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Dedicamos esta edição de Canta e Caminha ao tema da vocação, entendida não como um ofício ou
profissão, mas como dom que nos convida a ser pessoas completas que transformam a sociedade; e a
ser membros de uma Igreja que é, essencialmente: família, comunidade, enfim: uma Igreja sinodal.

Diversidade de

vocações

F

em uma Igreja

alar de vocação é falar do projeto de vida de
uma pessoa. A filosofia do personalismo sustentou lucidamente que o ser humano é a expressão de um projeto de Deus, que o fez à sua imagem,
dotou-o de consciência e liberdade e o imaginou
como irrepetível e livre.
A primeira, fundamental e comum vocação
de todo ser humano
é a vocação relacional ou dialógica, que
podemos chamar de
social. Este caráter
dialógico da pessoa
está unido à condição humana. Deus é relacional
—comunidade trinitária: Pai, Filho e Espírito
Santo— e é por isso
que procuramos viver em comunidade
de uma forma relacional, não só para
satisfazer necessidades ou por alguma
forma de consenso,
mas para responder
a essa característica
social impressa em nosso DNA pelo
Criador, cuja imagem e semelhança fomos feitos. Cada pessoa é compreendida somente em referência a outra pessoa.
A partir desta vocação comum é possível falar da diversidade das vocações, como formas ou projetos
de vida para encarnar e tornar mais evidente o projeto —imagem divina— projetado por Deus para cada
um de nós.
Nesta linha, os seguidores de Jesus Cristo receberam uma vocação mais específica, um dom especial,
o dom da fé, para que o chamado a formar uma comunidade e viver em atitude dialógica e relacional se
cristalize em fazer parte da comunidade eclesial.

sinodal

Pertencer à Igreja é, do ponto de vista vocacional,
a maneira de realizar o projeto pessoal que envolve
comunicação, relacionamento e diálogo. Basicamente, a sinodalidade, caminhar juntos no seguimento de Jesus, implica um projeto de vida diferente do projeto comum, de
modo que esta vocação
exigirá também uma forma diferente de viver sua
dimensão relacional.
Na vocação eclesial comum
existem diferentes formas
de viver o seguimento de Jesus
e a eclesialidade: o matrimônio,
ministério ordenado, vida consagrada. Estas formas são diferenciadas pelo status legal em que se
encontram na sociedade
eclesial e por terem diferentes projetos de vida.
As diversas formas de
vida consagrada na Igreja são um sinal da riqueza
e abundância dos dons do
Espírito de Deus, que se
diferenciam, conforme o destaque de alguns dos aspectos
do Evangelho. Os agostinianos recoletos, por exemplo,
aspiram em seu projeto
de vida encarnar o aspecto comunitário de forma
muito mais intensa, pois é próprio de toda vocação
humana e eclesial; assim, esta família religiosa faz do
caminhar juntos uma das bases de sua vida e ação,
mesmo nos mínimos detalhes da vida cotidiana.
O lema da campanha vocacional 2022 da Família
Agostiniana Recoleta é Caminhamos juntos com
uma alma e um coração, uma excelente expressão
do espírito que anima os membros desta Família e
do projeto que tanto amam. Oferecemos-lhe alguns
exemplos concretos.

Do “Eu” ao “Nós”:
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A primeira vocação de cada pessoa, independentemente da cultura, idade, origem e época em
que viveu, é a sociabilidade. Do nascimento à morte, cada pessoa está constantemente em uma
interdependência: a existência e o desenvolvimento do “Eu” dependem do “Nós”. Por quê existe
esta interdependência? Podemos ignorar esta lei? E uma vez que a aceitamos, aonde ela nos leva?
“Eu preciso de você”

