
O Capítulo é o evento mais importante na vida de uma ordem religiosa. Ele estabelece o Projeto Vida 
e Missão e escolhe a equipe que executará as decisões tomadas.
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Capítulo Geral

Em março deste ano, os Agostinianos Recoletos 
celebraram em Roma seu 56.º Capítulo Geral, 
seguido pelos Capítulos das quatro Províncias 

que compõem esta Ordem, incluindo a de São Nico-
lau de Tolentino, que publica este boletim.

Este último Capítulo Geral escolheu como lema: Ca-
minhamos juntos, uma expressão de comunhão, uma 
característica própria da espiritualidade agostiniana 
recoleta: caminhamos juntos em oração, na pasto-
ral, na vida comunitária; caminhamos juntos 
como uma Família Agostiniana Reco-
leta; caminhamos juntos com a Igreja 
e também com a humanidade, que 
sofre tantas injustiças e calamida-
des —guerras, fomes, pandemias—.

O Capítulo Geral estabeleceu De-
cisões conforme esse lema que 
fizeram a Ordem adentrar em 
águas desafiadoras, que só 
juntos e em oração podem 
se navegar. Ele insistiu na 
sinodalidade, na qual os re-
ligiosos sentem serem com-
panheiros no caminho de 
todos, especialmente dos 
leigos, seguindo o conselho 
do próprio Papa Francisco.

Para que se torne realida-
de, o novo prior geral e seu 
Conselho são os animado-
res e responsáveis por este 
Projeto de Vida e Missão 
2022–2028.

Capítulo Provincial
Os Capítulos Provinciais 
assumem as diretrizes do 
Capítulo Geral, as adap-
tam e as concretizam 
para responder às neces-

sidades da Província.

A Província de São Nicolau de Tolentino celebrou 
seu 128.º Capítulo de 20 a 30 de junho. Diz em sua 
mensagem final: “Olhamos para o futuro em comunhão 
com o Capítulo Geral porque queremos assumir os novos 
desafios caminhando juntos”; e alguns desafios são con-
cretizados: “caminhar juntos para revitalizar e promover 
nossa proposta vocacional; caminhar juntos para cuidar 
de nós mesmos; e caminhar junto com os leigos”.

Para responder a esses grandes desafios, o capítulo 
tomou umas Decisões estabelecidas no Projeto de 

vida e missão 2022–2026, que guiará a vida das 
comunidades e religiosos. Neste caso, é o 

prior provincial e seu Conselho que garan-
tirão o cumprimento dessas Decisões.

Projeto de vida e missão
Iniciamos uma nova etapa — um 
novo sexênio para a Ordem; e um 
período de quatro anos para a Pro-
víncia — com novos projetos estabe-

lecidos pela Ordem, assumidos em 
cada Província, em cada comu-

nidade e por cada religioso. 
O início do ano letivo nos 

convida a assumir esses 
desafios e decisões, mas, 
como recorda a Mensa-
gem do 128.º Capítulo da 
Província de São Nicolau 
de Tolentino, devemos 

executá-los “com a convic-
ção de que a força vem do 

alto. Aqui está nossa força”.

Dada a importância desses 
Capítulos e dos Projetos de 
Vida e Missão projetado ne-
les, este boletim de amiza-
de dedica esta edição 167 
e a próxima, número 168, à 
abordagem das mensagens 
e decisões mais marcantes e 
influentes da vida de nossos 
ministérios.

Nova etapa, novo ano letivo, 
                           novos projetos

Frei Carlos González (esquerda) e frei Miguel 
Ángel Hernández (direita) são, respetivamen-
te, novo prior provincial da Província de São 
Nicolau de Tolentino e novo prior geral dos 
Agostinianos Recoletos.
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No 56.º Capítulo Geral dos 
Agostinianos Recoletos, 
foram identificadas diver-

sas preocupações e anseios, entre 
os quais a formação, a relação com 
os leigos e a abordagem da huma-
nidade ferida e vulnerável. Alguns 
meses depois, o 128.º Capítulo 
da Província de São Nicolau de 
Tolentino assumiu essas mesmas 
indicações e as adaptou à sua rea-
lidade mais concreta.

Formação

Nos últimos anos tem havido a ne-
cessidade de uma insistência con-
tínua na necessidade de dar maior 
qualidade à vida dos religiosos e 
das comunidades, bem como ao 
serviço para o bem do Povo de 
Deus nos ministérios.

