE), Francisco Javier Hernández, verá nos próximos meses a publicação de seu 
grande trabalho sobre a Iniciação Cristã de Adultos sob a perspectiva catecumenal, patrocinado 
pela CNBB. Nós lhe perguntamos como foi essa experiência.

Em 1973, um jovem e 
entusiasta agostiniano 
recoleto, Francisco Ja-

vier Hernández (Cascante, 
Navarra, Espanha, 1941), até 
então dedicado ao ensino de 
teologia e filosofia, foi envia-
do ao Brasil e se apaixonou à 
primeira vista pela catequese, 
pelas pequenas comunidades 
eclesiais e pelo compromisso 
dos leigos na evangelização. 
Quase 50 anos depois ele aca-
ba de entregar um Itinerário 
Catecumenal de Iniciação Cristã 
de Adultos em nome da Confe-
rência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB).

De catequista a asses-
sor da CNBB: parece 
um caminho longo.

Com o passar dos anos, as 
perspectivas mudam, e eu não 
fui uma exceção. Após minha 
nomeação como bispo de Tianguá 
(CE) em 1996, os outros bispos da 
Regional Nordeste I, conhecendo 
minhas preferências e amores, me 
pediram para acompanhar e apoiar 
a Catequese na distribuição habi-
tual das tarefas.

Dois anos mais tarde, a CNBB me 
pediu para ser responsável pelo 
departamento bíblico-catequé-
tico de todo o Brasil entre 1999 e 
2003, quatro anos nos quais con-
siderei a catequese de adultos 
como a prioridade. Eu queria lan-
çar as bases para que fosse ado-
tada em todo o país, com base no 
modelo de Iniciação à vida cristã 
inspirado no Catecumenato.

Sou um verdadeiro entusiasta 
desta causa. Desde então, acre-
dito que as mentes estão agora 
mais conscientes da mudança 
que é necessária na catequese 
na Igreja.

Qual o significado deste 
trabalho a ser publicado?

Em outubro de 2001, durante meu 
tempo como coordenador nacio-
nal do Departamento Bíblico-Ca-
tequético, tivemos que preparar 
a 2ª Semana Catequética Brasi-
leira, e propusemos o lema: Com 
adultos, catequese de adultos.

A Igreja brasileira deu prioridade 
ao trabalho catequético com adul-
tos e, finalmente, desenvolveu a 
proposta do Concílio Vaticano II 
para recuperar a experiência do 
antigo catecumenato, que teve 
tanto sucesso nos primeiros cinco 
séculos na vida da Igreja.

Nos anos seguintes, a expres-
são Iniciação à vida cristã ga-
nhou espaço, tempo e força. 
Dirigi muitos de meus esfor-
ços para seu desenvolvimen-
to e implementação em todo 
o Brasil.

Este trabalho sistematiza 
esta ideia de uma maneira 
concreta, aplicável a cada 
Igreja local. É como um guia 
essencial para colocá-lo em 
prática de uma maneira efi-
caz.

Quem é 
o público-alvo?

Este Itinerário é destinado a 
adultos, ou seja, pessoas a 
partir de 18 anos, sem limite 
superior: qualquer momento 
é um bom momento para a 
transmissão da fé. Ele pode 
ser usado tanto para os não 
batizados ou para aqueles 

que vêm de outras religiões como 
para aqueles que estão se aproxi-
mando da Confirmação, da Pri-
meira Comunhão ou ambos ao 
mesmo tempo, como adultos.

Foi fácil escrever o livro?

Elaborar um itinerário concreto 
sobre temas de catequese e cele-
brações foi uma iniciativa pessoal, 
exigente e difícil, que até fisica-
mente deixou sua marca em mim.

No início, estava apenas pensando 
em escrever uma lista de temas, os 
textos bíblicos de referência para 
cada um e as celebrações do Ri-
tual de Iniciação Cristã dos Adultos 

(RICA, 2015). Eu até levei esta 
proposta à reunião catequética 
nacional com o Bispo de Belém 
(PA), Carlos Verzeletti.

No entanto, muitas pessoas me 
animaram a escrever algo mais 
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sobre minha experiência pastoral, 
uma explicação de como consegui-
mos dar uma nova configuração 
às paróquias de Franca (SP) e Ma-
naus (AM) onde eu havia trabalha-
do de pároco antes de me tornar 
bispo.

Em ambos os casos, a experiên-
cia bem sucedida teve muito a 
ver com a descentralização por 
setores paroquiais, a criação de 
comunidades menores, a correta 
valorização do trabalho dos lei-
gos e sua corresponsabilidade nos 
conselhos comunitários...

Finalmente, na publicação, você 
encontrará 52 temas com suas 
respectivas celebrações. Estamos 
falando de temas específicos, lis-
tados com um título explicativo; 
por exemplo, o primeiro é chama-
do Criado à imagem de Deus; ou, o 
décimo, Jesus proclamou o Reino de 
Deus.

No caso das celebrações, a par-
ticipação de todos é fortemente 
encorajada e consiste em oito mo-
mentos que, juntos, compõem o 
encontro catequético completo.

Em cada tema há as principais re-
ferências (por exemplo, ao Cate-
cismo da Igreja Católica), e a ênfase 
está em conectar a fé e a vida di-
ária, pensamento e ação, oração e 
testemunho.

Há textos complementares que 
podem ser do Magistério, dos Pa-
dres da Igreja, de grandes autores 
da espiritualidade ou da reflexão 
teológica... Estes textos não são 
utilizados no encontro, mas em 
casa, para abrir novos horizontes 
vitais e pessoais para aqueles que 
vivem a catequese.

Dom Francisco Javier Hernández com Efigê-
nia Alves, da Fraternidade Secular Agostinia-

na Recoleta de Guaraciaba do Norte (Ceará, 
Brasil), colaboradora da área catequética 
da Diocese de Tianguá e da obra do bispo 

recoleto.

Naquela época, eles participavam da IV Se-
mana de Catequese no Brasil (novembro de 
2018, Itaici, São Paulo). Hernández recebeu 

aqui uma homenagem afetuosa e uma placa 
de agradecimento por seus esforços para a 

Catequese no Brasil.

Dois princípios

1. A liturgia e a catequese devem andar de mãos dadas. 
Não pode haver ausência de liturgia na catequese, por-
que as verdades da fé não podem prescindir da celebra-
ção comunitária do Mistério de Cristo.

2. Cada Igreja local deve elaborar seu próprio itinerário 
catequético se quiser assumir com garantias sua mis-
são evangelizadora.

Quatro objetivos

O projeto de Iniciação Cristã é único, integral, e deve 
apresentar a face da Igreja local:

1. O conhecimento das verdades da fé, de um ponto de 
vista existencial e não acadêmico.

2. Formar adultos para serem discípulos convictos de Je-
sus.

3. Gradual e progressivamente formar os adultos, na prá-
tica da fé e da vida cristã.

4. Incentivar uma vida de oração e destacar a riqueza li-
túrgica das celebrações, a fim de aproximar o catequis-
ta da contemplação do Mistério Trinitário.