A

vida humana é inconcebível sem cooperação e colaboração. Quando reaparecem pessoas que viviam isoladas
por muito tempo, eles são notícia,
como por exemplo Hiro Onoda e
Teruo Nakamura, os últimos soldados japoneses a se renderem
após a II Guerra Mundial; Christopher Knight, isolado durante
27 anos numa floresta; Mauro
Morandi, isolado durante 32 anos
numa ilha; o “índio do buraco” de
Tanaru (RO), o último sobrevivente de sua tribo…
Suas histórias, disponíveis na Internet, causaram comoção e produzem a ambas partes curiosidade,
surpresa e assombro. Eles fazem
com que nos questionemos e nos
deixam um certo desconforto e incompreensão, somos incapazes de
nos imaginar sozinhos e isolados
por muito tempo. A pandemia serviu para experimentar uma certa
solidão imposta que deixa o corpo e a mente inquietos e qualquer
pessoa próxima à depressão.
A vida social é tão natural para os
seres humanos quanto o instinto
de autopreservação e de propagação, assim como a sede e a fome.
Aristóteles afirmou que “se alguém não pode viver em comunidade ou é tão autossuficiente que
não precisa de nada dela, ou é uma
besta ou um deus, mas não um ser
humano”.
O Cardeal Josef Höffner (1906–
1987) explicou que nossa sociabilidade não reside basicamente em
uma “necessidade utilitária” dos
outros, mas é antes a manifestação
física e externa de algo mais profundo e metafísico: o ser humano
representa a bondade e a grandeza de seu Criador, que é essencialmente comunicativo.

Deus é tão comunicativo, que ele
doa (comunica) seus próprios valores ao ser que ele fez à sua imagem
e semelhança; e é por isso que o
“tu” vira “nós” e terminamos nos
comunicando, com tantas possibilidades quanto pessoas que
existem: casal, comunidade religiosa, amizade, família, equipe de
trabalho, jogadores e torcedores,
grupos de apoio, comunidades de
vizinhos, colegas e entusiastas…

Todas as dimensões humanas são
sociais: diversão, trabalho, lazer,
solução de necessidades fisiológicas, mentais, espirituais…

A Paz, sinal social de humanidade

O

56º Capítulo Geral da Ordem dos
Agostinianos Recoletos, celebrado em Roma em março de 2022, une-se ao clamor de homens e mulheres
de boa vontade de todo o mundo.
Diante do horror que o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia está
causando, clamamos pela paz.
Fazemos nossas as palavras do Papa
Francisco e queremos (…) “estar perto do sofrimento do povo ucraniano,
sentir que somos todos irmãos e implorar a Deus pelo fim da guerra”.
Nós, os Agostinianos Recoletos, também levantamos nossa voz e exigimos a paz. Como diz também o
Papa, “a lógica da guerra responde à lógica diabólica e perversa
das armas, que é a mais distante da vontade de Deus e se afasta
do povo comum, que quer a paz; e que em todos os conflitos são
as verdadeiras vítimas, que pagam as loucuras da guerra em sua
própria pele”. Estamos cientes da dor e do sofrimento causados
por este conflito.
Caminhamos juntos com todos os homens e mulheres de paz,
procurando e esperando por um mundo sem guerra e sem armas.
Achamos muito oportunas as palavras do profeta Isaías: “devem
fundir suas espadas, para fazer bicos de arado, fundir as lanças,
para delas fazer foices. Nenhuma nação pegará em armas contra
a outra e nunca mais se treinarão para a guerra”. Também as palavras de Santo Agostinho são oportunas: “O verdadeiro amante
da paz ama até mesmo os amigos da guerra”.

a vocação social humana
“Do Eu para o Nós”
O ser humano, você e eu, somos
seres de relação constante, somos dialógicos; naturalmente tendemos à comunicação, à entrega, à
participação. A pessoa é feita para
“o dom de si”, que é muito mais
do que reconhecer a necessidade
simples e inegável dos outros para
sobreviver e se desenvolver.
Há outra forma de vermos esta
realidade, a partir da experiência
diária da negação da sociabilidade
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natural e de querer fugir de suas
consequências: existe algum egoísta feliz, algum individualista reconhecido como modelo de vida?
Você admira alguém que não tem
empatia nem simpatia? Aceitamos quem prejudica aos outros?

po. A fraternidade humana é uma
cópia da união do Pai, do Filho e do
Espírito Santo (Trindade divina).
Consequentemente, se alguém diz
amar a Deus e não ama à humanidade nem cuida do lar comum no
qual se desenvolve, está mentindo.

