
Os Agostinianos Recoletos e as suas quatro Províncias celebrarão Capítulos em 2022. O logotipo e o 
lema que inspirará o desenvolvimento e as decisões do Capítulo Geral continuarão a influenciar os 
Capítulos Provinciais, os quais terão igualmente em conta as circunstâncias de cada Província.
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Agora que o Sínodo sobre a Sinodalidade (Roma, 
outubro de 2023) está sendo preparado na 
Igreja, os Agostinianos Recoletos seguindo 

esta mesma direção propõem para seu Capítulo Ge-
ral (março de 2022) o lema Caminhamos juntos.

O logotipo desse Capítulo Geral, tal como explicado 
pelo seu autor, o agostiniano recoleto Alberto Vale-
cillos, está composto por quatro elementos:

• As pessoas, com cores simples, são o principal 
componente da Família Agostiniana Recoleta; 
a unidade é realçada: religiosos (em amarelo) e 
leigos (em vermelho e azul) vivem o mesmo caris-
ma e compartilham o trabalho evangelizador. É a 
sinodalidade que a Ordem procura consolidar.

• A paisagem de fundo simboliza o futuro espe-
rançoso (cor verde) ao qual a Ordem se abre após 
o 56.º Capítulo Geral.

• O formato de vitral — peças de tamanhos dife-
rentes, mas complementares — refere-se à uni-
dade como fundamento do carisma agostiniano: 
uma só alma e um só coração dirigidos para Deus.

• Por último, as cores brilhantes significam a di-
versidade dos ministérios, comunidades e pes-
soas.

O Prior Geral da Ordem dos Agostinianos Recole-
tos, Miguel Miró, ao propor este lema do Capítulo, 
destacou o valor da unidade na diversidade, ou seja, 
a comunidade, uma característica fundamental do 
carisma agostiniano recoleto.

Contudo, quer ser uma comunidade dinâmica e ati-
va, motivada pela esperança, porque se sente em 
saída, como parte da Igreja, para levar a mensagem 
libertadora de Jesus às fronteiras da humanidade 
sofredora. É por isso que o lema Caminhamos Juntos 
é acompanhado por uma frase do Evangelho de São 
João: Eu vim para que todos tenham vida.

Dito de outra forma, na Família Agostiniana Reco-
leta vivemos e trabalhamos juntos na pregação do 
Evangelho de Jesus, levando esperança a todos os 
oprimidos pela injustiça humana, a falta de solidarie-
dade e pela falta de Deus nas suas vidas.

O lema deste capítulo já foi concretizado na campa-
nha pastoral anual dos centros educativos da Fa-
mília Agostiniana Recoleta para este ano 2022, cujo 
lema é Nós construímos juntos a casa de Deus.

Ao falarmos Construímos indicamos uma ação cria-
tiva, propositiva, vivificante; juntos equivale realizar 
uma ação em união, como equipe; a casa de Deus (que 
é a Igreja, o planeta, assim como cada pessoa), con-
cretiza-se numa Igreja em saída, no cuidado da casa 
comum desde uma ecologia integral, no ato de tor-
nar-nos pessoas guiadas pelos valores de Jesus.

Caminhamos juntos. Eu vim para que todos tenham vida 
(56.ºCapítulo Geral) e Nós construímos juntos a casa de 
Deus (lema escolar) são duas propostas que devem 
cristalizar-se em decisões e ações concretas. Neste 
boletim de amizade gostaríamos de lhe informar so-
bre o seu alcance para todos.



2 Nós construímos juntos a casa de Deus
Os centros educativos dos Agostinianos Recoletos em todo o mundo, integrados na Rede EDU-
CAR, dedicam cada ano o seu trabalho educativo e pastoral a um objetivo concreto que reflete os 
valores, atitudes e sentimentos que desejam promover em cada membro da comunidade educati-
va: professores e outros funcionários, estudantes e suas famílias, ex-alunos…

A 
cada ano letivo, a Família 
Agostiniana Recoleta es-
tabelece um objetivo nos 

seus centros educativos, resumido 
num lema, que concentra a maior 
parte das iniciativas dos Departa-
mentos Pastorais e das tutorias 
escolares. É o ensino de valores 
que, para além das disciplinas e da 
programação curricular indicadas 
pelas autoridades competentes, 
vem completar a educação inte-
gral oferecida aos seus alunos.