Tanto a Igreja quanto a vida con-
sagrada entenderam a urgência de 
uma renovação contínua e incan-
sável. Recebeu vários nomes para 
indicar sua urgência e valor: reno-
vação, conversão, formação. Iniciati-
vas foram implementadas e muitos 
recursos foram aplicados.

Os Agostinianos Recoletos esco-
lheram o termo clássico: Itinerário 
com o qual denominam os docu-
mentos onde propõem diretrizes 
para o discernimento vocacional, 
para a formação inicial de reli-
giosos que acabaram de profes-
sar e para os leigos que vivem em 
Fraternidades a espiritualidade 
agostiniana recoleta. A vida agos-
tiniana recoleta é concebida dessa 
forma, um verdadeiro itinerário.

A Província de São Nicolau de 
Tolentino tem procurado, em seu 
Capítulo, destacar este detalhe 
importante: o crescimento e, por-
tanto, ao estabelecer seu objetivo 
prioritário para os anos 2022–
2026, ele clama: Cresçamos juntos.

Várias das Decisões deste Capítu-
lo Geral abordaram diretamente 
esta interpelação do Papa e foram 
posteriormente coletadas e desta-
cadas pelo Capítulo Provincial.

Assim, na Família Agostiniana Re-
coleta todos —consagrados e lei-
gos, jovens e idosos, de uma parte 
do mundo ou de outra— compar-
tilham o mesmo carisma, a mesma 
missão. É uma grande riqueza para 
viver cada vocação e apostolado; 
todos aprendem e crescem juntos.

As Decisões capitulares lembram 
que todos estão presentes de for-

Neste itinerário ou caminho cada 
um, pessoalmente e na comuni-
dade, busca crescer, progredir no 
seguimento e no serviço prestado 
aos outros.

Leigos

O Papa Francisco recebeu e dis-
cursou no 56.º Capítulo Geral dos 
Agostinianos Recoletos, realiza-
do em Roma. Suas palavras foram 
uma confirmação no caminho em-
preendido pela Família Agostinia-
na Recoleta de compartilhar vida 
e missão com os leigos.

O lema do 56.º Capítulo Geral, Caminhando Juntos, reflete a vontade de que toda a nossa Família 
Agostiniana Recoleta se junte ao desejo da Igreja de aumentar a valorização e as ações da sinoda-
lidade, tema proposto pelo Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos a ser realizado em outubro 
de 2023 com o título: Uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão.
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Logotipos do 56º Capítulo Geral dos 
Agostinianos Recoletos (esquerda) e do 
Sínodo dos Bispos 2023 (direita).

Crescendo juntos, um objetivo comum de uma Igreja Sinodal e da Família Agostiniana Recoleta

Convivência vocacional OAR — MAR em Querétaro, México. Contamos com o Itinerário Vo-
cacional Agostiniano Recoleto (IVAR), o Itinerário Formativo Agostiniano Recoleto (IFAR) e 
o Plano de Formação Peregrinos para as Fraternidades Seculares Agostinianas Recoletas.
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O lema do 56.º Capítulo Geral, Caminhando Juntos, reflete a vontade de que toda a nossa Família 
Agostiniana Recoleta se junte ao desejo da Igreja de aumentar a valorização e as ações da sinoda-
lidade, tema proposto pelo Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos a ser realizado em outubro 
de 2023 com o título: Uma Igreja Sinodal: comunhão, participação e missão.

ma corresponsável, ativa e partici-
pativa, na animação vocacional, na 
formação contínua, no apostolado 
compartilhado, na missão educati-
va, no exercício de governo.

O Capítulo da Província de São 
Nicolau de Tolentino despertou 
tal interesse pelo assunto que, 
pela primeira vez, dedicou um ca-
pítulo específico intitulado Acom-
panhamento aos leigos, que conta 
com sete Decisões (34 a 41).

Humanidade ferida

Uma característica com a qual a 
Família Agostiniana Recoleta 
gosta de definir sua missão é ir e 
servir, como profetas do Reino, espe-
cialmente entre os mais vulneráveis e 
necessitados”.

