
Cada pessoa ou grupo tem a sua cultura, ou forma de ver e perceber a realidade, de compreender o 
ser humano em todos os seus aspectos: material, social e espiritual. A cultura é a alma de um povo e, 
em última análise, de cada pessoa. Daí a dificuldade de qualquer inculturação, que requer uma mu-
dança profunda no próprio sistema de valores, gostos e costumes.

400 anos de inculturação 
                    e de promoção social
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Durante 400 anos de história da Província de 
São Nicolau de Tolentino, os seus religiosos 
viveram as dificuldades da inculturação, pri-

meiro durante mais de três séculos nas Filipinas; e já 
durante os séculos XX e XXI em diferentes regiões da 
América, Ásia e África.

Qualquer processo de incul-
turação é relacional e bidi-
recional. Os missionários, 
por um lado, trazem o Evan-
gelho com a estrutura da sua 
cultura de nascimento, en-
riquecida pela cultura agos-
tiniana recoleta; e, por outro 
lado, são influenciados pelas 
línguas, costumes e tradi-
ções das sociedades que os 
acolhem.

Este encontro de cultu-
ras traz riqueza, simbiose 
e muitos frutos. Os povos 
originários do arquipélago 
filipino, por exemplo, não ti-
nham um sentido de comu-
nidade ou espaço social. Os 
missionários recoletos dedi-
caram muitos esforços para 
os fazer sentir-se parte de 
uma comunidade.

A evangelização não se reduz ao nível espiritual 
(catequese, sacramentos, devoções, liturgia...). As 
circunstâncias da vida, às vezes muito difíceis, obri-
garam os missionários a dedicar o seu talento e a sua 
força à promoção social e à defesa dos humildes 
diante de tanta violência que tem asolado os povo-

ados de todos os tempos com consequên-
cias cruéis por conta da: pirataria, crime 

organizado, terrorismo, tráfico de pes-
soas ou de droga, empresas com sede 
de dinheiro, exploração...

A ligação entre a promoção material, humana e re-
ligiosa é tão estreita que nenhuma delas é possível 
sem a outra. É por isso que os missionários nunca 
hesitaram em preocupar-se com a educação, saúde, 
infraestrutura (igrejas, escolas, moradias, estradas, 

pontes, barragens), produ-
ção de alimentos, água potá-
vel e saneamento...

Os missionários esforçam-
-se até hoje para tornar as 
pessoas com quem vivem, 
protagonistas na defesa dos 
seus direitos como cidadãos, 
trabalhadores, migrantes ou 
indígenas, através de asso-
ciações, cooperativas e do 
monitoramento legítimo das 
autoridades públicas.

Esta ânsia de inculturação, 
esta preocupação de evan-
gelização e promoção so-
cial, esta adaptação a cul-
turas muito diferentes e 
distantes começa, em grande 
medida, na formação pesso-
al do próprio religioso.

Cada pessoa vocacionada 
passa por um processo de 
inculturação pessoal aos va-
lores e carisma de uma famí-

lia religiosa em que aprende a ser e a comportar-se 
como um membro. Esta primeira inculturação, que 
acontece na formação inicial e na formação perma-
nente, facilita as inculturações subsequentes deriva-
das da sua tarefa pastoral e social.

Nesta edição de Canta e Caminha oferecemos-lhe 
uma amostra tanto do desejo de inculturação como 
dos projetos socioevangelizadores, aqueles que ain-
da nos surpreendem nesta esplêndida história de 
400 anos, bem como os projetos da atualidade..

O açude do Moínho (Prinza Dam) 
no rio Zapote, Imus, Filipinas.



2 Projeto de evangelização, projeto humanizante
A Família Agostiniana Recoleta possui um carisma de comunidade e solidariedade; além do caris-
ma missionário que tem uma forte presença na Província missionária de São Nicolau, cuja razão 
de ser é a evangelização integral baseada na profunda convicção da defesa da dignidade humana 
e dos mais vulneráveis. Tudo isso se concretiza numa multiplicidade de iniciativas.

Ser cristão é reviver a mensa-
gem de Jesus, que passou a 
sua vida ao lado dos pobres, 

dos doentes, das mulheres, das 
viúvas, das crianças... quem quiser 
seguir os seus passos, não deve es-
tar afastado dos mais vulneráveis 
e marginalizados.

Desde o seu nascimento, a Provín-
cia missionária dos Agostinianos 
Recoletos concebeu projetos so-
ciais que nasceram do seu ímpeto 
evangelizador e da sua imersão 
social. Vejamos alguns destes cam-
pos de ação de solidariedade.

Cidadania

Os missionários recoletos nas Fi-
lipinas criaram a cidadania. João 
Alaminos e Vivar (1813–1899), o 
96.º governador das Filipinas, dis-
se por volta de 1874:

Vou até às aldeias, pergun-
to quem construiu esta ou 
aquela ponte e eles respon-
dem: “Padre Fulano”. E 
aquela escola? “Padre beltra-
no”. É sempre assim que sou 
respondido. Aqui tudo foi fei-
to pelos frades.

O Evangelho tem raiz comunitá-
ria: o indivíduo não se compreen-
de sem a comunidade. Nas Filipi-
nas, a população originária estava 
dispersa, cada família na sua terra, 
sem laços solidários. Os missioná-
rios criaram uma sociedade proto-
-urbana com serviços públicos.

Fundaram quase todas as aldeias 
da ilha de Negros; Baclayon, Tag-
bilaran, Corella, Bilar ou Balilihan 
(Bohol); Danao e Compostela 
(Cebu); Ozamiz e Jimenez (Misa-
mis); San Marcelino, San Antonio, 
San Narciso e San Felipe (Zamba-
les); Imus (Cavite). Transladaram 
as aldeias já fundadas para locais 
mais seguros ou reconstruíram-
-nas após um desastre: Alaminos 
(Panganisán), Catmon (Cebu), Ca-
tarman (Camiguín).

O seu modelo urbanístico continha 
uma praça central (acima, Tagbi-
laran) cheia de acácias cujos lados 
estão a igreja, o convento, a prefei-
tura e a escola; as ruas partiam da 
praça de forma quadriculada. E se 
dispunham os serviços: cemitério, 
mercado, hospital, prisão.

A água tinha de ser trazida para 
cada aldeia, as fontes, estradas e 
pontes tinham de ser construídas. 
As redes rodoviárias de Bohol e 
Siquijor e as extensas regiões de 
Negros, Camiguin e Misamis tem 
como origem as estradas dos Re-
coletos. Religiosos como Nicanor 
Arciniega, Matias Carbonel, Júlio 
Saldanha e Lucas de Jesus Maria 
(nomeado mestre-de-obras de 
Manila) facilitaram a vida aos seus 
vizinhos.

No século XXI, a cidadania baseia-
-se na defesa daqueles que sofrem 
discriminação ou violação dos seus 
direitos através de associações, 
sindicatos, formação de líderes 
comunitários, monitoramento e, 
se necessário, a denúncia contra 
os poderes econômicos e políticos. 
Esta é uma tarefa permanente na 
Amazônia brasileira.

Habitação

É um direito humano e o acesso a 
uma moradia digna é um problema 
real; para a Igreja, é também o es-
paço da família, a Igreja doméstica. 
Um verdadeiro lar facilita a priva-
cidade, o crescimento, a segurança 
e a paz, a escolaridade.

Muitos recoletos nas Filipinas con-
venceram os povos nativos a urba-
nizarem-se, dando-lhes casas para 
as suas famílias.