O ano letivo não começa ao mes-
mo tempo, em todos os países. 
No Trópico de Câncer decorre de 
setembro a junho, como é o caso 
de três dos colégios da Província 
de São Nicolau de Tolentino: Frei 
Luís de Leão de Querétaro no Mé-
xico; e, na Espanha, Santo Agos-
tinho em Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), Santo Agostinho em Valla-
dolid e Romareda em Saragoça. 
Em janeiro iniciaram o seu segun-
do trimestre.

Nas zonas equatoriais e no hemis-
fério sul, o ano escolar coincide 
com o ano civil, como é o caso do 
Colégio Técnico Agostiniano em 
Cartago, Costa Rica, que iniciará o 
novo ano escolar no dia 17 de fe-
vereiro para acabar em dezembro.

Os valores e objetivos que centra-
lizam a tarefa pastoral de cada ano 
letivo estão na programação feita 
para todo o período de seis anos 
com base no Projeto de Vida e Mis-
são da Ordem, aprovado no Capítu-
lo Geral de 2016.

Para este ano letivo de 2021–
2022, o valor escolhido é a vida 
em comunidade, e o lema: Nós 
construímos juntos a casa de Deus. 
Não é coincidência que a palavra 
“juntos” esteja também no lema 
do Capítulo deste ano de 2022, 
tornando-se um verdadeiro leitmo-
tiv para os próximos meses.

Uma imagem bíblica

O lema vem de um texto de A Ci-
dade de Deus, uma famosa obra de 
Santo Agostinho, onde reflete so-
bre a comparação de São Paulo da 
Igreja com o corpo humano: sendo 
um só, tem muitos membros que 
desempenham funções diferentes; 
nenhum membro sobrevive sem o 
corpo, e o corpo, sem um dos seus 
membros, está incompleto.

Agostinho convida os cristãos a 
descobrir a sua vocação de ser-
viço ao todo através dos dons e 
talentos que Deus lhes deu. Cada 
um deve saber que parte do corpo 
da Igreja está chamado a ser, sou 
seja, que função quer desempe-
nhar para colaborar na construção 
da Igreja e da sociedade; até mes-
mo para construir uma vida feliz e 
íntegra para si próprio, vivendo a 
sua vocação pessoal.
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A casa de Deus

Deus, comunidade trinitária, 
transborda de amor para fazer de 
cada ser humano um membro da 
sua Família, um filho, que ele con-
vida para o seu lar e para caminhar 
por este caminho de amor.

Essa casa é também o meio am-
biente que a humanidade compar-
tilha com toda a Criação. Cuidar 
da terra faz sim parte do plano de 
Deus para cada pessoa.

Por fim, a casa de Deus é também, 
muito especificamente, a Igreja. O 
cristão consciente participa na co-
munidade de uma forma proativa, 
procura responder aos desafios 
que toda a comunidade enfrenta, 
abre os seus braços para acolher 
e engrandecer a Igreja, casa de to-
dos e em saída.

O cartaz

O famoso brinquedo de constru-
ção Lego fornece uma imagem mui-
to nítida e atual para exemplificar 
como podemos construir juntos esta 
casa de Deus.

— Mão

Uma mão coloca a peça que coroa 
a construção. Simboliza Deus, mas 
também a cada pessoa. Esta cons-
trução é comunitária, é feita em 
equipe, além disso, envolve uma 
verdadeira construção da nossa 
personalidade: construindo, nos 
construímos.

— Ponte

Trata-se de simbolizar o papel 
da Família Agostiniana Reco-
leta na sociedade: ser criadores 
de comunhão. Foi isto que o pró-
prio Papa Francisco nos confiou 
em 2016, ao celebrar o 55º Ca-
pítulo Geral dos Agostinianos 
Recoletos.

Construir pontes, praticar o di-
álogo, promover empatia e sim-
patia, compreensão e perdão: 
esta é a missão desta Família 
numa sociedade em que há uma 
abundância de tensões, insultos, 
mentiras, ansiedade e amargura.

— Cores

As peças de Lego e a parte inferior 
do cartaz são coloridas: cada pes-
soa contribui com sua forma de ser 
e de construir o grande edifício, e o 
resultado é harmonioso e único. A 
diversidade cria unidade.

