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As Missionárias Agostinianas Recoletas (MAR), uma Congregação feminina de nossa Família, celebram seu 75.º aniversário com o lema “75 anos caminhando com esperança”. Esperança é tanto o nome
de uma de suas três fundadoras quanto uma atitude importante em relação aos desafios do futuro.

75 anos caminhando com esperança

A

história da origem das Missionárias Agostinianas Recoletas (MAR) é interessante para
nossa visão de mundo na atualidade. O cenário desta história se desenvolveu na China em 1931,
onde era costume abandonar as meninas assim que
elas nasciam. Os missionários agostinianos recoletos, com seu bispo Xavier Ochoa à frente, queriam
encontrar uma solução para este terrível problema.
Buscaram voluntárias nos mosteiros das Agostinianas Recoletas contemplativas da Espanha para
dar assistência às meninas. Três monjas (Esperança
Ayerbe —hoje em processo de canonização— Ángeles García e Carmela Ruiz) se sentiram chamadas,
deixaram seu mosteiro e se mudaram para Kweiteh, hoje Shangqiu (Honã, China).
Ao mesmo tempo, Inácio Martínez, prelado
agostiniano recoleto em Lábrea (AM, Brasil), também procurou voluntárias nos
mosteiros da Espanha e conseguiu que
outras três religiosas chegassem à Amazônia em 1935 com o objetivo de educar as crianças. Durante dois anos elas
se preparam e aprenderam o idioma
em Manaus enquanto cuidavam dos
filhos de leprosos. Em 1937 foram
para Lábrea para dirigir o atual Educandário Santa Rita. Elas também
visitavam os doentes, ajudavam na
catequese, ofereciam uma educação profissionalizante às jovens…
As necessidades dos mais vulneráveis da China e do Brasil, os clamores dos desfavorecidos e dos
sedentos de Deus despertaram a
consciência daquelas monjas contemplativas que se tornaram profetas ativas do Reino de
Deus, da justiça, da paz,
da dignidade.
As MAR receberam
sua aprovação canônica em 1947. Sua
origem, seu desenvol-

vimento e seu presente estão conectados aos Agostinianos Recoletos e a toda a Família Agostiniana
Recoleta, em colaboração fraterna. Além disso, elas,
em sua autonomia, souberam como
chegar às pessoas e situações onde o
restante de sua Família não chegava.
Em todo caso, caminhamos juntos
durante estes 75 anos e compartilhamos uma ajuda exemplar em todos os
campos e circunstâncias —formativa
e espiritual, paroquial e missionária—;
vivemos e reforçamos a sinodalidade,
traço próprio do carisma agostiniano
recoleto, que defende o valor da comunidade, do trabalho em equipe e da
partilha de vida, fé e missão.
As MAR também promovem seu espírito sinodal em trabalhos pastorais
que realizam com outras Congregações, Dioceses, associações
de leigos comprometidos
e através da organização
FRAMAR (Fraternidade MAR).
Setenta e cinco anos caminhando na
Esperança: de fato, esta menininha
que faz as outras avançarem (fé e caridade avançam por meio da Esperança — nas
palavras de Charles Péguy), mantém as MAR
alerta para responder após 75 anos ao desafio
dos excluídos, elas estão determinadas a levar o pão, esperança e inclusão aos necessitados de Deus, em fidelidade ao seu
carisma missionário.
Em resumo, as MAR
continuam ao longo de
sua história a se comprometerem com um
mundo semelhante ao
que lhes deu origem,
como veremos neste
boletim de amizade.