No Brasil, a Província tem atual-
mente dois grandes projetos ha-
bitacionais. Em Guaraciaba do 
Norte (CE) os beneficiários são fa-
mílias de trabalhadores rurais que 
alugavam aos seus empregadores, 
barracos de barro e madeira a pre-
ços exorbitantes, num círculo de 
exploração e condições insalubres.

No Amazonas (na parte inferior, 
bairro Terra Solidária em Lábrea), o 
apoio é dado principalmente às fa-
mílias monoparentais de mulheres 
abandonadas com filhos e depen-
dentes idosos, que emigraram em 
busca de acesso à educação e tra-
tamento de saúde.
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Água e saneamento

Em 1894, frei Francisco Gómez 
instalou uma fonte de oito canos 
na praça de Siquijor (Filipinas) 
com água canalizada através de 
mais de seis quilômetros de enca-
nação. É apenas um exemplo do 
que tem sido feito em três séculos 
nas Filipinas.

Na Serra Leoa (parte inferior à direi-
ta), missionários mediaram a insta-
lação de quase uma centena de po-
ços no mesmo número de aldeias.

No bairro Terra Solidária de Lábrea 
(AM, Brasil), se encaminha o últi-
mo grande projeto de água potá-
vel, banheiros e sistema de esgoto 
para mais de cem famílias.

Educação

Os missionários recoletos foram 
pioneiros nas Filipinas na funda-
ção e financiamento de escolas 
rurais, algo fora do radar das auto-
ridades civis. Apoiaram esta tarefa 
com elementos como a música.

Além do apostolado educacional, 
a Província missionária tem hoje 
projetos que apoiam, completam 
e tornam possível uma educação 
de melhor qualidade para adoles-
centes em situações vulneráveis: 
o ensino noturno em Querétaro 
(México), a Ciudad de los Niños 
(Cidade dos Meninos) na Costa 
Rica, os Centros Esperança (no 
canto inferior, à esquerda) na Ama-
zônia brasileira. A base é acreditar 
na Educação como um motor de 
mudança social e uma arma contra 
o círculo vicioso da pobreza.

Saúde

Os missionários de todos os tem-
pos enfrentaram decisões de vida 
ou morte, dado que eram os únicos 
a quem se podia recorrer em caso 
de complicações no parto, aciden-
tes, doenças graves, ataques de 
animais...

Nas Filipinas, frei Gregório Sanz 
escreveu um tratado sobre o par-
to em 1856 (na parte superior); 
Bernardo e Siríaco Echeverría 
especializaram-se em cesarianas; 
Fernando Cuenca (1824-1902), 
em Talisay, abriu deu assistência 
hospitalar.

No início do século XX, Pedro Co-
lomo (1899-1979), religioso e mé-
dico, tratou mais de 40.000 pes-
soas na China; no início do século 
XXI, profissionais voluntários na 
Serra Leoa ofereceram milhares 
de consultas.

Na Cidade do México está o mi-
nistério mais conectado com o 
campo da saúde desde 1961, a 
Paróquia de Hospitais, que aten-
de três grandes centros públicos. 
O projeto CARDI (na parte inferior 
no centro) reforça o lado social, cui-
dando dos doentes e das suas fa-
mílias e formando voluntários.

No AM, a Igreja cuidou dos Han-
senianos, reduziu significativa-
mente a mortalidade infantil com 
a Pastoral da Criança e oferece 
tratamentos à beira do rio com um 
barco-consultório, o Laguna Ne-
gra, dirigido por voluntários do ES.

Na Espanha, até recentemente, as 
capelanias de hospitais de Sarago-
ça, Almería e Chiclana (Cádiz) têm 
sido atendidas por recoletos.

Finalmente, santo Ezequiel More-
no que é o padroeiro contra o 
câncer. No Centro Virtual de 
Oração Santo Ezequiel More-
no (QR) muitos estão unidos 
em oração, onde encontram 
ânimo, esperança e apoio mútuo.

Mulher

A discriminação e a violência con-
tra as mulheres é uma grande pre-
ocupação para os missionários. 
Na China, quase logo após a sua 
chegada, os missionários criaram 
a Santa infância, um projeto que 
acolhia bebês abandonados logo 
após o seu nascimento; o motivo 
do abandono era serem meninas, 
discriminadas e consideradas um 
peso econômico na êpoca.

Em Fortaleza (Ceará, Brasil), exis-
te apenas um abrigo onde as au-
toridades competentes (tribunais, 
conselhos tutelares) podem levar á 
vítima quando há um caso de abu-
so, exploração, violência, abando-
no ou qualquer outra violação dos 
direitos de meninas e adolescen-
tes. Este abrigo é o Lar Santa Môni-
ca que pertence aos Agostinianos 
Recoletos.
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AProvíncia de São Nicolau 
de Tolentino tem estado 
ativa nas Filipinas durante 

377 dos seus 400 anos de existên-
cia. Os Agostinianos Recoletos 
haviam chegado às ilhas 15 anos 
antes de formarem a sua Provín-
cia missionária; e esta obra deu 
os seus frutos mais maduros em 
1998, quando a Província filipina 
da Ordem foi erguida.

Os missionários foram às ilhas 
para evangelizar, mas através do 
seu trabalho também construíram 
a sociedade e ajudaram a definir a 
atual cultura filipina. Nesse país 
encontramos abundantes teste-
munhos desta contribuição cultu-
ral recoleta, tanto na esfera reli-
giosa como civil.

Edifícios religiosos

A arquitetura recoleta deixou as 
Filipinas repleta de igrejas, con-
ventos e casas paroquiais, campa-
nários, salões paroquiais. Dos 235 
ministérios atendidos pelos Agos-
tinianos Recoletos até à Revolução 
Filipina (1898), em 135 – quase 
60% – construíram igrejas de edi-
ficações sólidas: 82 de alvenaria e 
57 de base de pedra com parede 
divisória de pampango, ou seja, de 
madeira e bambu.

• Catedral de São Sebastião 
Bacólod (Negros Occ.)

Após seis anos de construção, foi 
inaugurada em 1882. Uma linda 
catedral cujas torres e cuja beleza 
(foto, abaixo) dominam a praça. O 
seu interior é iluminado e acon-
chegante por conta de suas rosá-
ceas. Duas galerias de arcos e co-
lunas esbeltas delimitam as naves.

No seu pórtico encontram-se es-
tátuas dos recoletos Fernando 
Cuenca (1824–1902) e Maurício 
Ferrero (1844–1916). O primeiro 
modernizou Negros; o segundo é 

o pai da capital de Ba-
colod.

• Catedral de Santo 
Agostinho, Cagayán 
de Oro (Misamis Or.)

Cagayan é um referente 
na história da Recole-
ção. Agostinho de São 
Pedro, o Padre Capitão, 
esteve aqui (1626-1638 
e 1641–1642). Ele des-
locou o povoado da 
zona do rio para onde 
hoje (foto, acima) se en-
contra esta igreja de 
pedra de coral. Foi re-
modelada em 1933 para 
se tornar Catedral. 

— Catedrales

Os recoletos construíram 12 das 
47 catedrais filipinas (25%), todas 
no caso de Negros (4) e Bohol (2). 
Dez foram antes paróquias e duas 
(Porto Princessa e Vigan) já foram 
concebidas como catedrais.

• Catedral de São  José 
Alaminos (Pangasinán)

Frei Manuel Bosquete, pároco de 
Alaminos, iniciou a construção 
desta igreja espaçosa, majestosa 
e com excelentes proporções que 
seria inaugurada em 1857 pelo seu 
sucessor, frei José Tornos.