Campanha anual

Todos os anos, o objetivo é estrutu-
rar as atividades das comunidades 
educativas, estimular e difundir a 
alegria e o entusiasmo, de modo a 
alcançar um objetivo comum. Por 
esta razão, durante o 2022, procu-
ramos especificamente apresentar 

a comunidade como um espaço, 
um ambiente, uma raiz fundamen-
tal de vida humana plena e cristã.

As aprendizagens que serão pro-
movida vão incluir o trabalho em 
equipe, o diálogo, o gerenciamen-
to de diferenças e desacordos, e o 
apoio mútuo.

A Rede EDUCAR, que integra to-
dos os centros educativos da Fa-
mília Agostiniana Recoleta no 
mundo, oferece diversos materiais 
e compartilha muitas das iniciati-
vas que são realizada nas Redes 
Sociais. As etiquetas #BuildToge-
ther e #ConstruirJuntos identifi-
cam-nos.

Esta canção do YouTube (QR) será tocada neste ano letivo em todos 
os centros educativos recoletos e promoverá o valor da comunidade.

Materiais da Rede Educar.

O lema, numa sala de aula 
do Colégio Santo Agostinho, 
Valladolid, Espanha.



4 Apostolado educativo: missão compartilhada4

Há mais de oitenta anos, os 
Agostinianos Recoletos 
abriram o primeiro centro 

educativo próprio. Neste tempo 
mudaram de forma incontestável 
os sistemas e leis educacionais, 
a pedagogia teórica e prática, as 
tecnologias, o ambiente social e o 
ambiente imediato onde os estu-
dantes e as famílias vivem... .

Contudo, o estilo de ensino agos-
tiniano permaneceu, centrado na 
busca da verdade, no cultivo da 
dimensão interior da pessoa e no 
convite a um estilo de vida comu-
nitária centrada na amizade. Tudo 
isto está condensado no chama-
do Projeto Educativo Institucional 
(PEI), estruturado pelas bases pe-
dagógicas de Santo Agostinho e 
pela experiência da Recoleção.

Os 70.885 alunos que estudam 
com os Agostinianos Recoletos 
encontram-se em centros 
muito heterogêneos de 
todas as etapas: crêche (0 
aos 3 anos); ensino obri-
gatório (Infantil e Funda-
mental); Ensino Médio; 
Faculdade; Centros de 
Formação Profissional; e 
não poucos de marcado 
carácter social, centros de 
apoio e reforço da escola 
formal, em áreas de difícil 
acesso e de missão, bem 
como centros especializa-
dos em minorias indígenas.

Propagadores 
de comunhão

A maior mudança nestas 
oito décadas tem sido a 
presença de religiosos no 
funcionamento quotidiano 
de cada centro, tanto em 
termos numéricos como 
funcionais.

Atualmente 246 agostinia-
nos recoletos estão ativos 

reção, 42% a mais que em 2015, 
quando havia 278.

Rede EDUCAR

Neste contexto de missão edu-
cativa compartilhada, desde o 
último Capítulo Geral, foi consti-
tuída a Rede EDUCAR, composta 
por mais de 100 centros de toda 
a Família Agostiniana Recoleta. 
Promove a comunhão, a formação 
permanente, o conhecimento mú-
tuo e a troca de materiais, experi-
ências e boas práticas.

A cada dois anos, a Rede convoca 
uma reunião formativa. A sua sex-
ta edição, virtual, aconteceu em 
novembro de 2021 e reuniu mais 
de 400 professores de 53 centros 
de todo o mundo.

em 47 centros próprios. Desde 
2015, este número foi reduzido 
em 22% (eram 317). Este processo 
gradual, que já dura três décadas, 
em comparação com a presença 
maciça existente nas salas de aula, 
confere aos religiosos um papel 
predominante de acompanhamen-
to, de reforço na área pastoral e de 
unir a comunidade educativa.

No que lhe concerne, os leigos 
(professores, diretores, conselhei-
ros e pessoal de apoio) assumiram 
com impecável responsabilidade e 
conscientemente esse ideário de 
centro buscado pelas famílias que 
confiam a educação dos seus filhos 
à Família Agostiniana Recoleta.