Missionárias Agostinianas Recoletas:
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A história, o presente e o futuro das Missionárias Agostinianas Recoletas estão conectados ao
serviço evangelizador centrado nas pessoas mais vulneráveis. Esta característica marcou o “jeito
de ser” das MAR, que vivem o carisma agostiniano recoleto com esta característica própria.
Solidariedade

A

s MAR nasceram de
uma séria necessidade
de uma Igreja em crescimento na China e da colaboração com os Agostinianos
Recoletos para dar uma resposta efetiva a esse problema.
No início do século XX, o chamado Papa das Missões, Pio
XI, promoveu a atividade missionária. Para os Agostinianos
Recoletos, era hora de realizar
um sonho há muito desejado:
estabelecer-se na China. Em
abril de 1924, fundaram uma
comunidade em Kweiteh (hoje
Shangqiu), em Honã.
Em 1930, depois de seis anos
vivenciando os problemas e necessidades da região, o Prefeito
Apostólico, o agostiniano recoleto Xavier Ochoa, visitou vários
mosteiros das Agostinianas Recoletas de clausura na Espanha e
pediu voluntárias.
Na mente dos missionários estava
a necessidade imperativa de uma
mão feminina para cuidar das
meninas abandonadas por suas
famílias, assim como para oferecer um testemunho tangível
de consagração às possíveis vocações locais de uma Igreja que
crescia a um ritmo frenético.
Em 14 de janeiro de 1931, Pio
XI autorizou que deixassem
a clausura temporariamente
Esperança Ayerbe (32 anos),
Ángeles García (25) e Carmela
Ruiz (22). Em 2 de março elas
deixaram Espanha e em maio
chegaram à missão chinesa.
Quando o prazo expirou, deviam
renovar sua permissão ou retornar a seus mosteiros; era visível
que as três desejavam permanecer na China, assim elas
se uniram à Congregação das
Agostinianas Recoletas das Filipinas. Era junho de 1936.

Ángeles García

Esperanza Ayerbe

Além da assistência dada às meninas abandonadas e da formação
de jovens, elas acrescentaram novas tarefas como a assistência aos
pobres, aos doentes e aos presos.
Em janeiro de 1940, Esperança e
Carmela partiram para a Espanha
para abrir um noviciado, após muitas dificuldades, encontraram um
lugar em Monteagudo (Navarra),
terra natal da Irmã Esperança e
de Dom Ochoa. O decreto de fundação foi assinado em 9 de agosto

Carmela Ruiz

de 1941. Assim começou uma expansão inicial que as levaria sucessivamente para o sul da Espanha
— Gabia Grande, Granada, 1943
e Alcaudete, Jaén, 1945 — e para
Bogotá, Colômbia (1945).
Em 1946, Madre Esperança foi
nomeada Vigária Geral, mas a comunidade ainda dependia da Congregação filipina, até 18 de janeiro
de 1947, quando a Santa Sé publicou o decreto de fundação de uma
nova Congregação, independente
e livre para tomar suas próprias
decisões sobre expansão, abertura de casas de formação, etc.
Desde 1969 seu nome definitivo ficou estabelecido como:
Missionárias Agostinianas Recoletas.
Um dos trabalhos das três fundadoras
das MAR na China (na parte superior)
era levar seu testemunho vocacional
às jovens locais que elas formaram
para fazer parte das Catequistas de
Cristo Rei, uma Congregação diocesana que levou ao estabelecimento da
vida consagrada para mulheres em
Kweiteh.
Junto destas linhas, o agostiniano recoleto Francisco Xavier Ochoa, bispo
de Kweiteh e fundador das MAR. Na
parte inferior do quadro, à direita, a
catedral de Kweiteh (Honã, China); e
à esquerda, o noviciado e a casa mãe
das MAR em Monteagudo (Navarra, Espanha).