Os Agostinianos Recoletos trabalham em conjunto com o povo filipino há 415 anos. As marcas 
materiais e imateriais desta relação estreita e longa são visíveis tanto na Família Agostiniana Re-
coleta como no Arquipélago, fruto de um trabalho sócio evangelizador em conjunto.
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• Catedral de S. Agosti-

nho, Iba (Zambales)

Grande e harmoniosa, 
feita de coral, a sua torre 
data dos anos 60 do século 
XX. Há brasões da Ordem 
nas suas portas e nos al-
tares laterais em gesso; e 
a imagem do santo padro-
eiro preside sua grande 
nave, com um telhado pla-
no e chanfrado.

• Catedral de N. Sra. 
do Pilar. Imus (Cavite)

A primeira igreja de Imus 
foi destruída em 1779. A 
segunda resistiu até o ter-
remoto de 1822. Depois, 
pensou-se numa terceira 
forte para qualquer catás-
trofe. Foi iniciada em 1825 
por frei Nicolau Becerra, 
conhecido pela sua defesa 
da cidade contra os bandi-
dos. Não teve tempo para termi-
nar a construção, ainda inacabada 
meio século depois.

A Diocese de Imus foi erguida em 
1961 e a igreja que frei Nicolau 
Becerra iniciou (foto, parte inferior) 
é hoje a catedral.

• Catedral de São Fco. Xavier 
Kabankalán (Negros Occ.).

Kabankalan foi promovida como 
aldeia em 1848, quando chegaram 
os Recoletos. A partir de 1905 foi 
construida primeiro uma capela e 
depois a Catedral que é hoje admi-
rada. Foi frei Felipe Lerena quem 
reuniu a vontade e os recursos. 

Os Agostinianos Recoletos trabalham em conjunto com o povo filipino há 415 anos. As marcas 
materiais e imateriais desta relação estreita e longa são visíveis tanto na Família Agostiniana Re-
coleta como no Arquipélago, fruto de um trabalho sócio evangelizador em conjunto.

Pôde vê-la inaugurada, mas não 
concluída, em 15 de dezembro de 
1935.

• Catedral da I. Conceição 
Porto Princessa (Palawan)

O grande conjunto arquitetônico 
da catedral se destaca por sua cor 
branca e seus pináculos neogóti-
cos (foto, acima). Ergue-se na coli-
na onde os fundadores da cidade, 
liderados por santo Ezequiel Mo-
reno, celebraram a primeira missa 
em 1872. Embora seja o segundo 
maior município das Filipinas, a 
catedral pode ser vista desde todo 
o território e baía.

Em 1955 foi criado o Vicariato 
Apostólico de Palawan e o seu 
primeiro bispo, o agostiniano re-
coleto Gregório Espiga, começou 
imediatamente a trabalhar na ca-
tedral, inaugurada em 1961.

• Catedral de São José 
Romblon (Romblon)

O Padre Capitão (na parte superior, 
à direita) residiu aqui entre 1644 
e 1651 e constatou a necessidade 
de uma igreja bastante sólida para 
servir de refúgio contra os cons-
tantes ataques piratas.

Tem sido catedral desde 1974, e 
é uma das mais antigas das Filipi-
nas. Tem um esplêndido retábulo 
barroco de estilo mexicano onde 
encontramos os santos agosti-
nianos, um altar bizantino, vitrais 
e uma bela coleção de imagens e 
pinturas.

• Catedral de São Carlos 
São Carlos (Negros Or.)

Uma igreja que há muito tempo se 
esperava ser construída, mas só 
foi iniciada na segunda década do 
século XX, sendo inaugurada em 
1936. Em 1975 os Recoletos dei-
xaram a paróquia e em 1988 foi 
consagrada Catedral.

5
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• Catedral de S. José Operário 
Tagbilaran (Bohol)

Os Jesuítas construíram uma igre-
ja de pedra antes da chegada dos 
Recoletos, mas foi destruída em 
um incêndio. Valério de São Se-
bastião, pároco de 1843 a 1857, 
marcou a igreja uma e outra vez 
com o brasão da Ordem. Tornou-
-se catedral em 1941.

• Catedral da Santíssima 
Trindade, Talibón (Bohol)

A construção começou em 1852, 
após a chegada do padre Lorenzo 
Maior. Catedral desde 1986, qua-
se não sofreu, como Tagbilaran, 
com o terremoto de 1990.

• Catedral da Conversão de 
São Paulo. Vigan (Ilocos Sul)

Esta catedral e o palácio episcopal, 
construídos um perto do outro, fo-
ram encomendados pelo frei João 
Ruiz de Santo Agostinho (1728–
1796) quando foi eleito bispo em 
1780. Fazem parte do centro his-
tórico de Vigan, declarado Patri-
mônio Mundial em 1999.

— Outras igrejas

• Basílica de São Sebastião  
Manila)

Um dos primeiros recoletos nas 
Filipinas, Rodrigo de São Miguel 
(1584–1626) em 1618 entronizou 
a Virgem do Monte Carmelo em 
São Sebastião. Contudo, os terre-
motos e tufões atingiram a igreja 
repetidamente. Após as duas últi-
mas destruições em 1863 e 1880, 
foi decidido proteger a imagem 
com uma construção bem sólida.

Assim surgiu esta obra original e 
cara do engenheiro Genaro Pa-
lácios, de ferro (acima), concluída 
em oito anos, inaugurada a 15 de 
agosto de 1891 pelo arcebispo de 
Manila e por uma multidão.

Com 55 metros de comprimento, 
25 de largura e 52 de altura nas 
torres, foram precisas 1.350 tone-
ladas de ferro fundido em Bélgica. 
Os artesãos e estudantes locais da 
Academia de Desenho e Pintura de 
Manila criaram o mobiliário e a de-
coração interior no próprio local.

Em 1973 foi declarado Patrimônio 
Histórico Nacional, o que levou à 
sua restauração com recursos pú-
blicos em 1982. Desde 2006, tem 
buscado obter o estatuto de Patri-
mônio Mundial.

• Santa Mônica, Cavite

Os Agostinianos Recoletos em 
1616 abriram em Cavite um con-
vento e uma igreja de alvenaria só-
lida, rapidamente concluídos com 
recursos fornecidos pelos fiéis.

Hoje, tudo o que resta é a 
torre (junto a estas linhas), 
orgulhosa e esplêndida 
entre os barracos que im-
pedem o seu acesso. Qua-
se escondida, mas ainda de 
pé, é para Cavite e para os 
Agostinianos Recoletos 
uma lembrança comoven-
te dessa antiga presença.

— Vestígios 
        recoletos

Na paróquia de Bolinao 
(Zambales) ainda se po-
dem ver casulas com o 
brasão da Ordem borda-
do sobre elas. Em Porto 
Princesa (Palauã) estão 
em exposição catecismos 
e escritos recoletos. Em 
Baclayon (Bohol), Liloan 
(Cebu) e Carmen (Cebu) 
vários livros paroquiais 
espanhóis feitos pelos re-
coletos são preservados 
nos seus velhos armários. 

— A casa mãe

O convento de São Nicolau de To-
lentino em Manila (assita vídeo do-
cumentário no QR) foi a Casa Mãe 
da Província durante 337 anos. 
Completamente destruída na II 
Guerra Mundial pelos bombar-
deios da Batalha de Manila em 
1945, tudo o que resta é uma placa 
comemorativa no local onde se en-
contrava e, no mapa das ruas, com 
o nome: Recoletos.
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Infraestruturas

— Defesa civil

Das 208 fortificações espa-
nholas nas Filipinas enu-
meradas pelo jesuíta René 
Javellana, 40 são de cons-
trução recoleta, com a par-
ticularidade de a Ordem ter 
feito com recursos próprios 
e não da defesa civil.