A formação contínua reforça esta 
comunhão carismática entre os 
leigos e os religiosos. Nos centros 
recoletos trabalham 4.335 leigos, 
394 dos quais em tarefas de di-

Os Agostinianos Recoletos têm estado presente de forma contínua e sistemática no Apostolado 
educativo há mais de 80 anos. Em um campo tão dinâmico onde a atualização pedagógica e tec-
nológica está no seu auge, permanecem os valores que o carisma agostiniano recoleto traz para a 
educação dos jovens de todo o mundo.
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A colaboração acontece também em 
centros não próprios, paroquiais e 
diocesanos. Na Serra Leoa são 77 
(5.000 estudantes). Outro exemplo, 
nos EUA, na página seguinte.



5Pastoral educativa nos Estados Unidos

Desde a sua chegada aos 
Estados Unidos, os Agos-
tinianos Recoletos têm 

tido a determinação e o zelo pela 
educação dos mais jovens em co-
operação com as Dioceses, dado o 
extenso e consolidado sistema de 
escolas paroquiais.

A necessidade e o desejo das comu-
nidades católicas de educar para a 
vida e para a fé era tão grande que 
muitas vezes no país as infraestru-
turas educativas eram construídas 
antes do que as igrejas.

Os Agostinianos Recoletos tinham 
uma escola própria, embora com 
os objetivos e a forma de um se-
minário. Tinha São Nicolau de To-
lentino como seu santo padroeiro 
e estava localizado em Norfolk, 
Connecticut. Construído em 1960, 
funcionou durante 10 anos.

Muitos religiosos têm estado en-
volvidos no apostolado educacio-
nal em escolas paroquiais, algumas 
de grande dimensão, tais como as 
associadas a paróquias no Bronx 
(Nova Iorque).

Nos atuais ministérios dos agos-
tinianos recoletos nos Estados 
Unidos permanece apenas uma es-
cola primária: Saint Benedict, em 
Montebello, Califórnia, associada 
à Paróquia do mesmo nome.

Aí fazem o seu melhor para propor 
o carisma agostiniano nesta comu-
nidade escolar. O seu lema: Onde 
se encontram a fé e o conhecimento, 
com o emblema agostiniano no seu 
logotipo (o coração e o livro), é vi-
sível em todas as suas instalações 
e é bem conhecido por estudantes 
e suas famílias.

O corpo docente, seguindo Santo 
Agostinho, tem em mente o nosso 
dever de servir, de falar não como um 
mestre, mas como um servo; não a 
discípulos, mas a condiscípulos; pois 
nem a servos, mas a conservos. Há 
apenas um professor para todos, cuja 
escola e matéria estão na terra e no 
céu respectivamente (Sermão 292, I, 
I).

A última Semana Nacional das 
Escolas Católicas pretendia cen-
trar-se nas áreas da fé, excelência 
acadêmica e serviço. Este mesmo 
espírito e objetivo é compartilha-
do nos programas concretos de 
educação religiosa realizados pe-
las paróquias e as comunidades 
católicas no país.

Muitas paróquias onde os Agosti-
nianos Recoletos serviram tinham 
escolas. É interessante notar as os-
cilações das matrículas. Quando a 
Ordem chegou ao país, havia qua-
se 5.000 escolas paroquiais com 
1.270.000 alunos. No início da dé-
cada de 1960, o pico foi atingido: 
5,2 milhões de alunos em 13.000 
escolas. Desde meados da década 
de 1970, o declínio tem sido cons-
tante. Hoje em dia há pouco mais 
de um milhão de alunos en centros 
de ensino católicos.

Os Agostinianos Recoletos têm estado presente de forma contínua e sistemática no Apostolado 
educativo há mais de 80 anos. Em um campo tão dinâmico onde a atualização pedagógica e tec-
nológica está no seu auge, permanecem os valores que o carisma agostiniano recoleto traz para a 
educação dos jovens de todo o mundo.

A educação católica nos Estados Unidos tem como principal objetivo construir comunidade, 
construir Igreja, através do ensino e da colaboração com as paróquias. É uma forma de fortalecer 
laços mútuos, adquirir sabedoria e compartilhar a fé numa sociedade tão heterogênea e com uma 
gama tão vasta de religiões praticadas.

5

O agostiniano recoleto 
Fredric Abiera benze 
os animais de estimação 
das famílias de Saint 
Benedict na festividade 
de São Francisco de Assis 
(4 de outubro de 2021).