uma história de serviço e missão
Seguindo um caminho paralelo,
em 1935, três outras monjas contemplativas agostinianas recoletas (Adelaide, Bom Conselho e
Sacrário) chegaram como voluntárias para educar os pequenos e
cuidar dos doentes na missão de
Lábrea na Amazônia brasileira.
Em 1946, elas pediram para entrar
na nova Congregação nascida na
China.
Em sua expansão alcançaram o
número de 250 religiosas e quase
50 comunidades com presença,
em diferentes épocas, na Argentina (Buenos Aires), Brasil (Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro), China (Honã), Colômbia (Antioquia,
Atlântico, Bogotá, Casanare, Cundinamarca, Valle), Cuba (Morón),
Equador (Chimborazo, Pichincha,
Quito), Espanha (Andaluzia, Aragão, Castela e Leão, La Rioja, Madri, Navarra, País Vasco), Estados
Unidos (Nova Jersey), Itália, México (Cidade do México, Querétaro), Peru (Chota), Taiwan (Kaohsiung), Venezuela (Anzoátegui,
Caracas, Táchira, Zulía).

Carisma
Como parte da Família Agostiniana Recoleta, as MAR vivem com
especial intensidade a comunidade fraterna e o valor da interioridade, à qual acrescentam outras
características próprias, como
aparece nos primeiros números de
suas Constituições (4 a 6):
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LUGAR DE ORIGEM

das MISSIONÁRiAS

AGoSTINIANAS
RECOLETAS
(2022)

Colômbia
Espanha
Brasil
China
Guatemala
Equador
México
Venezuela
Argentina
Peru

53 (31%)
37 (22%)
33 (20%)
22 (13%)
8 (5%)
4 (3%)
4 (2%)
4 (2%)
2 (1%)
2 (1%)

alma e um só coração em Deus,
não possuir nada como próprio,
mas tendo todas as coisas em
comum, imitando a primitiva
comunidade cristã de Jerusalém.
Como Recoletas, somos fiéis
ao espírito da Recoleção Agostiniana. A Recoleção é um processo contínuo de recolhimento e conversão do homem que,
desorientado pelo orgulho na
dispersão das coisas temporais,
retorna pela graça através da
purificação da humildade para
si mesmo, para o homem interior, onde a Verdade habita.

Atividade
Atualmente, as MAR, adaptando-se aos tempos e circunstâncias, continuam com as atividades

evangelizadoras e apostólicas que
as levaram à existência, com muitos projetos direcionados aos mais
vulneráveis. Há um total de 170
religiosas de dez nacionalidades
distribuídas em 25 comunidades,
trabalhando em nove países.
Nove comunidades realizam tarefas de evangelização e colaboração pastoral com a Igreja local.
Quatro comunidades estão envolvidas no cuidado direto de crianças, adolescentes e jovens em estabelecimentos educacionais.
Além das três comunidades dedicadas à formação, cinco têm projetos específicos para a assistência às religiosas idosas que, após
anos de serviço ao Povo de Deus
em tantos lugares, hoje requerem
atenção especial devido a sua saúde e idade.

Como Missionárias, somos
chamadas a fortalecer o
compromisso de nosso batismo e de nossa consagração religiosa, cooperando na
extensão e expansão do Corpo de Cristo, de modo a levá-lo à sua plenitude o mais
rápido possível.
Como Agostinianas, vivemos a vida religiosa na Igreja conforme o espírito de
Santo Agostinho, expresso
em sua Regra, em seus ensinamentos e em sua vida. Seu
santo propósito é o de habitar unânimes e concordes na
casa do Senhor e ter uma só

misionerasmar.org • facebook.com/mar.misioneras
youtube.com/CONGREGACIONMAR

País

Comunidades

Religiosas

Colômbia

7

44

Espanha

5

49

Brasil

4

26

Venezuela

2

11

Equador

2

7

México

2

6

China

1

20

Cuba

1

4

Peru

1

3

25

170

TOTAL

Comunidades e religiosas MAR
por países, aos 15 de maio de 2022.

“Para sermos significativas hoje, temos que
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Nieves María Castro Pertíñez (Granada, Espanha) é religiosa desde 1989. Formada em filosofia,
trabalhou na Venezuela e na Colômbia na área da educação, em bairros de inserção e como Mestra de noviças. Desde 2017 ela é a superiora geral das MAR.
dam a seus desafios com sentido
de pertencimento, mas também
disponíveis a unir forças.

