
“Juntos” é o slogan escolhido pelos agostinianos recoletos para este período de 2022-2023, que pre-
tende transmitir vida e especificar os principais objetivos do seu Projeto de Vida e Missão 2022-2028.
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Várias décadas atrás, esta can-
ção tornou-se famosa na Es-
panha com seus versos reple-

tos de vida e esperança: Juntos para 
sonhar / novas imensidades, / juntos 
para marcar / ritmos de novo amor (QR).

A Família Agostiniana Recoleta, ao escolher a pala-
vra Juntos como expressão concreta do seu projeto 
para os próximos anos, estaria sonhando? Sofre de 
otimismo barato em uma sociedade 
marcada pelo individualismo e 
pela competitividade? Que men-
sagem pretende transmitir?

Sim, sonha esses sonhos, dese-
jos profundos que se tornam 
realidade, porque o coração 
humano sempre aspira a 
alcançar objetivos mais 
elevados de harmonia, 
comunidade, paz e, juntos, 
partilhando, essas aspirações 
se tornam realidade. Nossa 
Família mantém esses sonhos, 
consciente de que é o Espírito de 
Deus que inspira, infunde confiança 
e marca trilhas para a caminhada.

Junto significa unido, próximo, que 
age ou que está junto com outra pes-
soa, ao mesmo tempo, ou ao mesmo 
tempo que ela. Propor essa ideia a 
uma sociedade marcada pela 
impiedosa competitivi-
dade e individualismo é 
paradoxal e provocará um 
sorriso sarcástico de quem 
a chama de otimismo bara-
to, muito mais quando a cultura predominante nas 
redes contribui para gerar um mundo em que falta 
empatia e sobra egolatria.

A Família Agostiniana Recoleta – e esta revista 
como sua porta-voz – pretende ir contra a corrente 
e proclamar e propor este valor como prioridade. 
Quando perguntamos a Miguel Ângelo Hernán-

dez, prior geral dos Agostinianos Recoletos, o que 
a ideia contida na palavra juntos lhe sugere, ele res-
ponde: “Comunidade, fraternidade, soma de esforços, 
trabalho em equipe”, ou seja, enumera várias das ca-
racterísticas distintivas do carisma agostiniano re-
coleto.

De fato, a mensagem do 56º Capítulo Geral, celebra-
do no último mês de março, dá corpo e concretiza o 

lema Juntos. Porque se trata 
de caminhar juntos por este 
mundo como verdadeiros 
companheiros de viagem 
em direção à Pátria; ca-

minhar juntos na oração, 
juntos como os discípulos 
de Emaús, juntamente 
com toda a Igreja, jun-
tos como Família, juntos 
atentos à humanidade, 

especialmente aos que 
sofrem.

A Província de São Nicolau 
de Tolentino dos Agostinia-
nos Recoletos, que publica 

estas páginas de amizade, ce-
lebrou seu Capítulo em junho e, 

conforme o espírito e o estilo 
da Ordem, propôs como seu 

principal objetivo 2022-2026: 
Crescer juntos para nos re-

vitalizar e respondermos 
melhor ao plano de Deus e 

àquilo que a Igreja e o mundo 
precisam. Além do mais, detalha que este crescimen-
to conjunto deve realizar-se no seguimento de Jesus 
Cristo, na escuta e ao serviço do Povo de Deus, na 
vivência do carisma, no acompanhamento e na cor-
responsabilidade com os leigos.

Falamos sobre esse sonho neste segundo número 
dedicado à nova etapa que a Família Agostiniana 
Recoleta está vivendo, complementando o número 
anterior (167). Se você gostou desse sonho, conhe-
ça-o, medite-o e o torne seu. Caminhamos juntos?

Juntos… para sonhar?
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O 
lema escolhido para este 
período 2022-2023 pela 
nossa Família Agostinia-

na Recoleta é Juntos. Seis letras, 
uma palavra simples, mas repleta 
de significado e conexão com o ca-
risma agostiniano recoleto, que 
pede para ser “uma só alma e um só 
coração orientados para Deus” (San-
to Agostinho, Regra 1,2).

Vamos vivenciá-lo a partir de duas 
perspectivas. A primeira é interna: 
queremos promover com paixão 
tudo o que foi partilhado, avaliado, 
discernido, proposto e decidido 
nos recém celebrados Capítulos 
Geral e Provinciais.