Oito momentos

1. Ambientação
2. Acolhida
3.  Motivação
4. Leitura orante da Palavra de Deus
5. Mensagem: ‘catequese para o catequista’ com referên-

cias do Catecismo da Igreja Católica.
6. Oração: desenvolvimento de uma comunicação perma-

nente, confiante e filial com Deus.
7. Compromisso pessoal para unir fé e vida.
8. Leituras, meditações, textos do Magistério, dos Padres 

da Igreja, teólogos, mestres de espiritualidade e teste-
munhas da fé.



6 A Paróquia, uma comunidade de comunidades
Há 33 anos o agostiniano recoleto Miguel Ángel Peralta (Villafranca, Navarra, Espanha, 1953) 
vem trabalhando lado a lado com líderes leigos das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da 
Amazônia e do Ceará. Pedimos-lhe que descrevesse uma CEB, que tem tantas conexões com o 
carisma agostiniano recoleto, começando com o mesmo texto bíblico considerado fundamental.

Inspiradas nas primeiras comu-
nidades cristãs descritas nos 
Atos dos Apóstolos, no início dos 

anos sessenta do século passado 
na América Latina, paróquias que 
eram muito grandes em território 
ou com um grande número de pes-
soas dentro de seus limites viram 
nascer comunidades gerenciais 
menores.

Nelas, todos se conheciam pelo 
nome, viviam próximos uns dos 
outros, tinham os mesmos proble-
mas e condições,a mesma pobreza, 
sofrimento, a falta de recursos.

Como católicos, eles não tinham 
sacerdotes presentes com frequ-
ência; assim, alguns líderes locais, 
movidos pelo amor aos seus ir-
mãos, se comprometeram a man-
ter a celebração da fé e a se orga-
nizar como unidades sociais.

Após o Concílio Vaticano II (1962 
– 1965) e a Segunda Conferência 
Geral dos Bispos da América Latina e 
do Caribe em Medellín (Colômbia, 
1968), a ideia de que Jesus Cristo 
está no irmão, especialmente no 
mais necessitado, foi ainda mais 
aprofundada.

Enquanto em muitas nações fo-
ram impostas ditaduras de todo 

tipo, oprimindo 
os mais pobres 
e proibindo a li-
berdade de pen-
samento, a Igre-
ja fez sua opção 
p r e f e r e n c i a l 
pelos pobres. 
Houve até mes-
mo perseguição 
cruel e martírio 
de líderes lei-
gos, religiosos, 
sacerdotes e 
bispos. A Famí-
lia Agostiniana 
Recoleta derra-

mou seu sangue com o assassinato 
da missionária agostiniana recole-
ta Cleusa Carolina Rodhy Coelho 
(1933-1985) em Lábrea, Amazo-
nas, Brasil.

Precisamente aqui, nesta imen-
sa missão da Prelazia de Lábrea 
(uma extensão no AM de 230.240 
km², semelhante à Romênia ou ao 
Reino Unido, e quase 100.000 
habitantes), onde 
não há estradas ou 
caminhos, o único 
meio de transpor-
te é pelo rio. Situada 
no meio da floresta 
amazônica, tem cin-
co paróquias, mas 
os povoados estão 
dispersos e chegar até eles é 
muito caro em termos de tempo 
e dinheiro.

A presença de um sacerdote em 
cada comunidade, especialmente 
no início, só era possível uma vez 
por ano, na desobriga, expressão 
que vinha a significar algo como 
se livrar de ou cumprir uma obri-

gação. Toda a comunidade estava 
reunida e os sacramentos eram 
administrados. As pessoas parti-
cipavam da missa e comungavam; 
crianças nascidas no ano anterior 
eram batizadas; casais que esta-
vam juntos há meses podiam se ca-
sar... daí o termo desobrigar-se.

Tudo isso acontecia em um único 
dia; e após a celebração, um 
adeus, até o próximo ano.

Nos anos 70, o processo 
eclesial do Vaticano 

II permitiu o ama-
durecimento desta 

emergência de pe-
quenas comunidades e a ins-

titucionalização com a criação 
das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) e o fortalecimento 
do papel e da figura dos ministros 
da Palavra e dos extraordinários 
da Comunhão.

Isto descentralizou as celebrações 
das igrejas paroquiais para os rios 
amazônicos, para as vastas áreas 
rurais e agrícolas das planícies do 

Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum; vendiam suas 
propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de 

cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o 
pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louva-
vam a Deus e eram estimados por todo o povo; e, a cada dia, o Senhor acrescentava 
a seu número mais pessoas que eram salvas. Atos dos Apóstolos 2,44-47.



7A Paróquia, uma comunidade de comunidades
Há 33 anos o agostiniano recoleto Miguel Ángel Peralta (Villafranca, Navarra, Espanha, 1953) 
vem trabalhando lado a lado com líderes leigos das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da 
Amazônia e do Ceará. Pedimos-lhe que descrevesse uma CEB, que tem tantas conexões com o 
carisma agostiniano recoleto, começando com o mesmo texto bíblico considerado fundamental.

continente, para os enormes novos 
bairros que cresciam como espu-
ma ao redor das grandes cidades. 
Em todo o continente, as CEBs es-
tavam sendo criadas e fortalecidas 
no estilo dos primeiros cristãos.

Cada comunidade elege um co-
ordenador, uma combinação de 
líder, irmão mais velho, dirigente 
religioso e interlocutor com as 
autoridades civis. Ele preside a 
celebração da Palavra todos os 
domingos; no começo era em uma 
casa com melhores condições para 
acomodar a todos, ou na rua; com 
o tempo, construíram juntos cape-
las humildes e, nas comunidades 
mais dinâmicas, até mesmo salas 
de catequese ou um salão poliva-
lente para reuniões.

As comunidades urbanas permi-
tiram mais possibilidades, com os 
sacerdotes um pouco mais próxi-
mos. Assim, durante o mês, o sa-
cerdote celebra a Missa em alguns 
momentos; no restante do tempo, 
o ministro da comunhão adminis-
tra a Eucaristia, pois existe a possi-
bilidade de ter um sacrário.

As CEBs mais avançadas assumi-
ram estruturas copiadas e coorde-
nadas com as paróquias. Eles têm 
agentes locais para as diferentes 
atividades pastorais que acompa-
nham a vida dos fiéis ou oferecem 
solidariedade cristã, independen-
temente da fé dos beneficiários. 
Assim, as CEBs estão envolvidas 
na catequese, no apoio direto às 
crianças, jovens, idosos, doentes, 
familiares, indígenas, agriculto-
res... e nos diversos movimentos 
eclesiais que trabalham em outras 
dimensões espirituais.