É uma tradição entre os Agosti-
nianos Recoletos que os Capítu-

los escrevam uma Mensagem de 
saudação e um conteúdo progra-
mático para que seja lançado como 
um de seus documentos finais. 
Desta vez, as duas Mensagens (do 
Capítulo Geral e do Provincial) 
fazem referência explícita à situa-
ção dramática que a humanidade 
vive devido à emergência climáti-
ca, guerras, catástrofes, ambições, 
abusos, falta de recursos, empre-
gos precários, salários desvalori-
zados.

Adaptando o programa do Capítu-
lo Geral à sua realidade, a Provín-
cia de São Nicolau de Tolentino 
tem dado destaque em suas Deci-
sões aos seus ministérios situados 
mais próximos dos desfavorecidos; 
colaboração com projetos sociais, 
ações solidárias e provimento de 
recursos, em colaboração com a 
Rede Solidária Internacional Agos-
tiniana Recoleta ARCORES; e tem 
buscado dar uma resposta ade-
quada àqueles que sofreram danos 
e abusos por causa de sua vulnera-
bilidade, especialmente menores.

Comunicação

A revolução causada pelas novas 
tecnologias da informação, longe 
de moderar ou estabilizar, conti-
nua imparável e modifica a vida de 
pessoas de todas as gerações e de 
todo o planeta.

A comunicação tornou-se um de-
safio permanente e diversifica-
do nas dimensões interpessoais e 
sociais, para a democracia e para o 
desenvolvimento econômico.

Os Capítulos sabem a necessi-
dade de responder a esse desafio 
também em todas as suas áreas: 
pessoal, comunitária, ministerial, 
social, bem como na área da evan-
gelização.

Esse frenesi tecnológico implica a 
necessidade de crescer e conhecer 
todos os aspectos da comunicação, 
suas técnicas, adicionar intensida-
de e qualidade para superar lacu-
nas intergeracionais, reaprender a 
alcançar os mais jovens e conciliar 
os métodos tradicionais com os 
costumes atuais ao evangelizar.
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Recepção do Papa Francis-
co ao 56.º Capítulo Geral 
dos Agostinianos Recoletos. 
Roma, 17/03/2022. No QR, sua 
mensagem completa.

Professores dos colégios recoletos são formados na campanha do curso pastoral 
2022–2023, que recebe o lema: “Juntos”. Esta atividade ocorreu em Guadarrama 
(Madri) de 30 de agosto a 1º de setembro e faz parte tanto da formação permanen-
te como da corresponsabilidade entre leigos e consagrados.

Crescendo juntos, um objetivo comum de uma Igreja Sinodal e da Família Agostiniana Recoleta



4 “Precisamos um do outro, queremos aprender, viver, celebrar a fé e buscar Deus juntos”
Miguel Ángel Hernández (Collado Villalba, Madri, Espanha, 1965) é religioso desde 1984. Após 
uma vida dedicada à formação de jovens religiosos e a servir seus irmãos em ofícios de governo a 
nível vicarial e provincial, ele foi nomeado prior geral dos Agostinianos Recoletos no 56.º Capítu-
lo Geral. Esta é sua primeira entrevista no Canta e Caminha. 

Após seis meses, o senhor 
já sabe nitidamente o seu 
novo papel…

Oprior geral de uma Ordem 
como os Agostinianos 
Recoletos está chamado 

a ser sinal de unidade entre os ir-
mãos, promotor da vida religiosa, 
responsável pela renovação da 
Ordem e de sua organização. O 
Capítulo Geral elaborou um Pro-
jeto de vida e missão e cabe a mim, 
garantir e colocar os meios para 
que seja cumprido e todos cami-
nhemos na mesma direção.

O que a Recoleção oferece 
à Igreja e ao mundo?

Diante de tanto individualismo, 
a Família Agostiniana Recoleta 
é convocada a ser sinal de comu-
nhão e fraternidade. Precisamos 
dos outros, queremos aprender 
juntos, viver e celebrar nossa fé 
juntos, buscar Deus, juntos. Nada 
do que acontece ao meu irmão é 
indiferente para mim.

Neste mundo pragmático e calcu-
lista onde buscamos estar no con-
trole de absolutamente tudo, so-
mos chamados a ser pessoas que 
confiam na graça de Deus —não 
em vão Santo Agostinho é conhe-
cido como o Doutor da Graça— 
pessoas que diariamente tentam 
se surpreender com a novidade de 
Deus.