As mais notáveis são as de 
Romblon, de meados do 
século XVII, construídas 
pelo Padre Capitão; e as 
quatro construídas pelo 
frei João de São Severo 
(quadro) por volta de 1683: 
Cuyo, Agutaya, Linapacan 
e Culion.

Os fortes de Cuyo e Agu-
taya foram habitados por 
Recoletos até 1973 e estão 
em bom estado; em Lina-
pacan algumas das suas es-
truturas são preservadas.

Em 1790, o provincial Joaquim 
Encabo distribuiu material de de-
fesa para Mindanao. É incrível ler 
isto num protocolo oficial de um 
prior provincial, mas define bem a 
tarefa de defesa da população:

Para a cidade de Cantilan, 
um canhão de quatro, três ca-
nhões de dois e um de uma 
libra; às cidades da ilha de 
Siargao, dois falconetes de 
duas e um falconete de uma 
libra; ao partido de Bislig, 
dois falconetes de duas e um 
falconete de meia libra; para 
a nova cidade de Gingoog, 
um falconete de uma, com 
um número suficiente de ba-
las para os canhões acima 
mencionados.

— Fazendas e reservatórios

Imus, 20 quilômetros ao sul de 
Manila, preserva muitas recorda-
ções da presença recoleta, que re-
monta ao final do século XVII. Um 
dos seus bairros, São Nicolau de 
Tolentino, fica no que outrora foi 
a Fazenda da Província (foto, abai-
xo), 20.000 hectares de terra fértil 
e numerosos fluxos de água.

Para melhorar o rendimento, os 
recoletos construíram açudes, 
barragens, canais, túneis, estradas 
e pontes. Em 1894 já haviam cons-
truído 54 barragens e represas.

A mais impressionante, no rio 
Zapote, é a Barragem do Moli-
no (Prinza Dam) (na capa). Vinte 
metros de altura e 286 metros de 
comprimento, levou 11 anos para 

ser construída, sob a super-
visão de frei Hilário Bernal. 
Hoje já não está em uso, po-
rém foi reformada, e serve de 
passagem de pedestres entre 
duas cidades.

A Barragem Casundit fica no 
rio Ylang-Ylang, sendo obra 
de frei Lucas de Jesus Maria 
(1722–1792). É a mais antiga 
em uso na zona de Manila, se 
não no país, e a obra hidráuli-
ca mais importante do arqui-
pélago durante o século XVIII. 
Uma campanha apela agora 
para ser declarado monumen-
to histórico.

Com sete metros de altura e 
44 metros de comprimento, 
preserva parte da canaliza-
ção de pedra arqueada, que 
foi chamada de symborio (em 
referência ao espanhol para 
cúpula).

A preservação do patri-
mônio dos recoletos

Desde 1998, a Província de Santo 
Ezequiel Moreno dá continuidade 
à presença recoleta no país e man-
tém este legado histórico:

O Museu Recoleto da Cidade de 
Quezon explica esta história co-
mum a partir de objetos, imagens, 
maquetes e painéis.

Uma pioneira Comissão para a 
História, Cultura e Patrimônio 
Recoletos administra esta tarefa 
de salvaguarda. Promove o conhe-
cimento e a publicação de obras 
sobre esta história e promove a 
localização e colocação de placas 
comemorativas em espaços e edi-
fícios históricos.

Sem considerar a Espanha, Itália, Colômbia e Fili-
pinas, a presença recoleta noutros países é rela-

tivamente recente, desde 1899. Na Espanha e na Co-
lômbia as mais antigas casas e igrejas deixaram de 
pertencer à Ordem após as desamortizações liberais 
do século XIX. A casa mais antiga da Ordem, o con-
vento de Talavera da Rainha (Toledo, 1589), é hoje um 
museu de cerâmica. Na Colômbia a Ordem sim pre-
serva três casas antigas, de 1604, 1607 e 1635; e os 
frades recoletos vivem ininterruptamente no Colégio 
de São Ildefonso em Roma (Itália) desde 1619.
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Em Kweiteh / Shangqiu (Henan, China) um punhado de missionários agostinianos recoletos es-
panhóis conseguiu adaptar-se às circunstâncias culturais e sociais de tal forma que em menos de 
três décadas construíram uma Igreja próspera e com vocações locais. Aprender o idioma chinês 
foi apenas um dos enormes desafios que venceram com admirável sucesso.

Os Agostinianos Recoletos 
abriram a sua tão desejada 
missão na China em 1924, 

na região de Kweiteh, hoje Shan-
gqiu, província de Henan. Os reli-
giosos espanhóis permaneceram 
lá até serem expulsos do país em 
1952, com o advento da República 
Popular China; os recoletos chine-
ses permaneceram no país e não 
voltou-se a ter contato com eles 
durante as três décadas seguintes.

Há alguns aspectos-chave que per-
mitem perceber como os missio-
nários espanhóis se aculturaram 
na China; e como conceberam a 
ação evangelizadora de modo que 
esta fosse significativa, atrativa e 
apelativa para pessoas de uma cul-
tura tão exótica e diferente.

Observação, análise e 
adaptação

A primeira tarefa que os missio-
nários se impuseram foi, observar 
os costumes, gostos e hábitos do 
mundo chinês e, após esta análise, 
tentar adaptar-se a eles.

Rapidamente tomaram consciên-
cia da roupa que deviam usar e da 
forma como deviam apresentar-se. 
Assim assumiram o uso da toga e 
deixaram crescer longas barbas. 
Também perceberam que os ritos 
do culto tinham que ser adaptados 
aos costumes chineses.

Para se adentrar na cultura de um 
povo, é necessário saber que prin-
cípios e valores animam e movem 
sua vida. Nesta investigação, os 
missionários recoletos descobri-
ram que para os chineses era mui-
to importante aparecer publica-
mente como pessoas honestas se 
quiserem ocupar qualquer cargo 
público. No entanto, a esfera pri-
vada era governada por outros cri-
térios, menos éticos.

Descobriram também que não 
eram discursos e raciocínios que 

resolviam os problemas, mas visi-
tas de intermediários, banquetes, 
encontros pessoais e reuniões.

Os missionários enfatizaram a sua 
visão de negócio do povo chinês. O 
missionário Luís Arribas escreve:

“O princípio do comercian-
te chinês —infalível quase 
sempre— deve ser o de ga-
nhar muito dinheiro em um 
prazo de tempo prolongado; 
enquanto o nosso — quase 
sempre inseguro — é o de fa-
zer uma soma exorbitante de 
dinheiro num curto tempo”.

Os missionários dizem do povo 
chinês que são bons e moralmente 
corretos; respeitam os estrangei-
ros com deferência, mesmo que 
se sintam deslocados da sua forma 
de ver e sentir; são trabalhadores 
e querem trabalhar em paz sem se 
envolverem em ideologia ou polí-
tica, exceto para uma minoria de 
intelectuais e militares. Ultrapas-
sam os ocidentais em vontade e 
firmeza, tenacidade e constância, 
resiliência diante da adversidade.

China: a evangelização da cultural e a enculturação do Evangelho8

Eles constataram que a religiosida-
de chinesa é uma mistura (politeís-
mo, panteísmo, ateísmo), embora 
observem que o Confucionismo 
e a sua ética tenham uma grande 
influência na sociedade em geral. 
As expressões da religiosidade po-
pular são marcadas por um caráter 
mercantilista e cerimonialista, sem 
influência numa possível transfor-
mação interior do indivíduo.