Os coordenadores de cada CEB 
fazem parte do Conselho Pastoral 
Paroquial. Acompanhado pelos 
sacerdotes, religiosos e religiosas, 
esse Conselho reflete, reúne os 
pensamentos da comunidade e de-
cide sobre planos, projetos e ações 
comunitariamente.

As CEBs mais remotas, nas mar-
gens dos rios, a vários dias de nave-
gação, realizam frequentemente 
reuniões de todo tipo: celebração 

da fé, formação dos fiéis, soluções 
para problemas específicos de-
tectados, petições às autoridades 
civis, melhorias na infraestrutura 
local através do trabalho comuni-
tário, apoio em caso de desastres 
ou emergências (incêndios, nau-
frágios, perda de safras...).

Nos primeiros anos, durante a cria-
ção das primeiras CEBs, o analfa-
betismo era um problema sério. 
Considerando que o coordenador 
recebia uma série de materiais da 
paróquia para as celebrações e for-
mações, um dos primeiros critérios 
para escolhê-los foi precisamente 
que eles soubessem ler e escrever.

A preocupação com o bem comum 
faz parte do compromisso das 
CEBs em áreas como saúde, edu-
cação, água potável, eletricidade, 
luta contra a desnutrição infantil, 
ou contra a corrupção de políticos 

que os visitam apenas em tempo 
de eleições e depois os deixam à 
sua sorte...

Neste campo, os missionários re-
coletos também os acompanham 
com ministérios pastorais espe-
cializados nestas consultorias, tais 
como a Pastoral da Terra (CPT) ou 
a Pastoral Indigenista (CIMI). As-
sociações, sindicatos e cooperati-
vas foram formadas para facilitar 
uma vida mais digna e feliz.

A Paróquia de Nossa Senhora de 
Nazaré em Lábrea (AM), uma das 
cinco da Prelazia de Lábrea, desde 
onde escrevo, tem 57 CEBs rurais, 
espalhadas ao longo dos rios, e 13 
urbanas, na sede deste município 
de 68.220 km² (o equivalente à 
Irlanda ou Serra Leoa) e com um 
pouco menos de 50.000 habitan-
tes.

Na página anterior, acima, 
uma comunidade rural da Ama-

zônia. As CEBs deram um espaço 
social e eclesial a essas populações 

isoladas e esquecidas. 
Abaixo, frei Miguel Ángel.

Nesta página, acima, Socorro, 
líder da CEB Ermida, Pauini, AM. 

A cegueira não a impede 
de fazer seu serviço. 

Abaixo, Frei Miguel Ángel 
celebra na CEB Cassianã, 

Paróquia de Lábrea.
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Em México muitos religiosos da Província de São Nicolau de Tolentino participaram e colabora-
ram na consultoria e gestão de paróquias que transformam a realidade socioeclesial que os ro-
deia. Estas experiências foram consolidadas através de métodos e critérios pastorais que foram 
ampliados como modelos para todo o país.

Como pede o Papa Francisco, 
duas atitudes são necessá-
rias para que uma comuni-

dade paroquial em saída exista: a 
proximidade ao povo e a comu-
nhão com a Igreja. Bem, várias das 
paróquias dos Agostinianos Re-
coletos no México estão cheias de 
exemplos e experiências positivas 
que criaram este clima de fraterni-
dade, de comunhão e de exemplo 
para a Igreja local.

São experiências que, por vezes, 
partiram de alguns dos modelos 
mais ou menos institucionalizados: 
Cursinhos de Cristandade, Nova Ima-
gem da Paróquia, Sistema Integral de 
Nova Evangelização... Aplicados na 
pastoral paroquial, ajudaram a mu-
dar a visão da comunidade paro-
quial para além do mero espaço de 
ofertas sacramentais ou do exercí-
cio da manutenção pastoral.

Quando uma comunidade paro-
quial é missionária, ela gera a ex-
periência pessoal do querigma, a 

primeira proclamação, até alcan-
çar uma profunda conversão dos 
distanciados e uma vida de fé —e 
social— acompanhada por peque-
nas comunidades.

O objetivo é retomar de forma real 
e eficaz a dimensão missionária 
da paróquia, procurando alcançar 
a todos, aproximando-se dos dis-
tanciados, dos desencantados, dos 
indiferentes ou mesmo daqueles 
que olham para a Igreja com pre-
conceito.

Trata-se também de garantir que 
cada batizado não perca seu âni-
mo, que viva mais plenamente seu 
batismo, o que conhecemos como 
a dimensão pastoral. Os membros 
das pequenas comunidades se re-
únem nas casas para perseverar 
como discípulos e missionários.

Os Encontros Interparoquiais 
organizados pela Província de São 
Nicolau de Tolentino ao longo dos 
anos em vários países permiti-
ram criar um clima de comunhão 

Experiências na vanguarda do apostolado ministerial8

A Assembleia Eclesial da Amé-
rica Latina e do Caribe será 

realizada no México de 21 a 28 de no-
vembro. A Família Agostiniana Re-
coleta, através de suas paróquias e do 
Centro de Espiritualidade Agostiniana Recoleta 
(CEAR), participa de vários fóruns de 
escuta e discernimento em preparação 
para a Assembleia.
É a primeira vez que os leigos são chamados para a prepa-
ração e o desenvolvimento desta Assembleia, cujo objetivo 
é aprofundar os desafios do presente: o cuidado da Casa 
Comum, a economia solidária, a educação integral...
Embora apenas uma pequena delegação esteja presente 
pessoalmente, a Assembleia contará com a participação 
virtual de Igrejas locais de toda a América Latina por 
meio de novas tecnologias.
A Assembleia também quer preparar 
o Sínodo de 2023 “Por uma Igreja 
sinodal: comunhão, participação, 
missão”, no qual, dado o tema prin-
cipal, a participação das comunidades 
paroquiais com criatividade e critérios 
evangélicos parece essencial.

e uma mudança na mentalidade 
clerical que ainda pode estar pre-
sente. Desta forma, as paróquias 
puderam animar sua dimensão 
missionária e pastoral. Mesmo em 
tempos de pandemias, novas tec-
nologias têm sido utilizadas para 
manter contato e incentivar a co-
munhão.

O desafio para as comunidades 
paroquiais hoje é trabalhar em 
conjunto, como o Papa Francisco 
assinalou ao rezar na Praça de São 
Pedro pelo fim da pandemia (mar-
ço de 2020): não podemos permane-
cer sozinhos, mas apenas juntos.

A formação permanente espe-
cífica para os leigos fortaleceu as 
ações de sinodalidade, ou seja, a 
participação conjunta do Povo de 
Deus na ação evangelizadora; a 
isto se soma a aplicação do Ideá-
rio Agostiniano Recoleto de Pastoral 
(páginas 2-3) e a avaliação conjun-
ta e transparente de projetos, pla-
nos, ações e recursos.