6 Preparar juntos o Capítulo

Qual é a missão 
da Comissão 
Pré-capitular?

Dez meses antes 
do Capítulo, o 
Prior Geral no-

meou esta Comissão 
com quatro religiosos, 
um para cada uma das 
quatro Províncias da 
Ordem. As nossas leis 
definem a sua tarefa: 
recolher a opinião dos 
religiosos; prepará-los 
para participar ativamente no 
processo do Capítulo; e elaborar 
um Documento de Trabalho que 
proporcione aos delegados capitu-
lares um conhecimento profundo 
do Relatório do prior geral e das 
contribuições dos religiosos.

A Comissão apresentou este Do-
cumento de Trabalho em 2 de de-
zembro, e quinze dias mais tarde o 
relatório final.

Como tiveram acesso às 
opiniões dos religiosos?

Queríamos estimular o interesse 
e a participação de todos os reli-
giosos no Capítulo, para manter a 
sua atenção e centrar a reflexão 
nos eixos que o Conselho Geral 
e os priores provinciais já tinham 
estabelecido: formação e acom-
panhamento, racionalização e 
otimização da estrutura dos orga-
nismos da Ordem e a sustentabili-
dade dos processos iniciados.

Tendo avaliado os processos ca-
pitulares prévios, sentimos que 
um questionário extenso não era 
útil e optamos por questionários 
breves de temas e reflexões. Pro-
duzimos oito boletins mensais in-
titulados Caminhando Juntos. Con-
tinham um trecho do Relatório do 
Prior Geral, alguns dados objetivos 
e estatísticos, uma entrevista, uma 
reflexão, de três a cinco perguntas 
para refletir e uma oração.

Qual foi o resultado?

Recebemos 50 respostas, a maio-
ria delas relevantes, dos boletins 
Caminhando Juntos, 500 dos gru-
pos de interesse e 10 por E-mail. 
Houve os de natureza pessoal ou 
fruto da reflexão conjunta de Se-
cretariados, Comissões, assem-
bleias regionais e comunidades 
inteiras.

Graças a estes materiais, incluímos 
no Documento de Trabalho uma 
avaliação do Projeto Vida e Missão 
2016–2022, que esperamos que 
sirva para procurar melhorias para 
o futuro quando as decisões do 
novo Capítulo forem redigidas.

Sem dúvida, todas as contribui-
ções ajudarão a centrar a reflexão 
do Capítulo e constituirão um bom 
ponto de partida para decisões 
futuras. Muitos religiosos e lei-
gos têm-se mostrado inquietos e 
ansiosos por encontrar juntos as 
respostas para os desafios da Fa-
mília Agostiniana Recoleta. Con-
tar com a força dos leigos será um 
estímulo importante para os próxi-
mos anos.

A força do nosso carisma e a assis-
tência do Espírito Santo tornam-
-nos otimistas e esperançosos 
acerca dos frutos do 56.º Capítulo 
Geral.

Cada um tratou de um dos temas 
principais da vida dos religiosos: 
identidade carismática, formação 
e acompanhamento, espiritualida-
de, apostolado, órgãos de Gover-
no, sustentabilidade dos processos 
e a dimensão social.

Gostaria de destacar a seção Em 
Diálogo, a entrevista com uma pes-
soa com uma opinião bem funda-
mentada e significativa. Membros 
do Governo, formadores, missio-
nários, religiosos envolvidos na 
educação e paróquias, monjas, 
leigos e assessores como Emili 
Turú, marista e secretário-geral 
da União dos Superiores Gerais 
em Roma, compartilharam as suas 
reflexões.

Também preparamos 13 questio-
nários eletrônicos, simples e anô-
nimos, para grupos de interesse, 
pessoas dedicadas à Fraternidade 
Secular, Juventudes Agostinianas 
Recoletas, paróquias, vocações, 
escolas, formação, Governo, Cen-
tros de Espiritualidade, missões, 
comunicação, economia, proteção 
de menores e ação social.

Finalmente, todos os religiosos 
foram convidados a enviar tantas 
propostas e comentários quantos 
considerassem oportuno, com to-
tal liberdade de tema e de exposi-
ção, por E-mail.