A segunda é universal. Como Igre-
ja, caminhamos para o Sínodo dos 
Bispos de outubro, sob o tema “Por 
uma Igreja sinodal: Comunhão, Par-
ticipação e Missão”. A nossa Família 
faz parte da Igreja, não pode e não 
pretende isolar-se; e sim, pretende 
aproximar-se deste ambiente si-
nodal que pede para nos unirmos.

Juntos, é também um grito pro-
fético numa sociedade confinada 
ao individualismo, ao egoísmo, à 
indiferença e ao conforto. Diver-
sos movimentos se levantam para 
exigir outro tipo de convivência: 
aqueles que protestam contra a 
destruição do planeta; os que exi-
gem liberdade e justiça diante de 

do consumismo e do hedonismo, 
que nos isolam, nos separam, nos 
fazem insensíveis perante o irmão.

Juntos, unidos, ao mesmo tempo, 
entre todos, na companhia de, em 
colaboração com, em comunhão... 
Expressões que invariavelmente 
precisam de um sujeito: nós.

Na Família Agostiniana Recoleta, 
por identidade e carisma, cami-
nhamos juntos, trabalhamos juntos, 
rezamos juntos, rimos juntos, refle-
timos juntos, aprendemos juntos, 
evangelizamos juntos...

sistemas opressivos; os promo-
tores da paz que denunciam quem 
ainda veem na violência e na guer-
ra argumentos ou meios válidos...

A Igreja também clama, alinha-se 
desde a fé com quem não concor-
dam com o esquecimento dos vul-
neráveis, com aqueles que acredi-
tam que a dignidade humana não 
tem a ver com o quanto você tem, 
produz, comanda, com quanta for-
ça conta.

Para nós, Juntos é um grito de aber-
tura à confiança recíproca diante 

O lema Juntos vem propor um modo de proceder e viver que não é desconhecido ou novo para 
aqueles que vivem, promovem e buscam sua felicidade através do carisma agostiniano recoleto 
em qualquer um dos ramos desta Família religiosa.

2

Juntos, mas não misturados
O trabalho em equipe e a corresponsabilidade envolvem coordenação, diálogo, avaliação, aplicação do princípio da sub-
sidiariedade, confiança, delegação de tarefas… Este é o organograma da nossa Província para o período 2022–2026.

GOVERNO PROVINCIAL

PRIOR PROVINCIAL

Frei Carlos González

CONsELhO PROVINCIAL

Frei Juan Carlos Avitia
Frei Juan Luis González
Frei José Alberto Moreno
Frei Luis Diego Ramírez

sECREtáRIO dA PROVíNCIA

Frei Benjamín Miguélez

COMIssÕEs

VOCAçÕEs

Frei Víctor González

PAstORAL dOs JOVENs

Frei Héctor Molina

APOstOLAdO sOCIAL

Frei José Alberto Moreno

COMuNICAçãO 
E PubLICAçÕEs

Frei Marciano Santervás

sECREtARIAdOs

EsPIRItuALIdAdE 
E FORMAçãO PERMANENtE

Frei Sergio Sánchez

FORMAçãO INICIAL

Frei Luis Diego Ramírez

APOstOLAdO PAROquIAL 
E MIssIONAL

Frei Juan Carlos Avitia

APOstOLAdO EduCAtIVO

Frei Juan Luis González

EquIPEs

AtENçãO AOs RELIGIOsOs 
IdOsOs E dOENtEs

Frei Rafael Mediavilla

PROtEçãO dE MENOREs 
y PEssOAs VuLNERáVEIs

Frei Carlos González

PAtRIMôNIO CuLtuRAL

Frei Pablo Panedas

ECONOMIA

Frei Tonatiuh Espinosa

VIGáRIOs

MéxICO E COstA RICA

Frei Martín Luengo

EstAdOs uNIdOs

Frei Marlon Beof

dELEGAdOs

COstA RICA

Frei Carlos E. Álvarez

bRAsIL

Frei Juan Cruz Vicario

INGLAtERRA

Frei Gerald Wilson

“Juntos”: um modo de proceder e vivenciar o carisma agostiniano recoleto

18 de janeiro de 2019, Panamá: A Juventude Agostiniana Recoleta (JAR) ao redor do mun-
do se reúne primeiro e depois se une à Igreja na Jornada Mundial da Juventude. A Famí-
lia Agostiniana Recoleta caminha junto com toda a Igreja.
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O lema Juntos vem propor um modo de proceder e viver que não é desconhecido ou novo para 
aqueles que vivem, promovem e buscam sua felicidade através do carisma agostiniano recoleto 
em qualquer um dos ramos desta Família religiosa.