Duas reuniões 
interparoquiais 

antes da pandemia: 
acima, Chihuahua; 

abaixo, Cidade 
do México.
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Em México muitos religiosos da Província de São Nicolau de Tolentino participaram e colabora-
ram na consultoria e gestão de paróquias que transformam a realidade socioeclesial que os ro-
deia. Estas experiências foram consolidadas através de métodos e critérios pastorais que foram 
ampliados como modelos para todo o país.

9Experiências na vanguarda do apostolado ministerial

Os missionários da Paróquia 
do Divino Redentor no bair-

ro Lomas de Casa Blanca de Que-
rétaro (México) não quiseram fi-
car ociosos por mais um ano. A 
pandemia os pegou de surpresa 
em 2020 e a missão foi cancela-
da.

Contudo, este ano eles se senti-
ram mais confiantes para a Mis-
são de Evangelização 2021, co-
nhecendo as regras de proteção 
e cuidado para reduzir o risco 
de infecção. Assim, a equipe de 
evangelização (foto, acima) se 
reuniu primeiro na plataforma 
Zoom para organizar a missão.

Todas as missões anuais co-
meçam com uma Semana de 
Oração. Este ano, começou na 
segunda-feira 12 e terminou na 
sexta-feira, 16 de abril. O Santís-
simo Sacramento foi exposto na 
Capela por algumas pessoas; a 
maioria dos membros das pe-

quenas comunidades realizaram 
as Horas Santas em suas horas 
designadas, mas desde suas 
casas; alguns se uniram virtual-
mente com a transmissão desde 
a Capela do Santíssimo Sacra-
mento; outros se uniram espiri-
tualmente, rezando de casa.

A Semana da Missão começou 
no sábado, 17 de abril, com uma 
missa de envio transmitida pe-
las redes sociais. No sábado dia 
24 se celebrou a missa de encer-
ramento com a presença de al-
guns missionários pessoalmente 
e a maioria deles pela internet.

Não saímos batendo de porta 
em porta, como de costume; ain-
da não é prudente fazer desta 
maneira. Assim, os missionários 
ligaram, enviaram mensagens 
pelo WhatsApp para vizinhos, 
parentes ou pessoas que eles 
sabiam precisavam de ajuda e 
apoio espiritual.

Os visitados recebem a Cateque-
se do querigma, a proclamação 
do amor de Deus. Normalmente 
é feito nas casas daqueles que 
querem receber os missionários, 
mas desta vez cada missionário 
o organizou a partir de sua pró-
pria criatividade: Zoom, grupos 
de WhatsApp...

O próximo passo, quando a mis-
são puder ser realizada normal-
mente, haverá as reuniões se-
manais nas casas. Estas reuniões 
são assistidas por aqueles que, 
após receberem o querigma 
com seu missionário, pretendem 
seguir adiante. Para nossa sur-
presa, tivemos que abrir cinco 
casas de reunião, duas virtuais e 
três presenciais. Estas cateque-
ses semanais por casa duram 
nove semanas.

O próximo passo é o Retiro de 
Evangelização, que foi no sába-
do, 17 de julho. Foi convocado 
para ser presencial, devido à evo-
lução positiva da pandemia em 
Querétaro. Trinta e cinco pesso-
as compareceram (foto abaixo).

Para tornar isso possível, dife-
rentes pessoas desempenharam 
diversos papéis: proclamadores, 
animadores musicais, alimenta-
ção e direção, creche (este ser-
viço foi prestado por jovens da 
JAR) e duas enfermeiras, para o 
caso de qualquer emergência. 
Todos são voluntários.

Desta vez, durou apenas um dia, 
embora normalmen-
te dure dois dias. Eles 
transmitem muito en-
tusiasmo, alcançando 
atitudes reais de con-
versão. Aqueles que 
o vivem e aceitam o 
compromisso final for-
mam novas pequenas 
comunidades. Neste 
ano de 2021, quatro no-
vas pequenas comuni-
dades já estão vivendo 
seu processo de inte-
gração e se somam às 
já existentes na paró-
quia.

Missão Evangelizadora 2021 em Lomas Casa Blanca, Querétaro, México
Frei Manuel Antônio Flores, pároco.
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Ao longo da história, 58 religiosos agostinianos recoletos foram chamados pela Santa Sé para 
pastorear circunscrições eclesiásticas, a maioria deles, nas missões. Destes, 52 foram ordenados 
bispos, dos quais dois foram arcebispos e um cardeal. Neste IV Centenário (1621 – 2021), nós os 
exemplificamos naqueles que trabalharam nas missões filipinas.

Ninguém se surpreende hoje 
quando um religioso é no-
meado bispo, mas isso nem 

sempre foi comum. Em primeiro 
lugar, porque a população era bem 
menor. As Filipinas têm hoje 110 
milhões de habitantes, mas havia 
seis em 1887, quatro em 1850 e 
um milhão em 1735. Hoje a Igreja 
Filipina tem 116 Dioceses, Vicaria-
tos e Prelazias, mas até a segunda 
metade do século XIX, eram ape-
nas quatro. Neste contexto, os 
sete bispos recoletos nas Filipinas 
e os dois nomeados para dioceses 
americanas não seriam poucos.

Bispos espanhóis

Todos eles eram espanhóis, já que 
era um período colonial, e a pró-
pria Coroa tinha uma parte em sua 
nomeação. Andrés Ferrero, nome-
ado em 1898, o ano da Revolução, 
foi o último neste contexto.

No protetorado americano que se 
seguiu à colônia espanhola (1898 
– 1946), os bispos nas Filipinas 
eram normalmente americanos, e 
depois disso eram quase sempre 
filipinos, com exceções como Gre-
gório Espiga, explicado por dirigir 
um território missionário.

Intelectuais, pastores, 
à frente de seus irmãos

Arriscando ser esquemáticos, há 
três experiências que caracteri-
zam o bispo agostiniano recoleto 
filipino: professor de jovens re-
ligiosos, com grande experiência 
pastoral e que já foi eleito para 
dirigir a seus colegas religiosos.

Eles tinham uma formação filo-
sófica e teológica acima da média, 
em tempos em que a formação do 
clero era deficiente. A maioria de-
les eram professores de religiosos 
em sua formação inicial, alguns de-
les antes de ir para as Filipinas: é o 

caso de Sesé, Aranguren, Cuarte-
ro e Ferrero. Vários deles até pe-
diram repetidamente para serem 
liberados de sua cátedra para irem 
em missão às Filipinas.

Sua experiência pastoral foi inten-
sa; talvez menos em Juan Ruiz, 
pois foi nomeado prior da hospe-
daria de São Nicolau de Tolentino 
na Cidade do México e encarre-
gado de trazer missionários da Es-
panha às Filipinas (1767 –1769); 
e em Sesé, com menos de quatro 
anos de trabalho pastoral.