Em um mundo mesquinho cheio de 
egoísmo, surdo aos gritos dos des-
favorecidos da terra, nossa Famí-
lia é convidada a ser uma presença 
de solidariedade, pessoas de co-
ração capazes de se compadecer 
e de “se complicar” a vida em favor 
dos desfavorecidos.

Em um mundo desprovido de 
amor, somos chamados a ser a pre-
sença do amor da ternura e mise-
ricórdia de Deus.

O senhor tem alguma pre-
ocupação em particular?

Meu maior medo é que nós religio-
sos nos acomodemos e nos con-
tentemos em viver de uma forma 
trivial. Essa mediocridade é como 
um cupim que destrói tudo lá den-
tro sem que você perceba, até que 
de repente todo o prédio desaba.

A mediocridade juntamente a 
mundanidade, tão combatida pelo 
Papa Francisco, são a maior ame-
aça sofrida pela vida consagrada 
nestes tempos, e também por nos-
sa Ordem.

Como se sentiu quando o 
Papa lembrou ao Capítu-
lo que os religiosos estão 
se tornando “cada vez 
menos numerosos e mais 
idosos”?

No início suas palavras pareceram 
fortes para mim, talvez esperasse 
que ele nos lisonjeasse com agra-
dáveis palavras ao ouvido, mas o 
Papa não é de bajulação, seu com-
promisso é com a verdade e com o 
Evangelho; e a verdade é que es-
tamos cada vez mais envelhecidos.

Temos que enfrentar esse desafio 
da confiança em Deus, é claro, e de 
um trabalho sério de acompanha-
mento que busca a revitalização 
de nossos religiosos e de nossas 
comunidades.

Juntos é a palavra central 
do sexênio. O que sugere 
esse termo a você?

É uma palavra multifacetada e 
pode parecer até vazia e impreci-
sa. É um conceito que temos que 
preencher com conteúdo. Pesso-
almente, me faz lembrar comuni-
dade, fraternidade, soma de es-
forços, trabalho em equipe.

Na sua opinião, qual o 
ministério mais difícil?

Não há como negar que existem 
ministérios que exigem mais sacri-
fícios e renúncias do que outros. 
Esses ministérios geralmente são 
exercidos nas missões.

Contudo, eu acredito que tudo de-
pende da paixão que você colocou 
na missão que lhe foi confiada. Se 
não colocarmos paixão, tudo será 
difícil para nós, mesmo que este-
jamos no ministério mais confor-
tável e gratificante que podemos 
sonhar.

A missão mais árdua, exigente e 
difícil se torna o desafio mais doce 
quando o coração está apaixona-
do.



5“Precisamos um do outro, queremos aprender, viver, celebrar a fé e buscar Deus juntos”
Miguel Ángel Hernández (Collado Villalba, Madri, Espanha, 1965) é religioso desde 1984. Após 
uma vida dedicada à formação de jovens religiosos e a servir seus irmãos em ofícios de governo a 
nível vicarial e provincial, ele foi nomeado prior geral dos Agostinianos Recoletos no 56.º Capítu-
lo Geral. Esta é sua primeira entrevista no Canta e Caminha. 

Estão os religiosos pron-
tos para uma correspon-
sabilidade com os leigos?

Sim, acredito que estamos prepa-
rados. Não é nada inédito para os 
freis agostinianos recoletos traba-
lhar com os leigos; na verdade, eles 
têm feito isso a vida toda.

É verdade que temos que mudar 
nossa mentalidade. Nós, geral-
mente, tomamos decisões a serem 
cumpridas pelos leigos sem contar 
com eles. Agora queremos que eles 
estejam ao nosso lado na reflexão, 
discernimento e tomada de deci-
sões, e não apenas na execução de 
decisões.

Temos que tratá-los como o que 
eles são, adultos na vida da Igreja, 
e para isso também devemos dar-
-lhes a possibilidade e os recursos 
para que eles sejam devidamente 
formados para cumprir suas cor-
responsabilidades.

O que diria a um jovem 
com dúvidas vocacionais?

Diria a ele que ser um agostiniano 
recoleto não só vale a pena, mas 
vale a pena entregar a vida toda, 
desde que você queira levar nossa 
proposta de vida a sério.

Tornar-se um frade para viver no 
estilo do mundo é inútil e não me-
rece que você dedique um minuto 
de sua vida; mas viver com verda-

de e autenticidade essa vocação é 
um dom imerecido que o levará a 
viver uma vida em plenitude.