O Catecismo, resumo do que a
Igreja e os católicos pensamos, dedica um capítulo inteiro ao caráter
comunitário da vocação humana.
Lembra que o amor ao próximo é
inseparável do amor a Deus: eles
só podem existir ao mesmo tem-

Através do intercâmbio com outros, da reciprocidade de serviços
e do diálogo que aumenta o conhecimento e a compreensão do
mundo, desenvolvemos nossas capacidades e respondemos à nossa
primeira vocação.

Solidariedade, o auge da vocação social humana

A

Igreja transmite, celebra e vive
o amor de Deus, que se manifesta na dimensão humana na caridade, ou seja, no amor ao próximo.
A pastoral social, cuja função é cuidar dos mais fracos, guia e acompanha os fiéis na vivência das obras de
misericórdia como consequência
natural da vocação social humana.
Na Paróquia de Pozos de Santa Ana,
em San José, Costa Rica, onde os
Agostinianos Recoletos colaboram
com a comunidad paroquial, entre
outras ações de solidariedade e promoção humana, estão:
1. Entrega mensal de alimentos a 70
famílias.
2. “Missão Natal”: alimentos, brinquedos e presentes a 200 famílias locais e mais
100 do Sarapiqui, zona rural do norte do país
atendida pelos Agostinianos Recoletos.
3. Construção e reforma de moradias precárias.
4. Campanha anual de material escolar e uniformes para 50 famílias.

5. Bolsa de estudos anual para 25
estudantes do ensino médio, formação profissional e faculdade.
6. Cursos de integração profissional
para jovens e adultos.
7. Assistência aos idosos e disponibilidade de consultas e exames,
medicamentos, óculos, materiais
ortopédicos, fraldas e suplementos
alimentares.
8. Apoio psicológico.
9. Pagamento de despesas de exéquias e funerais.
10. Manutenção de uma rede institucional pública e privada de apoio
por parte de entidades sociais, educacionais e sanitárias.
Para manter tudo isso, é imprescindível o apoio, a generosidade e a participação
da comunidade paroquial, bem como das empresas privadas e de ARCORES, a Rede Solidária Internacional Agostiniana Recoleta.
Uma das características da pastoral social é a
alegria dos agentes e voluntários: sem exceção,
eles sentem que esta tarefa os completa como
pessoas e como comunidade de fiéis.

O caráter sinodal
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Há meses a Igreja vem conscientizando os fiéis para sua condição sinodal e os anima a tomar
consciência de que “caminhar juntos” é uma característica fundamental do ser e da missão do
cristão. A Família Agostiniana Recoleta tem a eclesialidade como nota constitutiva de seu carisma, portanto, acolhe e incentiva este desejo e projeto da Igreja.

A

sinodalidade denota um
estilo particular que qualifica a vida e a missão da
Igreja, o Povo de Deus chamado
por Jesus que caminha e se reúne em assembléia. Mas é muito
mais do que uma “reunião” ou uma
questão de administração interna;
trata-se do modo de ser e agir próprio da Igreja.
“Sínodo” é uma palavra altamente
reverenciada desde o começo do
cristianismo e seu conteúdo e significado são encontrados em toda
a Sagrada Escritura. A palavra
vem do grego e é composta pelo
prefixo “sin” (reunião, ação conjunta) e a raiz “odos” (rota, caminho,
viagem): caminhar juntos.
Os cristãos usaram a palavra para
denominar o congresso, conselho, associação ou grupo de bispos, que decidem qual caminho os
membros do Povo de Deus percorrem juntos. Refere-se diretamente
a Jesus “caminho, verdade e vida”
e ao fato de que seus seguidores
foram chamados “discípulos do
caminho” (cf. At 9,2; 19,9.23; 22,4;
24,14.22).
Caminhar juntos é a maneira mais
eficaz de manifestar e colocar em

prática a natureza da Igreja como
Povo de Deus. Em virtude do nosso
batismo somos chamados a participar ativamente na vida da Igreja: nas paróquias, nas pequenas
comunidades, nos movimentos
leigos, nas comunidades religiosas
e em todas as formas possíveis de
comunhão.

experiências de escuta e discernimento autênticos, porque onde há
um grupo não há espaço para decisões individuais, separadas, impostas, descoordenadas.