Quem são as MAR?

S

anto Agostinho diz que a
missão nasce da exuberância do amor, e nós nascemos para responder a grandes
injustiças. Como missionárias,
somos mães que acolhem, corrigem e ensinam com amor. Como
contemplativas em ação, encontramos Deus naqueles que
caminham ao nosso lado.
Queremos ser mulheres que
amam a Jesus Cristo e seu Reino; queremos ser comprometidas com a proclamação do
Evangelho. Santo Agostinho é
nosso modelo inspirador: com
um grande coração, ele viveu a
amizade em comunidade, em unanimidade de corações.
Estamos em paróquias, escolas e
missões em 10 países, e nossa primeira preocupação é nossa própria comunidade, especialmente
nossas irmãs idosas.

Como membros da Família Agostiniana Recoleta, nossas Constituições pedem dar preferência à participação nas missões “confiadas
aos Agostinianos Recoletos” e
trabalhamos com eles de maneira
especial desde nossa fundação.

Qual o sentimento ao se
chamar “missionária”?
Para mim, é um nome apaixonante. Meu desejo de servir aumenta
à medida que envelheço; meu desejo de amar e servir ao Senhor,
de construir seu Reino, de apostar
por Ele e o Evangelho, semeando-me onde quer que a obediência
me leve para que, a partir de minha
pobreza e do dom que recebi, eu
possa dar testemunho e dar-Lhe
glória. Como enviada, não decido onde devo estar, com quem ou
como, e não é fácil, mas quero estar pronta para tudo. Buscar a vontade de Deus com minhas irmãs é
uma alegria e um desafio.

Quais são as missões
mais difíceis?
Na China, as irmãs são perseguidas e muitas vezes controladas,
enclausuradas, so podem participar da Eucaristia às portas fechadas. Elas aproveitam as restrições para se formarem e dão
testemunho de fé e comunhão.

O que tira o sono de uma
Superiora Geral?
Não associaria insônia a ser superiora, mas me preocupa que não
tenhamos irmãs preparadas para
a promoção vocacional ou formação; temos que cuidar da liderança, formação e acompanhamento, com o eixo transversal do
discernimento.

Qual o ministerio mais
exigente?
Acredito que o ministério de governo, essa responsabilidade de
zelar pelo carisma e sua vivência;
de acompanhar processos e oferecer ferramentas de discernimento
para que as comunidades respon-

Em Cuba falta tudo, mas o povo
tem uma riqueza excepcional:
sofre, ri, compartilha, ama, demonstra solidariedade, é criativo e, mesmo sem recursos, inventam uma forma de superar as
dificuldades. Muitos falam às irmãs
que enquanto todos querem partir, elas permanecem. Elas vivem
um profetismo radical; faltam-lhes
“mãos”, “pés”, gasolina e comida,
mas Deus está sempre presente e
elas são felizes. Uma das fundadoras, Esther Julia, uma colombiana,
está lá há 33 anos.
Na Venezuela, a fé do povo é
mantida. As irmãs evangelizam,
proclamam um Deus libertador e
compassivo e fazem um enorme
trabalho diante de tanta escassez,
não poupando nem tempo, nem
recursos. A irmã Teresa Castaño
(80 anos) continua a dar catequese
e a pintar vida e fé em seus cartões
decorativos.

demonstrar o quanto amamos o Senhor
Na página anterior, abaixo, Nieves
Maria com professores do colégio
MAR em Vitória (ES, Brasil).
Nesta página, acima, com outras
superioras gerais de Congregações
femininas em Roma.
Abaixo, com sua comunidade atual
em La Fortuna (Leganés, Madri, Espanha), a cúria geral das Missionárias Agostinianas Recoletas.

trabalho voluntário, participação, ajudá-los a descobrir o sentido de suas vidas.