Então diria algo assim:

“Não tenha medo, eu sei que você 
não se vê capaz de responder, porque 
ninguém realmente se vê. Pense nos 
profetas, apóstolos, santos… se tra-
ta da graça de Deus em você. Como 
Santo Agostinho disse: ‘se eles pude-
ram, por que você não poderia’?

Não temos um gênio na 
garrafa, mas… qual seria 
seu desejo?

Pediria fidelidade aos religiosos 
agostinianos recoletos ao seu ca-
risma e vocação; e todas as outras 
coisas nos seriam dadas em acrés-
cimo.

Há um longo caminho a 
ser percorrido até 2028. 
Qual é a prioridade?

Tirar o Projeto de vida e missão do 
papel e começar a trabalhar. Nes-
tes primeiros seis meses me dedi-
quei a acompanhar os Capítulos 
Provinciais de três províncias, e só 
falta um para ser celebrado.

As Províncias são reorganizadas 
conforme seus Capítulos e até que 
o processo seja concluído é difícil 
saber quem estará em cada tarefa.

Na última semana de setembro me 
reunirei pessoalmente com o Con-
selho Geral, o que não foi possível 
até agora por causas pessoais e 
externas, como os processos buro-
cráticos migratórios.

Será uma semana de trabalho para 
dividir responsabilidades e colocar 
em funcionamento os organismos 
e o solicitado pelo Capítulo Geral. 
Também coordenaremos o traba-
lho com as províncias, após a for-
mação e nomeação das equipes.

É a primeira vez que se 
dirige aos nossos leitores. 
Uma palavra para eles?

Convido vocês a continuar nos 
acompanhando e orar por cada 
um de nós porque carregamos em 
nós mesmos um tesouro precioso, 
mas o carregamos em vasos de ar-
gila. Ajude-nos a ser fiéis ao nosso 
propósito de vida.

Que Deus os abençoe.

Na imagem acima, o prior geral à direita do novo prior provincial, Carlos González, no 
encerramento do 128.º Capítulo da Província de São Nicolau de Tolentino. Na página 
anterior, abaixo, frei Miguel Ángel em San Millán de la Cogolla, Espanha. Nesta página, 
abaixo, rito de entrega das Constituições durante a primeira profissão religiosa após a 
conclusão do noviciado em Monteagudo, 6 de agosto de 2022
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O 
Papa São João 
Paulo II em seu 
documento Os Fi-

éis Leigos (1988) falou da 
vocação cristã leiga como 
uma primavera do Espíri-
to; e acrescentou que os 
carismas dos fundadores 
das ordens religiosas estão 
abertos à comunhão e à 
participação de todos, in-
dependentemente de sua 
vocação pessoal.

Em outras palavras, o ca-
risma agostiniano recole-
to pode ser perfeitamente 
conhecido, promovido e vi-
vido por qualquer cristão, 
sem a necessidade de pro-
fessar na vida consagrada.

Anos mais tarde, em 2002, a Con-
gregação do Vaticano para Insti-
tutos de Vida Consagrada e Socie-
dades de Vida Apostólica publicou 
o documento: Partir de Cristo: Um 
Renovado Compromisso com a Vida 
Consagrada no Terceiro Milênio, que 
animava essa experiência carismá-
tica compartilhada com os leigos 
(número 31).

Vinte anos depois, essa corres-
ponsabilidade continua sendo um 
desafio, como foi confirmado nas 
palavras dirigidas pelo Papa Fran-
cisco ao 56.º Capítulo Geral dos 
Agostinianos Recoletos:

E vós, preparastes as pessoas para 
continuar a vossa espiritualidade, 
que é um dom de Deus, para a 
levar em frente? Não me atrevo 
a ser profeta e dizer o que aconte-
cerá. Isto inquieta-me, preocu-
pa-me. Confio no Senhor, mas 
também tenho o dever de vos dizer 
isto: preparemo-nos para o que 
vai acontecer e confiemos o nosso 
carisma, o nosso dom, a quem o 
pode levar em frente.

O título deste documento origina-
-se na Carta de São Paulo aos roma-
nos e contém as reflexões sobre a 
identidade dos leigos e a organiza-
ção das FSAR que ocorreu no pri-
meiro encontro de seus presiden-
tes nacionais, realizado em Roma 
em 2019 sob o lema: Compartilhar 
o carisma e a missão.