À medida que a Igreja embarca-se
neste caminho sinodal, devemos
fazer tudo para nos enraizar em

A vocação para seguir o carisma
agostiniano recoleto é também
um especial chamado a caminhar
juntos: juntos vivemos e juntos
realizamos a missão. Nestas duas
páginas apresentamos algumas
experiências de sinodalidade.

munidade eclesial e sinodal.
No início do ano acadêmico
2021–2022, eles incluíram a participação na Catequese e nas

Oficinas de Oração. Uma experiência que consideram muito
positiva, como podemos ver
nestes testemunhos.

A

presença e o compromisso
pastoral dos membros da
comunidade da Casa de Formação Santo Agostinho dos Agostinianos Recoletos na Paróquia
de Las Rozas (Madri) é um
exemplo de Igreja sinodal: comunidade religiosa e paroquial
“caminham juntas” neste lugar.
Alguns religiosos da última
etapa da formação inicial dos
Agostinianos Recoletos acompanham os jovens nas missas,
nos encontros de oração e em
espaços de diálogo e formação,
como forma de construir a co-

da vocação cristã
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S

ou Natália, uma jovem que
vive a fé com sede e necessidade do Senhor. Ele me amostra
diariamente essa necessidade
através da minha comunidade
paroquial, servindo e amando o
meu ministério na Igreja.

S

ou o Pe. Jesus Torres e faz
pouco que comecei meu
ministério sacerdotal nesta paróquia, após ter sido ordenado
em junho de 2020, pouco depois de terminar o confinamento devido à pandemia.
Começar minha vida sacerdotal
nestas circunstâncias me ajudou a aprender a ser sacerdote
no espírito do Sínodo convocado pelo Papa Francisco. Caminhar junto com outros
tem sido e é fundamental
para responder aos desafios do momento.

Uma Igreja viva onde o Senhor
me conduz e me orienta a caminhar com meus irmãos: eu
não ando sozinha, estou sempre acompanhada. Viver a fé na
comunidade nos permite sentir-nos amados e confiantes de
que há alguém orando por nós.
A graça de Deus é manifestada através destes irmãos. Se
eu me perder pelo caminho, há
sempre alguém para me ajudar
a retornar ao caminho certo.

Nesta paróquia posso desfrutar da presença de muitos irmãos e irmãs que estão dispostos a se deixar
acompanhar, ajudar e caminhar juntos em direção
a Jesus: crianças, jovens,
pais, idosos, consagrados.
Esta união me ajuda de
uma maneira especial em
minha vocação.
Existe uma relação muito
fraterna com os Agostinianos Recoletos. Enriquece
minha missão sacerdotal
ver a alegria dos jovens religiosos que continuam com
sua formação, seu modo de
vida e suas propostas.

S

ou Bernardo Contreras, agostiniano recoleto,
e há dois anos venho colaborando na Paróquia
de Las Rozas na promoção das vocações e, todas
as quintas-feiras, no grupo juvenil
de adoração Parresía.
Compartilhar vida e fé com esses
jovens é uma experiência enriquecedora. Aprendo em um caminho
de escuta, uma tarefa através da

Meu desejo de saber mais sobre Jesus é enriquecido pelo
amor e o acompanhamento
dos consagrados.
A comunidade me leva a amá-lo
mais. Caminhar juntos significa
que todos somos e viemos do
mesmo Pai; o outro é meu irmão; reconheço que somos todos filhos amados de Deus.
Com meu coração engrandecido por uma vocação tão bela,
convido-os a esta experiência
de ser um com todos nós que
compartilhamos a vida. Vivamos esta etapa eclesial com
muita esperança, sabendo que
a unidade é um pedido de Jesus: “que todos sejam um” (Jo
17,21).