Qual é o futuro das MAR?
Não creio, como às vezes ouvimos
dizer, que resta pouco tempo de
existência para a vida religiosa.
Mesmo que sejamos um remanescente, Deus caminha conosco, ele
caminha à nossa frente. Fidelidade
ao Evangelho e ao sim que temos
dado é o que devemos fortalecer e
não descuidar.
O Espírito suscitará a vida religiosa de cada tempo e lugar, seja
transformando os corações para
que eles se adaptem, seja suscitando novas formas de viver conforme às necessidades da Igreja e da
humanidade. O Espírito sabe o que
faz; não sejamos impedimento!
Como Congregação, vejo vários
desafios para o futuro:
• abraçar nossa vulnerabilidade:
somos poucas; muitas, sãos
idosas e poucas jovens;
• devemos nos formar em acompanhamento de processos
pessoais e comunitários;
• formar jovens para assumir a
liderança a médio prazo;
• fortalecer e reinventar a missão com projetos e dinâmicas
de voluntariado, participação,
colaboração…

Por que faltam vocações?
Vivemos uma crise de valores, da
família, dos modos de transmitir a
fé, um fenômeno de descristianização. No entanto, o Senhor continua a chamar e devemos manter
a esperança, ser criativas e estar
com e onde os jovens estão: para
semear a fé, para tornar Cristo
conhecido e evangelizar; para convocá-los e oferecer-lhes formação,

Precisamos de radicalismo em
nossa maneira de orar, de escutar
e viver a Palavra, em nossa experiência de Deus e na vida comunitária; uma doação total ao serviço
de Jesus Cristo.
Precisamos ler os sinais dos tempos, sem medo do novo e sem nos
apegarmos ao passado, ao que
era diferente, mas que mudou.
Quando entendermos que com vinho novo, odres novos, talvez nossa
oferta vocacional seja atraente.
Mas antes devemos ser vistas
como mulheres que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo!

Tempos de sinodalidade?
Trabalho em equipe, escuta mútua,
disponibilidade à inovação é sempre positivo; crescemos nestes aspectos em nível pessoal, comunitário e congregacional, pois tudo isso
faz parte do nosso carisma.
Acostumadas a formar comunidades cristãs onde estamos, não
temos dificuldade em apoiar projetos en rede, como os de ARCORES, a Rede Solidária Internacional
Agostiniana Recoleta, um presente
que nos engrandece.
Nossa missão compartilhada com leigos da
rede FRAMAR e com
aqueles que participam
de nosso carisma, tem
um itinerário formativo
cuja primeira etapa foi
sobre identidade; este
ano, a segunda etapa,
é sobre o carisma e os
fundadores, na comemoração do 75.º aniversário. As escolas têm
sua própria dinâmica de
participação.

Ainda precisamos passar da teoria
à prática, tomar consciência de que
os leigos têm o direito, receberam
o dom carismático. Devemos abrir
portas, celebrar, oferecer a missão
e, acima de tudo, pensar com eles e
ouvir suas propostas.

Veremos uma Igreja ministerial igualitária?
O Papa Francisco é uma luz como
todo esse dinamismo que está promovendo e isso é ouvido, mas quão
longe estamos desta realidade
efetiva. Com o tempo, ela virá!
Temos um Vicariato coordenado
por religiosas, com liberdade de
planejar a evangelização conforme
à realidade do povo, uma liberdade apoiada por um bispo que nos
aprecia e nos valoriza, mas é uma
exceção.
As religiosas continuamos a padecer no ministério pastoral por conta de decisões arbitrárias de líderes que não ouvem, não aceitam
e impõem; e de estruturas piramidais onde não se delega porque
não se confia. Não contam conosco
no momento de tomar decisões.
Diante disso, empregamos a criatividade com simplicidade e humildade para acolher os simples,
sem protagonismo, convencidas
de que somos o povo, compartilhamos tudo com eles e ouvimos
seus clamores.
É por isso que queremos uma sólida formação teológica e bíblica
que nos ajude a contribuir para a
formação dos leigos mais comprometidos.
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Quatro perspectivas,
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Trazemos nestas duas páginas o testemunho de quatro missionárias agostinianas recoletas que
trabalham em China, México, Venezuela e Espanha. Elas oferecem trechos de sua experiência,
trabalho, vida, missão e vocação, assim como as realidades vividas em suas comunidades.