O idioma

Elemento fundamental, conhe-
cê-lo ou ignorá-lo é o mesmo que 
aceder ou sentir-se impotente na 
compreensão da cultura. Os mis-
sionários perceberam a necessida-
de de dominar a língua, à qual dedi-
caram muitas horas; e, no entanto, 
lamentam que não chegassem fa-
cilmente a um uso fluente e a um 
domínio satisfatório.

Todos os missionários reconhecem 
a dificuldade particular da língua, 
que é o principal obstáculo para a 
comunicação, portanto, para a pre-
gação para a evangelização.
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Igreja local

As tremendas dificuldades da lín-
gua despertaram a consciência de 
que era essencial ter colaborado-
res locais. Gastaram energia, re-
cursos e dinheiro para os preparar, 
ao ponto de construir uma escola 
para catequistas inaugurada no 
dia 30 de janeiro de 1933.

Estavam também cientes da ne-
cessidade de edificar uma Igreja 
local com protagonistas locais, 
seguindo as instruções do Concílio 
de Xangai, e assim estabeleceram 
a vida consagrada ao abrir o Semi-
nário Santo Agostinho, pelo qual 
passaram quase 70 estudantes, 17 
dos quais se tornaram agostinia-
nos recoletos professos e foram 
ordenados.

Fundaram também as Agostinia-
nas Catequistas de Cristo Rei 
com jovens mulheres consagra-
das prontas para ajudar aos seus 
irmãos na catequese e nas obras 
sociais abaixo descritas.

Saúde

Uma das necessidades mais pre-
mentes da população era a assis-
tência médica. Em 1932 os missio-
nários abriram um dispensário sob 
o lema: do corporal ao espiritual, 
dirigido pelo frei Pedro Colomo 
(1899–1979), religioso e médico. 
Foi também uma forma de dar tes-
temunho na prática do que prega-
vam por palavras.

A consulta era gratuita para os po-
bres e àqueles que a podiam pagar 
era cobrado uma taxa mínima de 
modo a evitar multidões, porque 
os chineses, segundo os missioná-
rios, só valorizavam o que podiam 
pagar. Medicamentos e vacinas 
foram também distribuídos em 
Kweiteh e nas imediações. Houve 
quase 42.000 consultas.

O dispensário Kweiteh era um re-
cinto de conversões porque o aco-
lhimento, a hospitalidade e a gene-
rosidade eram a melhor forma de 
pregar o Evangelho.

China: a evangelização da cultural e a enculturação do Evangelho
Educação

Quando a situação política o per-
mitiu, no ano letivo de 1939–1940, 
os missionários abriram escolas 
para rapazes e meninas que estu-
davam até o 5.º ano. Três das cinco 
professoras eram religiosas agos-
tinianos catequistas de Cristo Rei.

Como os missionários geriram es-
tas escolas ajudou às classes mais 
instruídas e com melhores condi-
ções a abandonar os seus precon-
ceitos contra a Igreja Católica. Foi 
isto que o bispo agostiniano reco-
leto da missão, Xavier Ochoa, as-
sinalou:

As escolas estão trazendo 
muitas pessoas para a Igre-
ja, pessoas que não vêm devi-
do à multiplicação dos pães 
e peixes no deserto, ou seja, 
não precisam vir à igreja 
para poder comer bem, mas 
pela doutrina que ouvem.

Esta apreciação é também de-
monstrada num fato objetivo, tal 
como o número de estudantes, 
duzentos; o missionário que esta-
va encarregado deste apostolado 
afirmou:

Certamente que hoje em dia 
na cidade não há escola me-
lhor frequentada.

Na coluna da esquerda, de cima para bai-
xo: Catequistas de Cristo Rei, crianças do 
pré-seminário Santo Agostinho e entrega 
de diplomas na Escola de Catequistas.
Acima dessas linhas, Colomo e duas frei-
ras no dispensário médico (acima) e cui-
dado de meninas abandonadas (abaixo).
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As paróquias dos Agostinianos Recoletos nos Estados Unidos adaptaram-se rapidamente à rea-
lidade imposta pela pandemia e têm sido fundamentais na prestação de serviços de saúde, diag-
nóstico e prevenção para quem vivem com medo devido à sua situação legal no país. É apenas 
uma continuação de décadas de solidariedade e de serviço aos migrantes, conforme o Evangelho.

A 
presença dos Agostinia-
nos Recoletos nos Estados 
Unidos começou nos anos 

trinta do século XX e, desde en-
tão, o apostolado ministerial tem 
sido o principal serviço da Ordem à 
Igreja e à sociedade americana.

Isto é evidente não só nas próprias 
paróquias, mas também nas mui-
tas outras atividades em que os 
Recoletos se especializaram no 
país, tais como os Cursos de Cris-
tandade, a formação de líderes 
leigos, a assistência especializada 
às minorias sociais e capelanias.

Tendo a sorte de servir em várias 
partes de um país tão grande e 
diversificado, foi dada atenção às 
necessidades particulares de cada 
região: atualmente, Costa Leste 
(Nova Iorque e Nova Jersey); Sul 
(Texas e Novo México); Costa 
Oeste (Califórnia).

Pandemia

A pandemia que tem assolado o 
mundo desde o início de 2020 
aumentou as preocupações dos 
paroquianos sobre o presente e o 
futuro, os seus receios de confina-
mento. As igrejas tiveram de ser 
fechadas e as reaberturas vieram 
muito mais tarde e com restrições. 
Havia necessidade de semear a 
esperança numa situação desa-
fiante, inesperada e indesejada.

O principal papel dos religiosos 
nos Estados Unidos tem sido o de 
serem animadores e semeado-
res de esperança. Para além dos 
serviços sacramentais e grupos 
paroquiais —cujas reuniões foram 
lentamente retomadas —tem ha-
vido um forte interesse em ajudar 
as populações migrantes, um dos 
grupos de pessoas mais afetados 
pelas terríveis consequências so-
ciais, laborais, sanitárias e econô-
micas da pandemia.

Outra atividade que se desmoro-
nou por causa da pandemia foi o 
plano de promoção e divulgação 
da Rede Solidária Internacional 
Agostiniana Recoleta ARCORES 
nos Estados Unidos, que tinha 
sido planejado alguns meses antes 
do começo das restrições.

O plano foi interrompido quase 
ao mesmo tempo quando foi re-
cebida a autorização para atuar 
na divulgação mediante palestras 
de animação missionária em vá-
rias Dioceses. No início de 2021 
chegou uma nova permissão para 
apresentar os projetos socioevan-
gelizadores da Família Agostinia-
na Recoleta em várias paróquias 
da Califórnia.

Embora não como inteiramente 
esperado e planejado até a chega-
da do coronavírus, tivemos a opor-
tunidade de informar as pessoas 
sobre o trabalho social da Família 
Agostiniana Recoleta nas suas 
missões e com os marginalizados e 
vulneráveis do mundo.

Migrantes

O Diretório de Catequese publica-
do em 2020 pelo Conselho Pon-
tifício para a Promoção da Nova 
Evangelização oferece formas 
apropriadas de partilhar a fé numa 
sociedade complexa e heterogê-
nea como os Estados Unidos da 
América. Pela sua parte, o Papa 
Francisco descreveu a Igreja na 
Conferência para a Pastoral dos Mi-
grantes como uma mãe sem limi-
tes nem fronteiras.

Estados Unidos: a solidariedade e o desafio da adaptação cultural permanente10
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tos sobre como ter acesso e rece-
ber os serviços de saúde e de pre-
venção a que tinham direito, mas 
que desconheciam.