Em outro patamar estavam Arrué 
e Ferrero. O primeiro estava ter-
minando a construção da igreja e 
do convento de Bácong quando foi 
nomeado; ele se recusou a aceitar 
a menos que seu superior religioso 
lhe mandasse. Ferrero foi identi-
ficado com sua paróquia em Pon-
tevedra, a única onde trabalhaou 
e da qual os fiéis impediram qual-
quer tentativa de removê-lo. Em 
períodos alternados ele permane-
ceu lá durante 18 anos e construiu 
a igreja, o convento e o cemitério.

A terceira faceta comum é que seis 
dos nove se tornaram priores pro-
vinciais; dois outros representa-
ram a província perante a Coroa; e 
Espiga fez parte de outro contexto 
histórico. Eles foram escolhidos 
por seus irmãos por sua capacida-
de de lidar com os problemas e por 
sua sensibilidade com eles.

Nova Segóvia: Juan Ruiz 
(1784-1796) e Mariano 
Cuartero (1874-1887)

Juan Ruiz concentrou seus esfor-
ços nas necessidades urgentes, 
pois esta Diocese, que ocupava a 
metade norte de Lução, havia aca-
bado de transferir sua sede para 
Vigan e carecia de estruturas. Ele 
construiu a residência do bispo e a 
catedral, edifícios que agora fazem 
parte de um Patrimônio Mundial 
da UNESCO (abaixo).

Ele literalmente passou sua vida 
nesta tarefa, pois estar no canteiro 
de obras levou à doença e, por fim, 
à morte. Lemos no obituário:

A serviço da Igreja universal e local com base no carisma agostiniano recoleto10
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Ao longo da história, 58 religiosos agostinianos recoletos foram chamados pela Santa Sé para 
pastorear circunscrições eclesiásticas, a maioria deles, nas missões. Destes, 52 foram ordenados 
bispos, dos quais dois foram arcebispos e um cardeal. Neste IV Centenário (1621 – 2021), nós os 
exemplificamos naqueles que trabalharam nas missões filipinas.

“Morreu como um pobre reli-
gioso; por tudo o que recebeu 
como bispo gastou na constru-
ção do palácio e da catedral e 
enfeitando-a com joias e orna-
mentos preciosos”.

Cuartero, por sua vez, teve um 
problema de abandono na Dioce-
se após vários anos sem bispo. Ele 
foi recebido com extraordinária 
alegria, ao que ele respondeu de-
dicando-se ao seu povo, visitando 
várias vezes as paróquias e exor-
tando-os com palavras e exemplos.

Cebu: Joaquim Encabo 
(1804-1818)

Sua vida corre paralela à de Juan 
Ruiz: a mesma origem, atividades 
e currículo semelhantes, até vi-
veram juntos em Vigan. Encabo 
recebeu a tarefa de concluir uma 
catedral, a de Cebu, e inaugurá-la.

A sua principal característica foi 
seu trabalho social. Ele se esfor-
çou pelos hansenianos, para os 
quais criou um hospital e uma fun-
dação com dinheiro de seu próprio 
bolso; depois dele, a Ordem contri-
buiu para esta fundação até o iní-
cio do século XX. Foi dito sobre ele:

“Ele foi muito caridoso para 
com os pobres e desprendido 
no mais alto grau, investindo 
os 4.000 pesos que recolheu 
como ajuda de custo para re-
mediar as necessidades de ou-
tras pessoas”.

Jaro: 
Leandro Arrué 
(1885-1897) 
e Andrés Ferrero 
(1898-1903)

Se dividirmos as Fili-
pinas em duas meta-
des norte/sul, toda a 
parte sul foi durante 
séculos a Diocese de 
Cebu. Em 1865 foi 
subdividida em duas, 
criando a Diocese de 
Jaro, com sua sede no 
atual Iloilo. Mesmo 
assim, permaneceu 
muito grande e, com 
o tempo, seis novas 
jurisdições surgiram 
a partir dela. Após o 
primeiro bispo, domi-
nicano, os dois prela-
dos seguintes de Jaro 
foram agostinianos 
recoletos.

Leandro Arrué era 
um apóstolo entu-
siasta que estava 
totalmente compro-
metido com sua paró-
quia de Bácong (Negros Oriental). 
Ele só aceitou o episcopado quan-
do seus superiores o ordenaram.

Durante 12 anos viajou pela Dio-
cese: não era um bispo de escri-
tório, afastado das ruas, mas um 
visitador nato; ele estava presente 
em até duas paróquias diferentes 
por dia.

Seu contato direto com as pessoas 
o levou a se envolver em assuntos 
que não eram estritamente pasto-
rais, como a construção de um hos-
pital para os doentes sem recursos.

A serviço da Igreja universal e local com base no carisma agostiniano recoleto
NNOOMMEE  AANNOO  TTEERRRRIITTÓÓRRIIOO  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  

José Agustín Ganuza 1972 Bocas del Toro, Panamá Emérito 

José Luis Lacunza 1985 
Aux. Cidade de Panamá, 
Chitre e David, Panamá 
Cardeal desde 2015 

Ativo 

José Luis Azcona 1987 Marajó, Pará Brasil Emérito 

Francisco Javier Hernández 1991 Tianguá, Ceará, Brasil Emérito 

Emiliano Antonio Cisneros 1993 
Chota, Chachapoyas 
e adm. Huamachuco, Peru Ativo 

Jesús Moraza 1994 Lábrea, Amazonas, Brasil Emérito 

Ángel San Casimiro 1995 Cidade Quesada e Alajuela, 
Costa Rica Emérito 

Joaquín Pertíñez 1999 Rio Branco, Acre, Brasil Ativo 

Jesús María Cizaurre 2000 Cametá e Bragança, Pará, Brasil Ativo 

Héctor Javier Pizarro 2000 Trinidad, Colômbia Ativo 

José Carmelo Martínez 2002 Chota e Cajamarca, Peru Ativo 

Mario Alberto Molina 2004 Quiché e Los Altos, 
Guatemala. Arcebispo Ativo 

Fortunato Pablo 2005 Chota, Peru Ativo 

Carlos Briseño 2006 Aux. Cidade de México 
e Veracruz, México Ativo 

José Alejandro Castaño 2006 Aux. Cali e Cartago, Colômbia Emérito 

Aníbal Saldaña 2008 Bocas del Toro, Panamá Ativo 

Eusebio Ignacio Hernández 2011 Tarazona, Saragoça, Espanha Ativo 

Santiago Sánchez 2016 Lábrea, Amazonas, Brasil Ativo 

Carlos María Domínguez 2019 Aux. S. Juan de Cuyo, Argentina Ativo 

Jesús María López 2019 Alto Xingú Tucumã, Pará, Brasil Ativo 

Darío Rubén Quintana 2019 Aux. Mar del Plata, Argentina Ativo 

 

  

Joaquim EncaboJuan Ruiz Mariano Cuartero Leandro Arrué

11

Os bispos recoletos na atualidade; 
com o ano da ordenação episcopal 

e o território asignado.
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Quanto a Andrés Ferrero, pode-se 
dizer que ele foi um bispo fracassa-
do; muitos o viam como um mártir. 
Nomeado em 1898, ele mal pôde 
viajar para Manila por causa da 
Revolução Filipina e foi ordenado 
bispo lá quase clandestinamente.