De Shangqiu, Honã, China

A

s MAR na China enfrentam dificuldades especiais
desde sempre. Uma irmã
escreve: O desejo de não nos deixar
distanciar de Deus é o melhor testemunho que a comunidade pode dar
agora. Pedimos as orações de todos
que leem este texto.
Vinte irmãs vivem lá, sem noviças
e postulantes. Três estudam em
vários seminários, respectivamente, faculdade de Teologia e Licenciatura em Espiritualidade, bem
como Missiologia. Onze trabalham
em quatro paróquias.

bidas. Todo esforço é feito para Diocese tem causado muito sofrivisitar os fiéis, especialmente os mento à comunidade. Entretanto,
esta realidade as ajuda a crescer
doentes.
humana e espiritualmente. Elas
As MAR aproveitam cada dia para
experimentaram a presença do
viver mais conscientemente o sen- Senhor mesmo na economia; mitimento de pertencer à comuni- lagrosamente o Senhor lhes deu o
dade, de colocar tudo em comum. suficiente para manter a comuniElas mantêm o tempo de oração, dade, contando com benfeitores a
de retiro e de exercícios anuais, e quem são gratos por tudo o que foi
sua formação própria foi reforça- feito por elas.
da: Bíblia, escritos agostinianos,
Aparentemente, pouco pode ser
Constituições, obras das fundadofeito, mas so sua presença nesta
ras, cursos presenciais e virtuais…
Igreja local já é um grande testeAs dificuldades têm sido contínu- munho, dado o sofrimento que o
as nos últimos anos e a situação da contexto social impõe.

As igrejas estão frequentemente
fechadas, tanto devido à epidemia
como por outras razões; catequese, reuniões e formações são proi-

Jacira Bhering, MAR • Querétaro, México

C

onheci as MAR através dos
Agostinianos Recoletos de
Ribeirão Preto (SP, Brasil).
Fiquei impressionada com seu
triplo valor carismático: missão,
comunidade e recoleção, valores
vivenciados em nossas comunidades, e eu mesma os vivencio, a partir de três atitudes: alegria, simplicidade e caridade.
Durante minha vida tive um contato constante com os agostinianos
recoletos. Em meus primeiros no
Brasil esse contato foi com os frades da antiga Província de Santa
Rita; depois, em Taiwan, conheci
e trabalhei com os frades de São
Nicolau de Tolentino; em seguida, na Argentina, com os frades

Natural de Vau-Açu (Minas Gerais, Brasil). 61 anos.

da Província de Santo Tomás de
Vilanova. Novamente no Brasil,
em Lábrea (AM) e Fortaleza (CE),
junto aos frades de São Nicolau de
Tolentino, com os quais trabalho
agora lado a lado aqui no México.
Em Querétaro quisemos viver o
Sínodo da sinodalidade com determinação. Nós, as MAR, sempre
fizemos isso onde quer que eu tenha estado. Aqui desenvolvemos
ações de formação e os leigos estão bastante presentes no dia a
dia, com participação e responsabilidade. O bispo também tem uma
ótima relação conosco.
Pedimos a opinião dos leigos e a
levamos em consideração; e os for-

mamos para que saibam transmitir
essa opinião com sinceridade.
Creio que na Pastoral Social, da
qual participo, há algumas “dicas”
para se viver a sinodalidade: primeiro, seguir o Evangelho; depois,
fortalecer o olhar para o próximo;
e deixar claro para a comunidade
que a responsabilidade para com
os mais vulneráveis pertence a
todos. Também fortalecemos a comunicação com eles.
Dentro deste caráter sinodal da
Igreja, as MAR trazem continuidade aos projetos, um ponto de vista
diferente e nós nos esforçamos
para criar um clima de alegria.