S

ou Ednando Lima, agostiniano recoleto. Vivo minha vocação de consagrado buscando
a comunhão eclesial e participo
da Pastoral vocacional. A Igreja
me pede caminhar com os demais, em harmonia, no serviço
da comunidade.
A experiência
de servir na
Paróquia me
deixa muito
entusiasmado, devido à
proximidade
com os padres
d i o ce s a n o s ,
com as religiosas e com os jovens. É sempre
uma experiência de aprendizado compartilhar minha vida
com eles e formar uma comunidade unida à serviço da Igreja.

qual vejo que sem amor não há sinodalidade. Não
há comunhão sem deixar o coração ser tocado.
Minha vocação ganha assim um sentido de humildade e serviço: acompanhar e
ser acompanhado. Compartilhamos vida e disponibilidade para o
que a Igreja precisar, o que me faz
crescer na fé e na perseverança
em minha própria vocação.

O caráter comunitário da
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O modelo de vida agostiniano recoleto preconiza uma espécie de “independência compartilhada”
que cria uma comunidade de pessoas que, a partir de sua maturidade e realização pessoal, vêem
nos outros uma riqueza, um aprendizado, um projeto comum: “um só coração voltado para Deus”.
Muitos e solitários

T

odo adolescente anseia esse
momento de viver sozinho,
se emancipar, ampliar a liberdade pessoal. Já para os idosos,
um de maiores temores é ficar
sozinhos. Durante a pandemia as
enfermidades associadas à solidão
pioraram consideravelmente.
A tudo isso se soma a esquizofrenia de nosso tempo de ter que
combinar solidão e superexposição. Queremos estar sozinhos
mas sem saber como nos sentir
bem sozinhos, pressionados a ser
protagonistas de um reality show
contínuo, atacados pela nomofobia, insatisfeitos e incompletos…
sozinhos e rodeados de pessoas.

Uma alternativa
Para superar essa confusão cultural atual, há um meio-termo que
poderíamos chamar de independência compartilhada: uma união
livre de pessoas responsáveis, determinadas, com ideias próprias;
pessoas com um certo nível de criticidade e independentes, mas, ao
mesmo tempo, capazes de doação,
diálogo e consenso.

Diferentes, mas unidos
A Família Agostiniana Recoleta é
composta por consagrados e leigos
de diferentes idades, sexo, condição social e origem. Seu modo de
vida se baseia em compartilhar
tudo em comunidade: conquistas
e desafios, alegrias e trabalho, celebrações e tristezas, fé e vida.
Os membros desta Família compartilham uma missão: servir ao
Povo de Deus, servir à Igreja 24
horas, 7 dias por semana; querem
ser um coração engrandecido que,
a cada batida, serve a Deus através
de seus irmãos e através da transformação social, acreditando que é
possível um mundo justo.

Comunidad real
Os Agostinianos Recoletos definem o que querem ser e vivem no
livro chamado Constituições. Em
seu número 18, lemos:

«Todos os irmãos fomentam em
diálogo aberto a confiança mútua,
socorrem os doentes, consolam os
desanimados, alegram-se sinceramente com as qualidades e triunfos
dos outros como se fossem seus,
complementam-se e unem seus esforços na tarefa comum, e cada um
encontra sua plenitude na entrega
de si mesmo aos outros. Na prática da vida comum todos são felizes
em sua vocação e na companhia dos
irmãos».

O ambiente desta comunidade é
um meio-termo entre unidade e
heterogeneidade. A pessoa não
se restringe a uma única relação
exclusiva; os vínculos de respeito são sagrados, os defeitos não
são escondidos nem exibidos, mas
identificados para serem curados.
Na comunidade, nem todos têm o
mesmo nível de interação, porque
a grande riqueza da diversidade é
valorizada. A uniformidade é uma
comparação injusta que reduz
todos a um molde. A maioria dos
preconceitos e estereótipos sobre
os consagrados exageram esta uniformidade para torná-los gente estranha, impersonal, mas nada mais
longe da verdade.

Javier (Oviedo, Espanha, 43 anos)
é postulante agostiniano recoleto. Como tem sido sua primeira experiência de comunidade?