Quando as Filipinas deixaram de 
ser espanholas, os cinco bispos es-
panhóis foram obrigados a se de-
mitir. Em meses, todos eles retor-
naram à Espanha, exceto Ferrero, 
que ainda resistiu por cinco anos. 
Em 27 de outubro de 1903, com 
os sinos de Manila tocando e uma 
longa comitiva, ele deixou o con-
vento de Recoletos a caminho do 
navio: foi o último bispo espanhol 
nas Filipinas.

Manila: José Aranguren 
(1847-1861)

Ele se tornou arcebispo da única 
sede metropolitana das Filipinas 
até recentemente, o que aumen-
tou as dificuldades da tarefa. Ele 
teve assim a oportunidade de de-
monstrar seus dons de prudência, 
precaução e paciência.

Aranguren mostrou uma predi-
leção especial pelos pobres e não 
poupou esforços para visitar seus 
fiéis, tanto nas paróquias maiores 
quanto nas mais humildes e dis-
tantes, por terra e mar. Chegou 
a fazer até duas visitas pastorais 
completas.

A Igreja tinha então um papel de 
liderança e Aranguren fez questão 
de trabalhar. Ele apoiou iniciativas 
como a fundação do Banco Espa-

nhol-Filipino e o estabelecimento 
das Irmãs da Caridade para aten-
der os ministérios de educação e 
saúde.

Puerto Princesa: 
Gregório Espiga 
(1955-1987)

Quando Espiga foi ordenado bis-
po, pouco mais de meio século 
tinha passado desde o último bis-
po recoleto. A situação mundial 
era diferente: as Filipinas já não 
eram uma colônia e seus bispos 
são quase todos filipinos; os úni-
cos estrangeiros estão em missões 
periféricas, como Porto Princessa 
(Palawan), a sede de Espiga.

O Arcebispo de Manila, Cardeal 
Jaime Sin, oficiando o funeral de 
Gregório Espiga, o que fez inteira-
mente em espanhol em sua home-
nagem, em 1997, despediu-se dele 
com palavras sinceras:

“Você tem trabalhado perfei-
tamente bem. Descanse ago-
ra, orgulhoso e satisfeito..., 
contemplando o futuro dis-
tante, sonhando com a colhei-
ta já madura, com a colheita 
riquíssima que a Igreja que 
você amou com toda a sua 
alma colherá”.

Santa Marta, Colômbia: 
Eugenio Sesé (1801-1803)

Como todos faziam parte do mes-
mo império, não é surpreendente 
que clérigos residentes nas Filipi-
nas tenham sido nomeados bispos 

para as dioceses americanas. No 
caso dos recoletos, isto aconteceu 
em algumas ocasiões; eles eram 
frades da Província “filipina” que 
residiam em Madri como procura-
dores e representantes perante o 
Governo espanhol.

Eugênio Sesé trabalhou nas Filipi-
nas durante três anos e esteve em 
Madri por seis anos quando, em 28 
de setembro de 1801, foi nomea-
do bispo de Santa Marta, no norte 
da atual Colômbia; terminou seus 
dias lá em 31 de outubro de 1803.

O fato de sua província filipina lhe 
ter emitido um diploma de frater-
nidade em 9 de abril de 1804, sem 
saber que ele havia morrido mais 
de cinco meses antes, fala clara-
mente o longe que ele ficou.
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Eugenio Sesé
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Porto Rico: Toribio 
Minguella (1894-1898)

Toribio Minguella (abaixo) traba-
lhou nas Filipinas por 18 anos, du-
rante os quais se apaixonou pelo 
país e se tornou um especialista 
em seu idioma principal, o tagalo.

Em 1858 ele foi nomeado procura-
dor em Madri perante o Governo 
e depois reeleito mais cinco vezes 
até 1894. Seu trabalho lhe valeu a 
eleição para bispo de Porto Rico.

Entrou em San Juan em 11 de no-
vembro de 1894, e ali permaneceu 
por pouco mais de três anos, quase 
até a independência da ilha, pois 
em março de 1898 foi noemado 
bispo de Sigüenza, em Guadalaja-
ra, Espanha.

Ele ficou pouco tempo na América, 
mas o suficiente para deixar sua 
marca de pastor zeloso, espiritual 
e iluminado, como diria o seu cro-
nista:

“Digno sucessor dos apósto-
los, tendo-lhe conquistado a 
mais profunda veneração e 
afeição dos fiéis a ele confia-
dos”.

Já falamos de seu serviço à Igreja 
de Sigüenza e de seu importante 
papel como escritor e intelectual 
no número 158 de Canta e Cami-
nha, página 7.
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NOME, NASCIMENTO E FALECIMENTO  ANO  TERRITÓRIO  GRAU 

Juan Ruiz (1728-1796) 1784 Nova Segóvia, Filipinas Bispo 

Joaquim Encabo (1740-1818) 1804 Cebu, Filipinas Bispo 

J. Julián Aranguren (1801-1861) 1846 Manila, Filipinas Arcebispo 

Mariano Cuartero (1830-1887) 1874 Nova Segóvia, Filipinas Bispo 

Leandro Arrué (1837-1897) 1885 Jaro, Filipinas Bispo 

Toribio Minguella (1836-1920) 1894 Porto Rico e Sigüenza, 
Guadalajara, Espanha Bispo 

Ezequiel Moreno (1848-1906) 1894 Casanare e Pasto, Colômbia Bispo 

Nicolás Casas (1854-1906) 1895 Casanare, Colômbia Bispo 

Andrés Ferrero (1846-1909) 1898 Jaro, Filipinas Bispo 

Santos Ballesteros (1869-1947) 1920 Casanare, Colômbia Bispo 

Fco. Javier Ochoa (1889-1976) 1929 Kweiteh, Henan, China Bispo 

Pablo Alegría (1876-1939) 1934 Casanare, Colômbia Bispo 

Nicasio Balisa (1893-1965) 1941 Casanare, Colômbia Bispo 

Gregorio Alonso (1984-1982) 1943 Marajó, Pará, Brasil Bispo 

José Álvarez (1906-1974) 1944 Lábrea, Amazonas, Brasil Bispo 

Arturo Quintanilla (1904-1970) 1949 Kweiteh, Henan, China Bispo 

Gregorio Espiga (1912-1997) 1955 Palawan, Filipinas Bispo 

Florentino Armas (1900-1979) 1963 Chota, Peru Bispo 

Martín Legarra (1910-1985) 1965 Bocas del Toro e Santiago 
de Veraguas, Panamá Bispo 