O agostiniano recoleto José Alberto Moreno (Arnedo, La Rioja, Espanha, 1973) fez parte da Co-
missão Pré-capitular do 56.º Capítulo Geral dos Agostinianos Recoletos. Queríamos saber em 
primeira mão como os religiosos levam as suas propostas e participam no Capítulo.

6

Nos quatro cantos, os membros da Comissão Pré-capitular reúnem-se por 
meios eletrônicos com o prior geral (na parte central inferior) e o seu Conselho 
(na parte central superior). Frei José Alberto, no canto inferior direito.
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O agostiniano recoleto José Alberto Moreno (Arnedo, La Rioja, Espanha, 1973) fez parte da Co-
missão Pré-capitular do 56.º Capítulo Geral dos Agostinianos Recoletos. Queríamos saber em 
primeira mão como os religiosos levam as suas propostas e participam no Capítulo.

A força dos Capítulos

O 
primeiro Capítulo Geral 
dos Agostinianos Reco-
letos teve lugar 33 anos 

após a fundação, uma figura que 
permite uma certa comparação 
com a vida de Jesus Cristo: a Reco-
leção viveu nessas três décadas o 
seu nascimento, desenvolvimento, 
paixão, uma quase morte e um vi-
goroso ressurgimento.

O nascimento aconteceu no dia 5 
de dezembro de 1588: um Capítu-
lo celebrado em Toledo (Espanha) 
pediu a designação de conventos 
masculinos e femininos onde a 
consagração agostiniana pudes-
se ser vivida de forma muito mais 
intensa, no calor das reformas des-
calças e recoletas daquela época.

Em 1602 a Recoleção constituiu 
uma nova província na Ordem dos 
Agostinianos. Não foi um caminho 
fácil: na verdade, esta foi a forma 
de recuperar a paz face aos cres-
centes desacordos entre os Agos-
tinianos e os Recoletos.

Para os primeiros, os conventos 
recoletos com a sua vida mais in-
tensa teriam pouco mais do que a 
função de proporcionar priores e 
formadores para a Ordem, mas os 
Recoletos começavam a sentir-se 
diferentes dos Agostinianos. Os 
seus costumes e modo de vida e 
a entrada de novos membros que 
não provinham de conventos agos-
tinianos, distanciaram-nos e tor-
naram-nos estranhos à Ordem.

Contudo, a quase morte da Reco-
leção foi causada por alguns dos 
seus primeiros líderes, obstinados 
em ter poder e envolvidos em par-
tidarismos, comércio de posições, 
discusões… Embora nos conventos 
o impulso carismático era grande, 
devido à situação nos postos de 
comando a Província Recoleta foi 
suspensa por Roma em 1608.

Felizmente, os erros de uns poucos 
não conseguiram tirar a vocação 
de muitos. Em 1610 a Província 
foi reintegrada e o seu crescimen-

Sessenta anos mais tarde, no Capí-
tulo Geral de 1968, a vida recoleta 
foi adaptada aos novos “ventos” do 
Concílio Vaticano II e preparada 
para o novo contexto das socie-
dades pós-industriais nas quais a 
Ordem está inserida.

O Capítulo Geral de 2016, cele-
brado em Roma, reformou os or-
ganismos e a divisão provincial da 
Ordem e aprofundou a busca de 
comunhão. Ordenou que os Capí-
tulos provinciais fossem alinhados 
com o Capítulo Geral para que to-
dos, independentemente do local 
onde estejam vivendo, tenham um 
objetivo prioritário comum.

Em 2022 celebraremos o 56.º Ca-
pítulo Geral a partir do dia 1 de 
março sob o lema Caminhamos 
juntos (na capa). Em seguida se re-
alizarão os Capítulos Provinciais; 
o da Província de São Nicolau de 
Tolentino será o 128.º e terá início 
no dia 20 de junho.

to constante — 24 conventos em 
1620 — levou Roma a elevar a 
Província a Congregação (5 de ju-
nho de 1621) e o primeiro Capítu-
lo Geral foi convocado de 19 a 30 
de novembro de 1621.

Trinta e cinco religiosos reuniram-
-se no convento de Madri. Aprova-
ram 23 determinações que fixaram 
a identidade carismática recoleta; 
organizaram as Províncias e foi o 
estímulo para que se redigisse as 
Constituições (1637), Ritual (1639), 
Cerimonial (1664) e mesmo a pri-
meira História Geral (1664).