Muitos dos que necessitam de 
assistência têm dificuldade em 
preencher a papelada e estão es-
pecialmente relutantes em apre-
sentar pedidos oficiais devido a 
receios sobre o seu estatuto de 
imigração.

O nosso acompanhamento alivia 
esses medos, cria confiança e tem 
alcançado bons resultados; e, mais 
importante ainda, assegura que es-
tas pessoas recebam as vacinas e o 
apoio necessário nesta época de 
grandes desafios, correspondendo 
apenas à dimensão da generosida-
de e da solidariedade dos fiéis.

Nos Estados Unidos existe uma 
tensão natural sobre a questão 
linguística; o inglês é a língua prin-
cipal dos programas educativos 
e catequéticos, mas muitos dos 
seus alunos expressam-se habi-
tualmente em espanhol nos seus 
ambientes familiares e de bairro. 
As Paróquias avaliam, geralmente 
com os pais, o que é mais útil para 
a formação da fé e procuram adap-
tar-se para que em qualquer caso 
o migrante se sinta acolhido, “em 
casa”.

Solidariedade local

Os programas sociais são finan-
ciados através de doações dos fi-
éis, graças a sua generosidade as 
paróquias recoletas conseguiram 
estabelecer centros de distribui-
ção de alimentos, vestuário e, em 
algumas situações, apoio para as 
despesas habituais de habitação 
(aluguel, fornecimento de energia, 
gás, etc.).

Outra grande área de colaboração 
dos fiéis das paróquias é o traba-
lho voluntário. Muitas vezes, os 
profissionais da saúde e do direito 
trabalham altruisticamente lado a 
lado com as pessoas mais vulnerá-
veis da sua comunidade paroquial, 
contribuindo com o seu tempo e 
competências profissionais.

Assim, eles fornecem aos seus ir-
mãos migrantes aconselhamento 
jurídico e de emprego; apoiam-
-lhes nas suas necessidades de cui-
dados médicos ou odontológicos; 
e, em grande parte por conta da 
pandemia, fornecem-lhes atendi-
mentos psicológicos.

No início da pandemia, foram efe-
tuados muitos testes de diagnós-
tico através das paróquias. Atual-
mente, os principais esforços de 
colaboração têm sido em progra-
mas de vacinação.

Várias instituições públicas res-
ponderam de boa vontade ao pedi-
do das Paróquias de disponibilizar 
a ajuda de enfermeiros e assis-
tentes bilíngues, capazes de gerar 
grande tranquilidade e confiança 
nas pessoas mais vulneráveis.

As paróquias não podem oferecer 
tantos serviços quantos os neces-
sários; no entanto, esta colabora-
ção institucional tem sido muito 
importante. Desta forma, as Paró-
quias puderam fornecer às famílias 
e a muitos indivíduos conhecimen-
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Na página anterior, posto informativo com o agostiniano re-
coleto Michael Stechmann na paróquia de Santa Maria Estrela 
do Mar em Oxnard, Califórnia, em colaboração com a FOMAT 
Medical Research. Nas outras fotos, atendimento hospitalar, 
aconselhamento e entrega de bens de primeira necessidade na 
mesma paróquia.
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Para ajudar os migrantes na 
nossa Diocese de Veracruz 
colaboramos com institui-

ções e redes de apoio da Confe-
rência Episcopal Mexicana e da 
sociedade civil (ONG). Um dos 
pontos principais é a orientação 
específica sobre vias de comuni-
cação seguras, abrigos, locais de 
descanso, transporte público...

Estamos também em comunica-
ção permanente com os governos 
municipais, estatais e nacionais. 
No caso de menores não acom-
panhados, por exemplo, temos a 
obrigação de notificar o procura-
dor do Sistema para o Desenvolvi-
mento Integral da Família (DIF), a 
entidade responsável por eles.

Considero muito importante, pela 
minha parte, sensibilizar os pa-
dres e seminaristas e, através de 
paróquias e movimentos eclesiais, 
os fiéis católicos e a população em 
geral, sobre como evitar os medos 
e criar uma consciência de solida-
riedade e uma melhor compre-
ensão da complexa realidade da 
migração, um passo necessário na 
busca de soluções.

É também necessário estar devi-
damente informado sobre o di-
reito de migrar e também sobre 
o direito de não migrar, a fim de 
saber como reconhecer as muitas 
migrações forçadas causadas por 
fatores como a violência, a misé-
ria, a perseguição política, a falta 
de trabalho decente e justamente 
remunerado, as catástrofes natu-
rais...

Um texto particularmente signi-
ficativo do Magistério para este 
efeito é a carta encíclica do Papa 
Francisco Fratelli tutti sobre frater-
nidade e amizade social (outubro de 
2020). Esperemos que saibamos 
aplicar este texto na nossa vida 
cotidiana.

Penso que deveriam ser criadas 
mesas redondas com o poder exe-
cutivo e trabalhar em conjunto em 
questões como a redução de atitu-
des violentas e repressivas ou ga-
rantias de segurança para os abri-
gos e para os próprios migrantes.

Contudo, o Estado carece de polí-
ticas públicas de migração e con-
tinua utilizando métodos repressi-
vos que não respeitam a dignidade 
dos migrantes; pela nossa parte, a 
Igreja deve agir em conformidade 
com a Lei das Migrações e os acor-
dos entre a Conferência Episco-
pal Mexicana e os Centros de Di-
reitos Humanos.

O Estado tem a obrigação de aten-
der às populações migrantes. Em 
geral, a Igreja executa tarefas que 
correspondem ao Estado, que tem 
a capacidade legal e os recursos 
para prevenir o tráfico de pesso-
as ou a presença impune do crime 
organizado e a sua conivência com 
organismos públicos, empresas e 
outros encobrimentos na socieda-
de civil.

A Igreja, ao oferecer serviços aos 
migrantes, tenta convidá-los a se-
rem construtivos e proativos, a 
respeitarem sempre a lei mexica-
na, a manterem comportamentos 
adequados, a evitarem a tentação 
de cometer crimes e a saberem 
perdoar.

Outro aspecto é o diálogo com as 
suas culturas e a nossa, a fim de 
pôr fim a todas as atitudes xenó-
fobas e racistas e tornar possível 
uma melhor compreensão mútua. 

México na encruzilhada da solidariedade social12

O agostiniano recoleto Carlos Briseño (Cidade do México, 1960) 
é o bispo de Veracruz, um lugar de passagem para dezenas de 
milhares de pessoas que procuram alcançar os Estados Unidos 
atravessando a República Mexicana. Solidariedade e vigilância 
contínua para assegurar que todas as partes envolvidas respei-
tem os direitos humanos já fazem parte do trabalho da Igreja.

ADiocese de Veracruz (80 
paróquias e mais de dois 
milhões de católicos), en-

tre janeiro e outubro de 2021, 
atendeu quase 7.000 migrantes 
(300 menores) e distribuiu 36.000 
refeições. A maioria deles provi-
nha de Honduras (mais de 5.000), 
Guatemala (400), El Salvador 
(200), Nicarágua (150) e outras 
nacionalidades (Haiti, Cuba, Beli-
ze).

A Diocese de Carlos Briseño (foto, 
acima) mantém um abrigo em Tier-
ra Blanca (foto, abaixo) e o trabalho 
de Cáritas paroquial. Os princi-
pais serviços são: alimentação, 
higiene e lavandaria; assistência 
sanitária; aconselhamento jurídi-
co sobre asilo e refúgio; denúncias 
e acompanhamento de migrantes 
vítimas de crimes...