quatro mundos das MAR
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Marina García, MAR • Maracaibo, Zulía, Venezuela

N

Natural de Riello (Leão, Espanha). Ex-superiora general e superiora do Colégio Santa Rita.

a Venezuela dos anos 70 e
80, as pessoas viviam com
esperança e confiança. Casebres eram construídos em invasões, mas depois de um tempo
eram já de alvenaria e logo tinham
serviços básicos. As pessoas podiam se locomover a preços acessíveis e a segurança era aceitável,
havia até atividades à noite na escola. Graças a muitos voluntários,
cuidávamos dos doentes, lecionávamos, organizávamos cursos e
aulas de catecismo nas favelas.
Hoje a realidade é muito diferente.
Falta tudo, os salários são irrisórios e os preços absurdos; todos os
serviços, energia e água, hospitais,
não funcionam corretamente; conseguir combustível é uma tarefa
complicada…

A emigração em massa deixou as
famílias desestruturadas, não há
mais membros familiares em idade
de trabalhar; há falta de profissionais de saúde e educação; devido à
negligência, falta de manutenção,
roubo e deterioração, muitas escolas nem sequer têm aulas.
É pouco provável que isto mude a
curto ou médio prazo e há desesperança generalizada, mas se uma
coisa não mudou: o acolhimento
e a solidariedade do povo, assim
como a abertura à mensagem religiosa e o desejo de Deus. Nosso
objetivo é semear a esperança e
ajudá-los a descobrir a proximidade de Deus, que apesar de tudo
está ao seu lado e ao lado de suas
famílias.

Dia de Santo Agostinho (28 de agosto), ano 2000. Frei Benito Suen, OAR, com as
MAR Jacira, Marina e Teresa. Todos os quatro moravam em Taiwan e puderam
celebrar a festa com as comunidades de Shangqiu, República Popular da China.

Na Venezuela existem duas comunidades MAR: o Colégio Santa Rita
em Maracaibo, com mil alunos;
e o Vicariato Paroquial de Santo
Agostinho, com vários povoados,
no Sul de Anzoátegui.
No Colégio há liberdade nos conteúdos e pedagogias, para escolher profissionais, para educar na
fé e se reunir com as famílias, ate
para celebrar nosso 75.º Aniversário… Com crítica construtiva e sem
medo defendemos com as famílias
os princípios e valores cristãos.
Tomara que nossas jovens irmãs
não tenham medo e aproveitem
os tempos difíceis para se fortalecerem no que é fundamental,
a resposta corajosa ao chamado
que Deus lhes fez. Que elas sejam
afiançadas nele, não com números,
e que mantenham o carisma, esse
tesouro em suas mãos e em seus
corações, para transmiti-lo às gerações futuras e enriquecer a Igreja e a sociedade.

Isabel Mójica, MAR • Las Gabias, Granada, Espanha

S

Natural de Yaguate, República Dominicana. Juniora MAR.

into-me completamente feliz, Deus preenche aquele
espaço de minha vida que
ninguém e nada mais foi capaz de
preencher. Ser MAR me humaniza
e dá um sentido profundo à minha
vida. Identifico-me pessoalmente
com este carisma: em comunhão
com as irmãs, levando à mensagem
aos quatro cantos do mundo, experimentando a presença de Deus,
amada por Ele.
Na comunidade de Las Gabias
(Granada, Espanha — na foto, Isabel,
a primeira da esquerda) me preparo
para os votos solenes e colaboro
na paróquia local, na catequese,
com os jovens, visitando os doentes e na pastoral vocacional.