Além do fato de que o ser huma-
no é social, aponta para um modo 
concreto de viver e para frater-
nidade universal. Se a amizade 
oferece realização pessoal e felici-
dade, acrescentamos que nossa fe-
licidade plena é compartilhar esse 
projeto de amor que vem de Deus.

O lema Juntos abre a oportunida-
de para aprofundar, redescobrir 
e compartilhar com a sociedade 
nossos valores carismáticos e es-
pirituais de amizade, comunidade 
e fraternidade diante da superfi-
cialidade narcísica, da indiferença 
insensível e da competitividade 
desumana.

São muitas as formas de concre-
tizar e encarnar vitalmente este 
lema: vida comunitária, equipes de 
trabalho e trabalho em equipe...; 
unir-se às iniciativas dos outros, 
em comunhão com a Ordem e a 
Igreja; colaborar com compromis-
sos globais, iniciativas que impli-
quem comunhão e que denunciem 
qualquer egoísmo, injustiça e ex-
clusão...

O logotipo com o qual o lema é re-
presentado (na capa) são três pes-
soas do mesmo tamanho e na mes-
ma posição (igualdade) unidas por 
seus braços (fraternidade). A pes-
soa do centro usa o hábito agosti-
niano recoleto. Na palavra “Juntos” 
a letra “T” destaca-se sob a forma 
de uma cruz: não caminhamos so-
zinhos, mas com Jesus Cristo, com 
Ele e para Ele.

Reunidos, como uma família,
cuidamos de nossos dons,
Compartilhamos bênçãos.
Cada um, diferente,
tem que reconhecer
que somos um só no Senhor.

Recebe os dons do Espírito,
deixa Jesus Cristo na frente,
anseia por Deus a cada momento
dê força ao amor do Pai.

Que nossos sonhos se elevem
como os pássaros no céu.
Abramos nossas asas
até alcançar às estrelas.
Cristo, nosso Senhor
proclamemos ao mundo.
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De mãos dadas em direção à verdade
a ele contemplamos.
Amor é o que devemos dar.
Dar, por isso devemos compartilhar.
Nosso maior sonho é proclamar
O amor de Deus pelo mundo.

Podemos mudar as coisas
entregando-nos a Deus
desinteressadamente.
Este mundo pode ser melhor
Se dermos um amor
profundo e nosso respeito
aos que nos rodeiam.

Recebe os dons do Espírito,
deixa Jesus Cristo na frente,
anseia por Deus a cada momento
dê força ao amor do Pai.

ARCOREs

EsPANhA

Frei José Alberto Moreno

MéxICO

Frei Martín Luengo

COstA RICA

Frei Víctor González

bRAsIL

Frei Juan Cruz Vicario

EstAdOs uNIdOs

Frei Rafael Castillo

GRã bREtANhA

Frei Carlos Abajos

PROJEtOs sOCIAIs

CIdAdE dOs MENINOs 
Cartago, Costa Rica
Frei Jesús María Ramos

CARdI 
Cidade do México
Frei Refugio González

LAR sANtA MôNICA 
Fortaleza, Brasil
Frei José García

sERVIçOs

bOLEtIM dA PROVíNCIA

Frei José Manuel Bengoa

ARqhIVO hIstóRICO

Frei José Javier Lizarraga

MãEs CRIstãs dE sANtA MôNICA

Frei Carlos Imas

FRAtERNIdAdE LEIGA (Espanha)
Frei Germán Antonio Antón

FORMAçãO

MEstRE dE NOVIçOs

Frei Carlito Gomes

MEstRE dE PROFEssOs

Frei Luis Diego Ramírez

MEstREs dE POstuLANtEs

[MX] Frei Jorge Quirós
[CR] Frei Carlos Eduardo Álvarez
[BR] Frei José María Naranjo

COLéGIOs 
(dIREçãO GERAL)

VALLAdOLId

Roberto Vaquero

ZARAGOZA

Marta Villanueva

ChICLANA dE LA FRONtERA

Irene Rodríguez

quERétARO

Mª Consuelo Altamirano

CIdAdE dOs MENINOs

Frei Jesús María Ramos

“Juntos”: um modo de proceder e vivenciar o carisma agostiniano recoleto

A canção Our Greatest Dream expressa o termo Juntos através da música. É 
uma composição dos agostinianos recoletos Dominador Mercado (letra), Sa-
muel Eyas (música), Reynaldo Jaranilla (pós-produção) e Raymund Alcedo (in-
térprete); também cantam as irmãs recoletas das Filipinas Lonian Lacbayo e 
Valerie Ann Coz e o arranjador Noel Espenida, leigo. Sua língua principal é o 
inglês, mas tem partes em espanhol, português, krío, indonésio, mandarim e 
tagalo.