Briseño explica nas suas próprias 
palavras este papel da Igreja.
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Como chegou você à Casa de Mi-
grantes Santo Agostinho?

A 
participação neste proje-
to da Igreja tem a ver com 
a minha própria história 

e com os apelos de Deus. Sempre 
vivi perto dos trilhos do trem e a 
minha família, católica, procura-
va formas de ajudar aqueles que 
passavam por nossa cidade. O meu 
pai e eu trazíamos comida e come-
cei a conhecer os migrantes, quer 
fossem estrangeiros, nacionais 
repatriados, trabalhadores ou in-
dígenas.

Na Casa de Migrantes Santo 
Agostinho encontrei a forma mais 
palpável de os acompanhar. Gosto 
de pensar neste lema: aqui somos 
uma família: um mesmo Criador, um 
coração, uma alma...

Como foi a instalação do projeto?

Os Agostinianos Recoletos em-
prestaram generosamente este 
edifício para o projeto. A comuni-
dade religiosa tem estado próxima 
da equipe de base e dos migrantes, 
e motiva à Paróquia a colaborar.

Qual a função do projeto?

Fornece ajuda humanitária, em 
defesa e exercício dos direitos hu-
manos. Especificamente, oferece 
abrigo, vestuário, calçado, alimen-
tação, assistência médica e psico-
lógica, aconselhamento jurídico...

Para a Igreja, é um lugar onde a mi-
sericórdia pode ser exercida: aco-
lher, proteger, promover e integrar 
nossos irmãos migrantes.

Também coordena palestras, ofici-
nas e cursos de conscientização, e 
busca estratégias para a dignidade 
e acolhimento, inclusão e amor pe-
los outros em todas as suas formas.

Recebemos e atendemos mais de 
1.000 pessoas por mês. Somos um 
dos poucos lugares no México que 

não fechou durante um único dia 
por causa da pandemia.

Não recebemos recursos públicos 
e a Casa é sustentada por voluntá-
rios e doações. Quando as frontei-
ras estavam fechadas, o Governo 
pediu receber àqueles que não 
podiam se deslocar. E prestamos 
especial atenção a casos especiais, 
tais como vítimas de violência.

Que histórias lhe marcaram?

1. Antes de nos mudarmos para 
esta Casa Santo Agostinho, re-
cebemos um grupo de famílias. 
Quando as crianças entraram no 
refeitório, primeiramente se diri-
giram a um Cristo e começaram a 
rezar sozinhas. Então uma das me-
ninas disse-me: “Linda, bate uma 
foto de nós com Deus”, subiram à 
capelinha onde estava Cristo, e 
possaram com um grande sorri-
so no rosto.

2. Uma família da Guatemala 
chegou em condições muito 
precárias: pai, mãe e bebê de 11 
meses (Carmen Rocío) muito 
doente. O médico diagnosticou 
hepatite C. Foi hospitalizada, 
mas em três dias e meio morreu 
de uma simples infecção esto-
macal que tinha complicado. O 
casal seguiu o seu caminho com 
as cinzas da filha numa caixa. 
Eles conseguiram chegar aos 
Estados Unidos, contudo Car-
men Rocío ficou no caminho.

3. Nos enviaram 300 migrantes 
resgatados de um lugar onde 
dormiam em pé e so havia um 
banheiro, com infecções por 
fungos e outras doenças. Fiquei 
comovida com o fato de cada 
momento ficarem rezarando e 
agradecendo o pouco que lhes 
pudemos oferecer. Creio que 
foi Deus quem os trouxe até 
nós.

Quais são as necessidades específi-
cas da Casa de Santo Agostinho?

Sinto-me muito grata àqueles que 
tecem redes de solidariedade com 
os migrantes. Há necessidade de 
mais momentos de escuta, de cele-
bração eucarística; momentos de 
assistência aos voluntários, bem 
como momentos para incentivá-
-los. O seu trabalho é um trabalho 
árduo.

Temos algumas necessidades es-
pirituais, tais como conferir os sa-
cramentos nos momentos emer-
genciais. A propósito, foi um padre 
recoleto que batizou Carmen Ro-
cío de urgência.

México na encruzilhada da solidariedade social 13

Linda Flores realiza a sua missão na Casa do Migrante Santo 
Agostinho, situada nas antigas salas de catequese da Paróquia 
de Cristo Sumo Sacerdote dos Agostinianos Recoletos na cida-
de de Chihuahua. Com um grande grupo de voluntários espiri-
tuosos, procuram atender às necessidades daqueles que mais 
sofrem na última fase da sua longa viagem migratória.
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Para ser um agostiniano recoleto é necessário ser inculturado num carisma, num modo de ser e 
de fazer, numa forma de vida comunitária, numa vida pessoal de consagração através dos votos. 
O religioso assume a cultura recoleta nesse processo vital chamado formação inicial.

Pode descrever uma visão geral da 
comunidade do noviciado hoje?

É uma comunidade numerosa: so-
mos 37, nove religiosos professos 
e 28 noviços. Este número, tão in-
comum na atual situação vocacio-
nal da Igreja, tem a sua explicação. 
Devido à pandemia da COVID-19, 
o noviciado de 2019–2020 teve 
grandes dificuldades na hora das 
viagens, requisitos legais e vistos, 
passagens de fronteira e transpor-
tes.

De fato, para o noviciado da pan-
demia (2020–2021) houve até 
três cerimônias de profissão, de-
pendendo de quando cada um dos 
candidatos chegou a Monteagudo.

É por isso que este ano 2021–2022 
há um número tão grande de no-
viços; normalmente há entre dez 
e quinze e todos eles começam o 
noviciado e terminam-no profes-
sando juntos.

Na comunidade há pessoas da 
Ásia, América e Europa. O con-
tinente asiático é representado 
pelo frei Melecio Ho, um chinês; 
da América há catorze venezuela-
nos, oito brasileiros, seis mexica-
nos, um peruano e um argentino. 
A Europa é representada por sete 
religiosos espanhóis.

Como se articula um mosaico cultu-
ral como este?

A comunidade funciona em dois 
ritmos. Por um lado, há os profes-
sos, que se dedicam à assistência 
pastoral das paróquias vizinhas, 
do convento e do Centro de Ora-
ção de Santo Ezequiel Moreno, 
à administração da casa... Temos 
outros casos de idosos que des-
cansam após uma longa vida de 
dedicação pastoral em comunida-
des e ministérios na Espanha, nos 
Estados Unidos, nas Filipinas e em 
Taiwan.

A outra parte da comunidade, em 
que estou mais presente, são os 

noviços, que têm os seus próprios 
espaços de vida, embora todos 
convivamos em espaços comuns 
como a capela e o refeitório.

Neste período de discernimento, 
os noviços trabalham especial-
mente sobre um dos pontos indis-
pensáveis, inevitáveis e fundamen-
tais do nosso carisma agostiniano 
recoleto: a vida comunitária.

Isto significa deixar de lado e não 
dar tanta importância além do ne-
cessário à origem de cada um e 
ao seu condicionamento cultural, 
de modo a integrar-se numa única 
comunidade e ter, como diz santo 
Agostinho, uma única alma e um 
único coração dirigidos para Deus.

Até alcançar este objetivo, como 
deve proceder o noviço?

De fato, este é o resultado que, 
além disso, não se tem uma con-
clusão imediata e não é alcança-
do neste ano de noviciado, mas é 
construído ao longo da vida, no 
resto da formação inicial e na for-
mação contínua.