Outro Capítulo Geral celebrado 
em 1908 em San Millán de la Co-
golla (La Rioja, Espanha, foto na 
parte superior) dotou os Recoletos 
de sua atual configuração apos-
tólica e missionária, um processo 
que se consolidou no seu reco-
nhecimento como Ordem (1912) 
e levou-os a paróquias, colégios e 
missões em quatro continentes.

O Capítulo é o órgão máximo de avaliação, proposta e decisão das comunidades religiosas. A sua 
importância é tal que a Recoleção Agostiniana poderia descrever o seu desenvolvimento histórico 
tomando como referência alguns destes Capítulos: Toledo, Madri, San Millán, Roma.
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Conheça 
o desaparecido 
convento 
histórico 
dos Recoletos 
em Madri, 
onde se realizou 
o primeiro 
Capítulo Geral 
em 1621.
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De volta a casa 400 anos mais tarde

A4 de dezembro o IV Centená-
rio (1621–2021) da Provín-

cia de São Nicolau de Tolentino 
chegou ao fim. Sob o lema Sempre 
em missão, o objetivo tem sido re-
cuperar o impulso missionário ori-
ginário para o presente e criar um 
futuro cheio de novos e valiosos 
serviços à Igreja e à sociedade.

Os leitores de Canta e Caminha 
participaram na celebração, à qual 
dedicamos 108 páginas (números 
156 a 163).

O Centenário possibilitou a rea-
lização de muitas atividades li-
túrgicas e formativas, palestras e 
conferências, um festival vocacio-
nal; um logotipo e um cartaz foram 
projetados, um hino e uma oração 
foram compostos, uma história vi-
sual foi concebida e uma nova his-
tória ilustrada foi escrita.

Contudo, o fruto mais decisivo tem 
sido a alegria vivida por toda a Fa-
mília Agostiniana Recoleta, que 
tem nos unido ainda mais, criando 

comunhão. A Província de São Ni-
colau de Tolentino sente-se obri-
gada a agradecer a todos vocês, 
caros leitores, pela sua companhia, 
carinho, orações, apoio, colabora-
ção e a sua ação de graças por es-
tes quatro séculos. São um incenti-
vo para que continuemos a manter 
e acrescentar esta chama que per-
manece acessa há 400 anos.

O poeta missionário
Oagostiniano recoleto Inácio Martí-

nez (Baños de Valdearados, Burgos, 
Espanha, 1902 - † Tapauá, Amazonas, 
Brasil, 1942) estava apaixonado pela 
sua missão amazônica de Lábrea, onde 
deixou literalmente a sua vida. A Ordem 
publica agora o livro digital La misión de 
monseñor Ignacio Martínez OAR, 60 pá-
ginas com poemas e fotografias deste 
ilustre missionário, cujo processo de 
beatificação está em curso. O atual bis-
po da Prelazia de Lábrea (Amazonas, 
Brasil), o agostiniano recoleto Santia-
go Sánchez, escreveu o prólogo.

Na parte inferior, à esquerda, QR Code para o 
livro eletrônico; à direita, link para o documen-
tário “Inácio Martínez, a febre do Evangelho” 
(YouTube).

IV Centenário: obrigado!

A29 de novembro, os Agosti-
nianos Recoletos regressa-

ram ao que era a sua casa principal 
em Madri entre 1596 e 1835, ape-
nas 400 anos após a celebração do 
seu primeiro Capítulo Geral (19 a 
30 de novembro de 1621).

Esta comunidade de 60 a 80 frades 
era a sede da Cúria Geral, da Cúria 
da Província de Castela e do novi-
ciado. O prédio foi comprado pelo 
ministro que o tinha fechado com 
a desamortização e a Biblioteca 
Nacional foi construída sobre ele.

Nesta jornada de volta 
à casa celebrou-se o IV 
Centenário do primeiro 
Capítulo Geral e foi apre-
sentado o primeiro volume 
(haverá dois) da terceira 
parte da História dos Agos-
tinianos Recoletos, obra do 
historiador recoleto Ángel 
Martínez Cuesta. Compre-
ende, nas suas mais de mil 
páginas, a história detalhada 
da Ordem de 1898 a 1968.

Igreja de Santa Rita, Madri, Espanha, 04/12/2021. 
Encerramento oficial do IV Centenário.