Três linhas de ação foram propos-
tas, agora sancionadas pelo 56.º 
Capítulo Geral:

• estabelecer um itinerário 
vocacional, pessoal e comu-
nitário que propicie proces-
sos na oração, formação e 
convivência;

• consolidar os Conselhos Na-
cionais da FSAR ou criá-los 
onde eles não existem;

• corresponsabilidade em seu 
projeto anual e nos processos 
formativos.

Este será, portanto, o percurso e o 
programa para a revitalização da 
vocação do leigo agostiniano re-
coleto e sua implementação terá 

A proximidade e o acompanha-
mento das Fraternidades Secu-
lares Agostinianas Recoletas 
(FSAR) e da Juventude Agosti-
niana Recoleta (JAR) são tarefas 
comuns e bem assimiladas nas co-
munidades dos religiosos.

São tarefas ainda fáceis e gratifi-
cantes, já que todos os envolvidos 
na FSAR e na JAR têm Santo Agos-
tinho como seu guia, em sua com-
panhia seguem a Jesus Cristo e à 
luz de suas vidas orientam seu ser-
viço à comunidade e à sociedade.

Todos eles pertencem à Família 
Agostiniana Recoleta, que conta 
com várias Decisões nos Capítulos 
da Ordem e da Província para sua 
promoção e fortalecimento.

Fraternidades Seculares 
Agostinianas Recoletas

No Projeto de Vida e Missão da Or-
dem, ela se compromete a divulgar 
e implementar as diretrizes esta-
belecidas no documento: Alegres 
na esperança.

Há várias décadas, as expressões “missão compartilhada” e “carisma comum” tomaram conta 
dos artigos e documentos dos Capítulos dos Agostinianos Recoletos. Agora, mais explicitamente, 
é solicitado que os leigos não sejam apenas “executores” dos planos, mas corresponsáveis nas 
reflexões prévias, discussão e tomada de decisões.

Primeiro encontro dos presidentes nacionais da Fraternidade Secular Agostiniana Reco-
leta. Roma, 2 a 6 de dezembro de 2019. Suas conclusões foram tomadas em grande parte 
pelo 56.º Capítulo Geral e pelo 128.º Capítulo da Província de São Nicolau de Tolentino.
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o esforço de todos os membros da 
Família Agostiniana Recoleta.

A colaboração de religiosos e lei-
gos é necessária para que estes 
possam acolher sua autonomia e 
identidade com alegria e respon-
sabilidade; e os religiosos terão 
que incentivá-los, recebê-los e ser 
companheiros de caminho. Tanto 
leigos quanto consagrados obte-
rão como resultado uma experiên-
cia mais completa de sua própria 
vocação no mesmo carisma com-
partilhado.

Juventude Agostiniana 
Recoleta

A JAR tem como objetivo viven-
ciar e propagar o carisma agosti-
niano recoleto entre os jovens. O 
Papa Francisco, em seu documen-
to Cristo vive (2019) insistiu que 
a pastoral da juventude só pode 
ser sinodal: somente caminhando 
juntos pode ser compartilhado um 
carisma aberto a todo o Povo de 
Deus.

O Projeto de vida e missão da Or-
dem propõe “promover os meios 
para que o movimento JAR seja forta-
lecido nos países onde já está presen-
te e implementá-lo nos ministérios 
onde não está”.

A Ordem está ciente dessa dupla 
tarefa: por um lado, confia nos 
jovens, pois trazem criatividade, 
alegria e esperança em todos os 
campos de serviço e missão; eles 
pedem que assumam a liderança 
da JAR, daí a importância de for-
talecer e criar esses Conselhos 
em todos os países onde a Família 
Agostiniana Recoleta está presen-
te.

Por outro lado, a segunda tarefa, o 
cumprimento da necessária res-
ponsabilidade do religioso, que é 
chamado a conhecer sem hesita-
ção e aplicar o Itinerário JAR, no-
mear um conselheiro estável em 
cada lugar, sem que isso seja um 
obstáculo para todos os religiosos 
da comunidade apoiarem, colabo-
rarem, incentivarem, promoverem 
e conhecerem os membros da JAR 
de cada região.

tular. O prior geral, Miguel Ángel 
Hernández, o explica assim:

Queremos que eles sejam prota-
gonistas de sua própria história e 
decidam como querem seguir seu 
próprio caminho. Cabe a nós re-
ligiosos aconselhar, orientar, for-
mar e ajudar assim que nos solici-
tarem; mas cabe a eles, os leigos, 
tomar a vida em suas próprias 
mãos e fazer com que o carisma 
agostiniano recoleto esteja presen-
te em sua realidade.