A primeira coisa que fazemos aqui 
é perceber que estamos num país 
neutro: ninguém está na sua pró-
pria casa, por isso ninguém pode 
ser tentado a impor a sua cultura, 
os seus costumes, a sua língua, a 
sua opinião...

“Somos uma voz profética que proclama a comunhão entre as culturas”14

O 
convento de Monteagudo 
(Navarra, Espanha) abriga 
uma comunidade formati-

va aos pés de Nossa Senhora do 
Caminho desde 1828. Neste ano 
a casa foi fundada expressamente 
para a função que tem tido desde 
então: o noviciado. Durante quase 
dois séculos, gerações de jovens 
passaram pelos seus claustros, dis-
cernindo, decidindo e aprendendo 
a tornar-se agostinianos recole-
tos durante um ano completo.

Chegaram como postulantes e 
partiram de Monteagudo como 
frades professos. O noviciado ter-
mina com uma cerimônia em que 
fazem publicamente as promessas 
evangélicas de castidade, pobreza 
e obediência.

Ao mesmo tempo que há um apro-
fundamento no discernimento vo-
cacional, no noviciado a Ordem co-
nhece ao candidato de perto, a fim 
de o formar, aconselhá-lo e aceitá-
-lo como novo membro da ordem.

Conversamos com Wilmer Moye-
tones (Yaritagua, Yaracuy, Vene-
zuela, 1977, abaixo), mestre de 
noviços, sobre a vida em comúm 
neste mar de culturas.

Abaixo, freis idosos da comunidade de 
Monteagudo realizam um exercício de 
memória acompanhados pelo prior (em 
pé) e uma enfermeira.
Na página seguinte, acima, o convento 
noviciado. Abaixo, os noviços para o cur-
so letivo 2021-2022.
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Para ser um agostiniano recoleto é necessário ser inculturado num carisma, num modo de ser e 
de fazer, numa forma de vida comunitária, numa vida pessoal de consagração através dos votos. 
O religioso assume a cultura recoleta nesse processo vital chamado formação inicial.

O Itinerário de Formação Agostinia-
no Recoleto (IFAR), o nosso progra-
ma de formação, começa com uma 
ficha na qual trabalhamos sobre o 
enriquecimento cultural: colocar 
o melhor das nossas culturas de 
origem ao serviço dos outros.

Além disso, durante os primeiros 
meses do noviciado, dedicamos 
uma semana a cada um dos pa-
íses. Apresentam-nos à sua geo-
grafia, música, gastronomia, cos-
tumes... em suma, todos temos de 
conhecer a cultura uns dos outros 
o melhor possível, de modo a apre-
ciarmos e respeitarmos.

Como os noviços vivenciam esta 
adaptação?

O noviciado é uma forte ex-
periência de comunidade, 
de convivência diária, que põe 
fim a preconceitos e rivalida-
des típicas entre países.

A verdade é que os noviços 
conseguem deixar os precon-
ceitos para trás e são enrique-
cidos pela cultura e experi-
ência dos seus companheiros 
noviços.

Creio que a nossa experiência 
de integração comunitária é 
também evangelizadora, um 
sinal dos tempos, uma voz 
profética que apela à comu-
nhão entre culturas.

Na sociedade, as mentalida-
des individualistas estão tor-
nando-se mais generalizadas; 
na política, os nacionalismos 
diferenciadores estão ga-

nhando força. Vivemos felizes jun-
tos: então, porque não está sendo 
possível a união das pessoas no 
mundo? Algo está errado.

Além disso, temos a sorte de na 
nossa comunidade alguns dos re-
ligiosos ou formadores mais ido-
sos terem passado parte das suas 
vidas servindo em países fora da 
sua cultura de origem: por um lado 
estão habituados a viver com cul-
turas diferentes da sua; por outro, 
lado têm a sua própria experiên-
cia de inculturação para a missão 
e para o trabalho pastoral, algo 
muito enriquecedor e um verda-
deiro testemunho para os noviços.

Em qualquer caso, aqueles que não 
viajaram tanto, como os outros, sa-
bem que estamos unidos pela úni-

ca bandeira da fé e sabem como 
fazer com que todos nós que vie-
mos do estrangeiro nos sintamos 
em casa. O enriquecimento é para 
todos.

É esse processo de inculturação difí-
cil para os noviços, tanto num novo 
país como num modo de vida tão di-
ferente, o modo de vida agostiniano 
recoleto?

Logicamente, durante os primeiros 
dias, é difícil para eles entrar no rit-
mo, assimilar palavras e costumes, 
habituar-se a outros alimentos: 
vegetais e peixe, alimentos prepa-
rados ao estilo mediterrâneo, não 
muito presentes noutras latitudes; 
Deus faz o resto através da comu-
nidade.

Além disso, quando deixam Mon-
teagudo e terminam o seu novi-
ciado, continuam a sua formação, 
a maioria deles na Espanha e com 
companheiros de outros países.

Como curiosidade, não são poucos 
os que dizem que desejam ser en-
viados para o país de um de seus 
companheiros, ou para lugares em 
que nunca teriam pensado antes 
de ir.

Posso relatar a minha experiência 
pessoal. Estudei teologia no Peru e 
fiquei muito contente de ter vivido 
por lá durante alguns anos. Sou ve-
nezuelano por origem, mas carre-
go o Peru no meu coração.

“Somos uma voz profética que proclama a comunhão entre as culturas” 15



400 anos em apenas 200 páginas

A Comissão do IV Centenário 
(1621–2021) e a Comissão de 

Comunicação e Publicações apre-
sentaram no dia 13 de novembro (fo-
tos) o livro Sempre em Missão. História 
da Província de São Nicolau de Tolentino 
da Ordem dos Agostinianos Recoletos, 
uma obra conjunta de 224 páginas.

Esta história abrange desde os inícios 
que explicam a constituição desta 
Província missionária até o presente, 
bem como a história da antiga Pro-
víncia de Santo Agostinho, unifica-
da com a província de São Nicolau no 
ano de 2018.

O livro é de divulgação e não cientí-
fico, sem notas científicas e poucas 
citações. Contem uma parte narrativa 
e histórica; outra com complementos 
que dão contexto e humanizam; e dis-
ponibiliza fotografias, gráficos, tabe-
las, diagramas, códigos QR.

Alguns números descrevem bem as 
características deste livro. Assim, 
existem até 37 biografias de perso-
nagens e quase 300 imagens, incluin-
do 61 fotografias de antes de 1950 e 
142 atuais; 50 pinturas e quadros; 19 
tabelas de dados e 7 códigos QR que 
conduzem à informação audiovisual. 
Na conclusão do trabalho encontra-
mos um glossário, índices gerais e 
onomásticos (pessoas, lugares e insti-
tuições) e algumas orações, e hinos.

O epílogo, escrito pelo prior provin-
cial, Sérgio Sánchez, dá um significa-
do espiritual à leitura. Para além da 
narração dos acontecimentos, o prior 
provincial espera que esta história 
seja recebida como um agradecimen-
to pelo passado que nos anima a viver 
os seus valores adaptados ao presen-
te de modo a escrever a história do 
futuro.

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

agustinosrecoletos.org
#400Anos #SempreEmMissão

A   Província de São Nicolau de Tolentino da Ordem dos 
Agostinianos Recoletos tem a alegria de convidá-lo 

para o encerramento solene do I V Centenário (1621-
2021) da sua fundação,

Que celebrar-se-há na Paróquia de Santa 
Rita, na rua Gaztambide 75 de Madri, 

Espanha, no dia 4 de dezembro de 2021 
às 13:00 horas.

Retransmissão ao vivo: Facebook Oar San Nicolás @oarsnt