Como MAR estou envolvida na
missão, abraço a realidade daqueles que Deus colocou ao meu lado.
A própria missão me evangeliza.
Trata-se de “ser” um sinal da presença do Reino de Deus, de estar
disponível e deixar o que já sei para
me surpreender com o que é novo
e o que os outros me ensinam.
Esta vocação me pede para ver as
necessidades da Igreja e do povo;
para estar disponível para transmi-

tir a fé àqueles que não conhecem
a Deus, ou fortalecê-la em quem
enfraqueceu. Quero que todos
saibam que Deus nos ama como
somos e para isso saio ao seu encontro, escuto-os e em seus sofrimentos contemplo a face de Deus.
A formação para ser MAR tem experiências que transformam. Muitas pessoas têm sido uma luz para
fortalecer meu compromisso e
meu amor por Cristo.

A alegría de comemorar 75 anos

N

o dia 18 de janeiro, as MAR
iniciaram oficialmente as
comemorações do seu 75.º aniversário em quase todas as suas
comunidades. A abertura oficial
ocorreu na casa mãe em Monteagudo (foto). As celebrações terão
um componente virtual para criar
espaços de encontro para os participantes de todo o mundo
A Rádio Nacional de Espanha
transmitiu a Missa do dia 8 de maio
da Cúria Geral em Leganés (Madri); e no dia 22 de maio realizou-se uma conferência ministrada
por Catalina Salazar na Colômbia
sobre a Madre Esperança.
Três jornadas de interesse foram definidas nos aniversários de
Páscoa das fundadoras: Jornada

Novos sacerdotes

vocacional (23 de maio,
Madre Esperança); Jornada da Fraternidade (22 de
agosto, Madre Carmela); e
Jornada da Interioridade
(12 de dezembro, Madre
Angeles).
Está prevista uma Jornada
Missionária para 31 de outubro, aniversário episcopal
do frei Xavier Ochoa, e dois
encontros, um para jovens
(15 de outubro) e outro missionário (1 de outubro).
Duas palestras também foram
anunciadas: uma sobre a Sinodalidade para o dia 31 de outubro e outra sobre o Apostolado Educacional, ainda sem
data.

A

ntes do verão, teremos dois novos
sacerdotes agostinianos recoletos. Frei David Molina (Cidade do México, 1987, acima) foi ordenado no dia
7 de maio em Querétaro (México). Ele
continuará colaborando no Colégio
Frei Luís de Leão naquela cidade.

No dia 4 de junho (12h30) frei Alfonso
Dávila (Cidade do México, 1994, abaixo) será ordenado na paróquia de Santa Rita em Madri, onde vive enquanto
estuda Comunicação Audiovisual.

Novo video do frei Mariano

O

agostiniano recoleto frei Mariano Gazpio (1899–1989)
foi missionário na China, formador
de missionários e renomado diretor espiritual. Declarado venerável
pelo Papa Francisco, acaba de ser
apresentado um documentário
biográfico sobre ele que, em 32
minutos, relembra toda a vida deste religioso que está a caminho dos

altares. Tem o título “Frei Mariano,
o Bom Recoleto” (ver no QR).
O roteiro é do agostiniano recoleto Francisco Xavier Legarra Lopetegui, adaptado pela Comissão de
Comunicação e Publicações da
Província de São Nicolau de Tolentino, que se encarregou da direção,
produção, edição e pós-produção.

Este documentário foi filmado na
Espanha —Puente la Reina, Monteagudo, Marcilla e Pamplona
(Navarra), San Millán de la Cogolla
(La Rioja)— e na China —Shangqiu,
Honã—. Há também imagens dos
arquivos históricos dos agostinianos recoletos em Marcilla (Navarra, Espanha)
e Roma (Itália).
Não teria sido possível
sem a colaboração de vários colaboradores: Em
Puente La Reina, a Paróquia, os dehonianos, a
família Ezcurra (parentes
do Pe. Mariano) e o historiador Alberto Aceldegui. A PASCOM da Prelazia de Lábrea (AM, Brasil)
participou na versão em
português.

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org