Protagonistas e líderes

A Família Agostiniana Recoleta 
não pretende que os leigos apenas 
cumpram as decisões dos religio-
sos, mas que reflitam e enrique-
çam a visão e a experiência do 
carisma agostiniano recoleto. Res-
ponsabilizar-se pelo carisma, pro-
movê-lo, conhecê-lo e praticá-lo 
não é exclusividade de ninguém.

Tanto os Capítulos Gerais como 
os Provinciais pediram estudar e 
colocar em prática a forma dos lei-
gos participarem do processo capi-

Há várias décadas, as expressões “missão compartilhada” e “carisma comum” tomaram conta 
dos artigos e documentos dos Capítulos dos Agostinianos Recoletos. Agora, mais explicitamente, 
é solicitado que os leigos não sejam apenas “executores” dos planos, mas corresponsáveis nas 
reflexões prévias, discussão e tomada de decisões.
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Acima, jovens costarri-
quenhos em um retiro 
“Coração Inquieto” da 
JAR. Abaixo, atividades 
da JAR Manaus, Amazo-
nas, Brasil.



Novos bispos recoletos

Rumo à profissão solene

Pintura romântica

Esmoleiro de Deus

Víctor Emiliano Ville-
gas (Chiclayo, Perú, 

1967) foi nomeado bispo 
de Chota (Peru), uma Pre-
lazia confiada aos Agosti-
nianos Recoletos desde 
sua criação em 1963. Além 
de sacerdote agostiniano 
recoleto, ele é engenhei-
ro-agrônomo.

Francisco Javier Ace-
ro (Valladolid, Espanha, 
1973) foi nomeado bispo 
auxiliar da Cidade do Mé-
xico, onde desenvolveu 
a maior parte de sua ati-
vidade. Nos últimos anos 
tem se caracterizado por 
seus projetos nas áreas de 
comunicação e proteção 
de vulneráveis.

Oito recoletos de Filipinas, Colômbia, Re-
pública Dominicana, Honduras e Brasil 

participaram do Mês Especial de Preparação 
para a Profissão Solene, que ocorreu entre 
julho e agosto em locais de especial importân-
cia como San Millán de la Cogolla (La Rioja), 
Monachil (Granada), Monteagudo (Navarra), 
Guadarrama (Madri), Lourdes (França, foto) 
e a peregrinação de 120 quilômetros ao longo 
do Caminho de Santiago.

Suas cerimônias de profissão enchem de ale-
gria a Recoleção, bem como a vida de cada 
um dos oito frades que continuam em frente 
nesta vivência religiosa com comprometi-
mento e vocação.

Uma visita guiada (foto) y uma palestra (QR) do di-
retor da Cátedra de Patrimônio e Arte navarren-

se da Universidade de Navarra, Ricardo Fernández, 
serviram para inaugurar a exposição permanente Ro-
mero: uma casa virou lar no convento dos Agostinia-
nos Recoletos em Marcilla, Navarra, Espanha.

É uma exposição de pintura romântica do século XIX 
centrada em José Maria Romero (1816–1894). Os 
Recoletos o encomendaram a ele entre 1891 e 1894 
até 18 grandes pinturas para fazer daquele antigo 
mosteiro beneditino um lar recoleto, decorado com 
seus próprios santos e devoções. 

O agostiniano recoleto David Conejo já tem estam-
pado antes sua arte em nossas páginas. Desta vez 

apresenta seu último trabalho, um retrato de São To-
más de Vilanova no qual pretende “captar no gesto do 
seu rosto a compaixão e a afabilidade”.

É uma pintura a óleo de 100 × 80 centímetros. David 
afirma que vê suas criações como uma continuidade 
e expressão de sua íntima vida espiritual e artística. 
Para nós é uma oportunidade de lembrar, imitar e 
pedir a intercessão das melhores testemunhas que 
surgiram nesta Família Agostiniana Recoleta.

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org