U

ma comunidade religiosa é
como uma família, mas não
coincidem plenamente. Assim,
o prior não é exatamente identificado como um “pai”, pois ele
é o primeiro entre iguais… Uma
comparação direta entre família e comunidade abriria muitas
questões que transitariam do
plano real para o metafísico.
A comunidade religiosa é um
modo de vida contracultural:
todos sob um mesmo teto sem
conflitos, pelo menos não em
grandes proporções; sua forma
de interação funciona: cada um
tem suas próprias tarefas organizadas, dentro e fora da comunidade.

Para a comunhão fraterna existe uma espécie de negociação,
um acordo não escrito, pelo
qual todos ajustam sua vida à
da comunidade, não como um
compartimento impermeável
e inacessível, mas como uma
conexão. Existem espaços próprios específicos, mas tudo faz
parte de uma vida mais ampla.

Há também uma assistência
mútua contínua, que não é vista em outras áreas ou formas
de vida. A oração comunitária
se soma à interioridade individual e, na oração, eles geralmente estão todos juntos.

A comunidade requer uma certa transformação prévia; a homogeneidade não é o objetivo,
mas uma orientação comum,
sim. Há posições diferentes,
mas prevalecem a aceitação e o
entendimento mútuo.

vocação agostiniana recoleta
Compreensivos
A Igreja chama todos os batizados a compartilhar, a viver suas
vidas em um espírito de diálogo e
sinodalidade. Para a Família Agostiniana Recoleta a sinodalidade
é um estilo de vida proposto por
Santo Agostinho e reafirmado
pelo movimento recoleto.
A vida oferece desafios diários
que, com diálogo e compreensão,
podem ser vividos com esperança
e solucionados mais facilmente:
problemas, dúvidas, tristezas, pobreza, pequenas e grandes tragédias, incertezas, crises pessoais,
angústia, solidão, fraquezas, insônia, ansiedade, remorso, indecisões, resignação, doença…
Lidar com tantos problemas da humanidade levou Susanita, a amiga
de Mafalda, a dizer:

Eu amo à humanidade; são as
pessoas que me irritam.
Contudo, ninguém está livre o suficiente para atirar a primeira pedra:
é por isso que as condições de vida
em comunidade olham para a própria vida diária e a dos irmãos com
uma atitude de compreensão, ternura, perdão e compaixão.

Tem coragem?
Estar juntos, ter um só coração voltado para Deus não significa passar
o dia em silêncio, orando, calados.
Trata-se mais bem de colocar as
coordenadas de compartilhamento no seu senso de direção,
sem deixar de ser você mesmo: semear a felicidade e a humanidade,
e fazer tudo isso de forma comunitária.
Você arriscaria? Não é um desafio,
mas um convite afetuoso para conhecer, compreender e amar esta
proposta vital: não de forma solitária, nem como rebanho.

Carolina (Cidade do México) é
agente da Pastoral Juvenil e JAR.
Como ensinar a sinodalidade?

C

aminhar juntos como Igreja,
saber ouvir uns aos outros,
colocar nossos dons a serviço
dos outros e compartilhar nossos carismas com eles, isto é,
sinodalidade.
Trabalhar com os jovens é um
desafio que traz grande satisfação, muito aprendizado e muitos desafios.
Sinodalidade significa reunir-se
como uma Igreja jovem para
trabalhar pelo Reino. Formamos uma aliança, uma comunidade, uma família, colaboramos com nossos carismas e
dons para o serviço de Deus e
de nossos irmãos.
O objetivo não é competir,
mas alcançar um mesmo propósito: permitir aos jovens en-
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contrar Cristo
pessoalmente,
unir-nos para
sermos mais
fortes, sentirmo-nos acompanhados, confiar em Deus,
quem continuará a tornar
nossos corações inquietos.
É gratificante admirar as novas
amizades formadas, a confiança para pedir conselhos uns aos
outros, o apoio que é dado, a
felicidade do convívio, a proximidade dos consagrados e dos
sacerdotes.
O Papa Francisco convida cada
jovem a “amar a Igreja, cuidar
da Igreja e caminhar com a
Igreja”. A Igreja é todos nós e
não apenas um pequeno grupo.
Cuidemos uns dos outros.