Arturo Salazar (1921-2009) 1965 Casanare e Pasto, Colômbia Bispo 

Alquilio Álvarez (1919-1985) 1967 Marajó, Pará, Brasil Bispo 

Justo Goizueta (1912-1991) 1970 Madera, Chihuahua Bispo 

Rubén Buitrago (1921-1991) 1971 Auxiliar de Bogotá 
e Zipaquirá, Colômbia Bispo 

Florentino Zabalza (1924-2000) 1971 Lábrea, Amazonas, Brasil Bispo 

Olavio López (1932-2013) 1977 Casanare, Colômbia Bispo 

José Arana (1923-1992) 1979 Chota, Peru Bispo 

David Arias (1929-2019) 1983 Aux. Newark, NJ, EUA Bispo 

Alfonso Gallegos (1931-1991) 1981 Aux. Sacramento, CA, EUA Bispo 

Agustín Otero (1940-2004) 1986 Aux. Bogotá, Colômbia Bispo 

Nicolás Shi (1921-2009) 1991 Shangqiu, Henan, China Bispo 

José Wang (1921-2004) 1996 Caozhou,Hezé, China Bispo 

Victoriano Román (1875-1947) 1911 Adm. Palawan, Filipinas Padre 

Marcelo Calvo (1873-1933) 1926 Adm. Lábrea, Amazonas, Brasil Padre 

Bernardo Merizalde (1891-1971) 1928 Adm. Tumaco, Colômbia Padre 

Ignacio Martínez (1902-1942) 1930 Adm. Lábrea, Amazonas, Brasil Padre 

Leandro Nieto (1893-1960) 1938 Adm. Palawan, Filipinas Padre 

Pedro Nel Ramírez (1914-2000) 1955 Adm. Tumaco, Colômbia Padre 

 

Bispos, prelados e administradores apostólicos agostinianos recoletos 
já falecidos. Nome, ano de nascimento e morte, ano de nomeação, 

território e grau de ordenação sacerdotal.
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No apostolado ministerial dos Agostinianos Recoletos, a atitude agostiniana de assistência aos 
mais necessitados e a prática de uma entrega total na caridade cristã é mantida a partir de um 
duplo aspecto: a solidariedade no nosso entorno sem esquecer à humanidade toda.

Agostinho de Hipona (354-
430), pai espiritual de toda 
a Família Agostiniana, dá 

conta do que significa para ele a 
atenção aos pobres. Sua interpe-
lação aos fiéis de Hipona no ser-
mão que citamos vai de uma peti-
ção a um mandamento.

O santo bispo entendeu muito 
bem que Deus não precisa de ouro 
ou pedras preciosas para sua ado-
ração, mas de nossos bens dados 
aos pobres. Seu amigo Possídio 
descreve esse compromisso de 
Agostinho com os necessitados:

“Quando os cofres da igreja 
estavam vazios, e faltavam- 
lhe os meios para ajudar os 
pobres, ele imediatamente 
dava a conhecer isso ao povo 
fiel. Ele mandava derreter os 
cálices sagrados para ajudar 
os cativos e a outros indigen-
tes” (São PoSSídio, Vida de Santo 
Agostinho, 24).

No apostolado ministerial dos 
Agostinianos Recoletos esta mes-
ma atitude agostiniana se mantém 
a partir de uma dupla perspectiva: 
a atenção à própria comunidade 
paroquial, ao entorno imediato; e 
a comunhão de bens e solidarieda-
de que chega a toda a humanidade 
sem fronteiras nem limites.

Comunidades locais, 
comunidades de bens

Nas respostas dadas ao questio-
nário em preparação ao próximo 
Capítulo Geral dos Agostinianos 
Recoletos (2022), as paróquias 
da Província de São Nicolau de 
Tolentino não somente relataram 
a atividade de Cáritas ou institui-
ções equivalentes (como as gene-
ralizadas sociedades vicentinas), 
mas também outras diversas tare-
fas, sempre realizadas com criati-
vidade e exemplaridade. A própria 
pandemia desencadeou uma série 
de ações originais.

Outra característica destas ações 
é a discrição. É difícil obter dados 
específicos, pois os beneficiários 
são mantidos fora dos olhos do pú-
blico por respeito à sua dignidade 
e por causa da exigência evangé-
lica: não deixe sua mão direita ver o 
que sua mão esquerda está fazendo.

O certo é que as paróquias em todo 
o mundo, incluindo as da Família 
Agostiniana Recoleta, atendem a 
centenas de pessoas em seu meio, 
sejam ou não frequentadores re-
gulares da igreja, ou pertençam 
a uma religião diferente ou não 
pratiquem nenhuma. Todos ficam 
atendidos sem distinção.

A lista dos beneficiários é inter-
minável: os sem-teto, migrantes, 
vítimas das novas formas de po-
breza (pobreza energética, em-
prego precário, desempregados de 
longa duração), idosos em solidão 
não escolhida, jovens presos pela 
dependência, famílias monoparen-

tais com crianças aos seus cuida-
dos e sem recursos...

Seguindo o exemplo de Agosti-
nho, toda a comunidade paroquial 
agostiniana recoleta faz parte des-
ta solidariedade e os leigos admi-
nistram, acolhem, lideram e agem.

Cáritas Paroquial é provavel-
mente o instrumento mais difun-
dido. Seus projetos podem ser 
puramente locais, ou de várias 
paróquias unindo forças em toda 
uma vizinhança, e até nacional ou 
internacional, tais como seus ape-
los perante grandes emergências.

Sua estrutura e sua ação, aplaudi-
da e apreciada até mesmo pelos 
que mais desconfiam da Igreja, se 
baseia na atenção direta nos es-
critórios paroquiais, onde cada 
pessoa, cada família vulnerável, 
tem um arquivo, alguém disponível 
para escutar, um acompanhamen-
to, um projeto de esperança para o 
futuro.

A paróquia, comunidade de fé, comunidade de bens

“Doai, portanto, aos pobres. Eu vos suplico, vos acon-
selho, vos prescrevo, vos ordeno” (Santo Agostinho, Sermón 61, 13)

Santo Agostinho distribuindo os bens dos ricos entre os pobres. 
José García Hidalgo, óleo sobre tela (1663 –1711). Museu do Prado, Madri, Espanha.
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No apostolado ministerial dos Agostinianos Recoletos, a atitude agostiniana de assistência aos 
mais necessitados e a prática de uma entrega total na caridade cristã é mantida a partir de um 
duplo aspecto: a solidariedade no nosso entorno sem esquecer à humanidade toda.

Como o Evangelho: 
sem fronteiras

Os Agostinianos Recoletos são 
missionários; e esta Província de 
São Nicolau de Tolentino está em 
missão há 400 anos. É por isso que 
em suas paróquias existe uma vir-
tualidade: oferecer garantias para 
aqueles que querem cumprir sua 
responsabilidade evangélica de 
amor ao próximo em projetos que 
vão muito além do local imediato.