Ana Maria (Saragoça, Espanha) é
catequista e ensina às crianças e
jovens a Igreja-Comunidade.

M

inha caminhada como catequista começou quando
meu primeiro filho se preparava para a Primeira Comunhão.
Tem sido treze anos compaginando a catequese da Primeira Comunhão para jovens de 9
e 10 anos com a catequese de
Crisma para adolescentes.
A experiência tem sido gratificante. Me sinto um instrumento de Deus para responder às
perguntas inocentes das crianças em seu primeiro contato
com a fé e às perguntas comprometedoras dos adolescentes duvidosos e inseguros.

Quantas vezes eu me coloquei
nas mãos de Deus para saber
como transmitir sua mensagem! Eu nunca me senti suficientemente preparada, sempre precisei de seu apoio. Ser
cristão é uma bênção que todos os batizados desfrutam. No
entanto, sentir-se cristão é um
dom que nem todos têm a alegria de experimentar.

Francisco, com nossa Família

D

ia 17 de março a Família Agostiniana Recoleta teve uma
Audiência com o Papa Francisco
por ocasião do Capítulo Geral.
O Papa apresentou uma mensagem sobre a figura de São José. Ele
pediu para amar e cuidar dos mais
frágeis, daqueles que sofrem, daqueles que não experimentaram o
amor paternal; e para sermos e nos
sentirmos filhos de Deus, confiando em seu amor paternal mesmo
em tempos difíceis com “coragem
criativa”.

O Papa sugeriu compartilhar o carisma agostiniano recoleto, um dom dado
para ser preservado, vivido e promovido, para que
os leigos possam participar
e promover ele:
“Entreguemos nosso carisma,
nosso dom àqueles que podem
levá-lo adiante [...]. Eu vos encorajo a prosseguir, com confiança na promessa do Senhor,
para levar adiante esta missão
que Deus nos confiou”.

56º Capítulo Geral

D

e 1.º a 23 de março, realizou-se
em Roma o 56.º Capítulo Geral dos Agostinianos Recoletos,
do qual participaram 35 delegados
procedentes de 11 países.
O Capítulo é o órgão de governo
mais importante de uma família
religiosa e é o órgão legislativo
cuja função é definir o Projeto de
Vida e Missão da comunidade. Publica uma mensagem que explica as

Novo prior geral

O

agostiniano recoleto Miguel Ángel Hernández (Collado Villalba,
Madri, Espanha, 1960, no lado esquerdo) foi eleito como novo prior geral
da Ordem (2022–2028). Até agora
ele era o prior da Província de Santo
Tomás de Vilanova, após ter exercido
seu apostolado ministerial no Brasil,
na formação inicial em todas as suas
etapas (postulantado, noviciado, teologado) e no serviço de governo.
Sucede no cargo a Miguel Miró (à direita), a quem Hernández agradeceu por
seus 12 anos de serviço: “Você construiu sobre rocha firme, nos deixou um
exemplo de vida e estabeleu os caminhos para que a Ordem continue neste
caminho que todos nós agora percorremos”.

circunstâncias que orientam suas
determinações, a Visão e missão
que definem a Família Agostiniana Recoleta, marca os objetivos
(prioritários e específicos) e, finalmente, as Decisões que deverão ser
cumpridas, indicando os responsáveis por fazê-lo e o tempo em que
devem se tornar realidade.
Além disso, o Capítulo escolhe à
equipe administrativa que asse-

gurará a execução deste programa
durante os próximos seis anos,
uma equipe formada pelo Prior
Geral acompanhado por seis Conselheiros.
Durante os próximos meses, as
quatro Províncias da Ordem realizarão seus próprios Capítulos
Provinciais para se adaptar às diretrizes estabelecidas
por este Capítulo Geral
segundo suas próprias
circunstâncias.
Em uma futura edição de
Canta e Caminha explicaremos estas decisões
e como elas afetam a
vida cotidiana das comunidades, ministérios e
leigos da Família Agostiniana Recoleta.
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