A paróquia agostiniana recoleta 
aproxima os que estão afastados 
para reconhecê-los como próxi-
mos por meio do conhecimento, 
com dados, com as experiências 
compartilhadas dos missionários, 
sabendo onde, para quê e para 
quem os recursos são destinados. 
Desta forma, as paróquias ficam 
ligadas a projetos de desenvolvi-
mento em todo o mundo:

• O Lar Santa Mônica em Forta-
leza (CE) acolhe meninas e ado-
lescentes que sofreram violên-
cia, abuso ou abandono. Três 
paróquias na Espanha e duas 
no México o apoiam.

• O Centro Psicossocial Santo 
Agostinho apoia famílias po-
bres em Fortaleza, CE. É apoia-
do por paróquias na Espanha 
(2), Inglaterra (1) e México (1).

• O projeto de moradia Lar digno 
em Guaraciaba (CE) é apoiado 
por paróquias na Espanha (2), 
México (1) e Inglaterra (1).

• Os Centros Esperança do AM 
são espaços de prevenção e 
educação para adolescentes 
(12–17 anos). Existem três, 
apoiados por três escolas e seis 
paróquias na Espanha.

• Laguna Negra é um bar-
co hospital no AM com 
agentes de saúde volun-
tários do ES. Recebe re-
cursos de paróquias nos 
Estados Unidos (2) e na 
Inglaterra (2).

• Terra Solidária em Lábrea 
(AM) desenvolve ações 
de habitação, água e es-
goto. Recebe recursos de 
paróquias nos Estados 
Unidos (2), Espanha (1), 
México (1) e Costa Rica 
(1).

• O apoio à população das 
comunidades rurais do 
rio Purus no AM conta 
com a solidariedade das 
paróquias nos Estados 
Unidos (2), Espanha (1), 
Brasil (1) e México (1).

• Paróquias nos Estados 
Unidos (2), Espanha (1), 
México (1), e Costa Rica 
(1) colaboram no apoio de vá-
rias CEBs (página 6) em Pauini 
(AM).

• Cidade dos Meninos, um centro 
socioeducativo para estudan-
tes vulneráveis na Costa Rica, 
recebe recursos de quatro pa-
róquias nos Estados Unidos, 
Espanha, Inglaterra e Costa 
Rica, respectivamente.

• O CARDI (Centro de Acompa-
nhamento e Recuperação de 
Desenvolvimento Integral), um 
projeto sociossanitário na Ci-
dade do México, recebe apoio 
de uma paróquia nos Estados 
Unidos e campanhas regulares 
e voluntários das paróquias e 
das Juventudes Agostinianas 
Recoletas (JAR) no México.

Espaço de encontro 
para a solidariedade

A Rede Solidária Internacional 
Agostiniana Recoleta ARCORES 
nos permite chegar longe. Sua 
campanha Coração Solidário 
trouxe recursos para países como 
Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, 
Filipinas, Peru, República Domini-
cana, Serra Leoa e Venezuela.

Muitas paróquias se juntam a cam-
panhas internacionais diante de 
catástrofes, emergências, migra-
ções, deslocamentos em massa, 
guerras, fome, perseguições... a 
Igreja nunca deixa de estar na van-
guarda com sua resposta rápida e 
generosa.

Finalmente, há a colaboração pes-
soal. Através das paróquias, pesso-
as com sensibilidade especial têm 
contribuído com seu tempo e co-
nhecimento. O voluntariado, por 
sua vez, cria um vínculo especial 
com o lugar e o projeto em que se 
colabora.

A paróquia, comunidade de fé, comunidade de bens 15

Acima, cartaz da Campanha Coração Solidá-
rio 2020 de ARCORES.

Abaixo, festival beneficente da ONGD Ayu-
daFortaleza e da paróquia de Nossa Senhora 
da Boa Vista em Getafe (Madri, Espanha) em 
favor do Lar Santa Mônica de Fortaleza, CE.



São Nicolau, no IV Centenário
Aigreja paroquial de Santa Rita em Madri 

(Espanha) tornou-se no dia 10 de setem-
bro em centro e representação das múltiplas 
celebrações do dia de São Nicolau de Tolen-
tino nas comunidades e ministérios desta Pro-
víncia dos Agostinianos Recoletos que o tem 
como padroeiro e celebra seu 400º aniversá-
rio (1621–2021).

As celebrações começaram com a mensagem 
oficial para a jornada, uma recepção e um al-
moço na cúria provincial. Continuaram à tarde 
com a Eucaristia, presidida pelo bispo agosti-
niano recoleto Ángel San Casimiro.

A homilia foi proferida pelo prior provincial, 
Sérgio Sánchez, quem teve palavras de agra-
decimento pelo IV Centenário, pelo trabalho 
de cada membro da Província e pela colabo-
ração e generosidade de tantos leigos que, de 
uma forma ou de outra, deram tanta alegria, 
afeto e apoio à Família Recoleta.

A celebração contou com a presença de cem fi-
éis e 25 sacerdotes, recoletos de todas as Pro-
víncias da Ordem, do clero local e da Ordem de 
Santo Agostinho. A música ficou sob a respon-
sabilidade de Capela Hispana, grupo sob a di-
reção de José Bernardo Álvarez e com Javier 
Serrano no órgão, criando uma bela atmosfera 
de arte e espiritualidade.

Esta mesma igreja sediará o encerramento 
oficial do IV Centenário (1621 – 2021) da Pro-
víncia no dia 4 de dezembro às 13:00 horas.

As Filipinas voltaram a ser pro-
tagonistas na pequena cidade 

de Monteagudo, Espanha, onde 
está localizado o noviciado dos 
Agostinianos Recoletos. O Nún-
cio de Sua Santidade na Espanha, 
Dom Bernardito Cleopas Auza 
(Talibon, Bohol, Filipinas, 1959) 
quis comemorar a festa de Santo 
Ezequiel Moreno, no dia 19 de 
agosto, no referido convento.

O santo agostiniano recoleto foi 
formado naquele convento para 
tornar-se missionário nas Filipi-
nas; anos mais tarde voltou como 
prior para colaborar na formação 
de jovens religiosos e de lá se ofe-
receu para restaurar a Recoleção 
Colombiana, onde seu modo de 

ser, seu trabalho e sua experiência 
espiritual atraíram tanta atenção 
que acabou sendo bispo em Casa-
nare e Pasto. Finalmente, doente 
terminal de câncer, ele veio a mor-
rer neste convento recoleto.

Mais de 2.000 missionários espa-
nhóis formados em Monteagudo 
foram para as Filipinas; e não pou-
cos filipinos fizeram seu noviciado 
aqui. É por isso que o dia esteve 
repleto de alegria e fraternidade.

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

Na entrada do convento e diante da estatua de São Nicolau de Tolentino, de esquerda à direita: 
Daniele Liessi, conselheiro da Nunciatura em Espanha; Sergio Sánchez, prior provincial; Miguel Miró, prior geral; 
Bernardito Cleopas, Nuncio; Eusébio Hernández, bispo de Tarazona; e Francisco Javier Jiménez, prior local.

O Núncio na Espanha 
                             visita Monteagudo