4 “Juntos é um lema totalmente evangélico e agostiniano”
Carlos González (Capilla de Guadalupe, Jalisco, México, 1964) é o prior provincial da Província 
de São Nicolau de Tolentino da Ordem dos Agostinianos Recoletos. Os últimos cinco meses foram 
dedicados a reunir a equipe de trabalho e preparar as estratégias de ação para que o Projeto Vida 
e Missão aprovado por esta Província para o período 2022-2026 seja cumprido.

É difícil ser provincial?

Em vez de me concentrar na di-
ficuldade ou facilidade do ser-
viço, prefiro me concentrar 

nos desafios. É central neste ofício 
manter uma relação estreita com 
os religiosos e promover a quali-
dade do serviço, sua sensibilidade 
e criatividade em favor de tantas 
pessoas em nossos ministérios.

Entre os desafios que tenho está o 
valor da escuta consciente, atenta 
e fascinada de cada um dos meus 
irmãos religiosos e dos leigos que 
trabalham conosco; a importância 
de uma liderança que encoraje, 
inspire e suscite a esperança; e a 
necessidade de responder juntos, 
criativa e corajosamente, aos de-
safios que enfrentamos diariamen-
te nesse serviço ao Povo de Deus.

Como consegue adminis-
trar seu tempo?

Prefiro que o tempo seja meu alia-
do, não meu inimigo. Lembro-me 
de uma frase que ouvi de um reli-
gioso e que me parece saudável e 
realista: Faço tudo que posso dentro 
das possibilidades.

O que vê, acha e pensa 
do lema “Juntos”? 

É um lema totalmente evangélico, 
portanto, agostiniano. Somos uma 
família de irmãos e nos organiza-
mos em pequenas comunidades 
locais, cada uma com seu serviço 
e ministério. Somos desafiados a 
crescer em nossa comunicação, 
na manifestação de nossos afetos, 
em realizar juntos a missão.

Nossas comunidades e ministérios 
fazem sentido quando vivemos em 
um ambiente familiar e comunitá-
rio no qual compartilhamos afetos, 
pensamentos e trabalhos.

A Ordem e os seus projetos rea-
firmam com o convite da Igreja o 

fortalecimento da sinodalidade: 
caminhar juntos, valorizar e confiar 
mais nos leigos, escutar mais a sua 
sabedoria, trabalhar mais em equi-
pe com eles e entre nós.

O quer mais a Província 
para o novo até 2026?

O Projeto de Vida e Missão (PVM)
de nossa Província reafirma o 
PVM da Ordem em seus dois 
grandes compromissos: que nós, 
religiosos, acompanhemos e nos 
deixemos acompanhar; e que de-
mos um lugar especial à formação 
permanente, para que os valores 
cristãos e carismáticos resplande-
çam no nosso serviço ministerial.

Por outro lado, o Capítulo Pro-
vincial colocou grande ênfase nas 
iniciativas de comunhão e de tra-
balho em equipe; é por isso que a 
palavra juntos faz muito sentido.

As Decisões do PVM propõem que 
trabalhemos mais com os leigos, 
que haja reuniões frequentes em 
todas as secretarias, equipes e co-
missões e que colaboremos entre 
todos; que a Rede Agostiniana 
Recoleta de Educação seja forta-
lecida, que sejamos mais solidários 
com os projetos sociais e os pobres 
com ARCORES, que tenhamos um 
coração afetuoso e solidário com 
os mais vulneráveis, que promova-
mos encontros interparoquiais…

Se fala muito sobre acom-
panhamento. É moda?

Absolutamente não. Não é nem 
uma palavra da moda. É o estilo 
de vida daqueles que querem se 
transformar e ajudar os outros a 
se transformarem.

O acompanhamento é o estilo de 
vida dos sábios e humildes, da-
queles que querem conhecer-se e 
aceitar-se melhor e servir digna-
mente na construção do Reino de 
Jesus Cristo, daqueles que querem 
fortalecer a sua capacidade de 
amar, confiar e de levar esperança.

Como promover o “jun-
tos” quando o imediato 
aprisiona ás pessoas?

Não é uma questão simples. Nós, 
os religiosos, nos concentramos 
nas áreas de serviço em que nos 
sentimos qualificados. É lógico 
que nos dediquemos mais com o 
que sabemos, com o que temos 
habilidades e experiência e com o 
que a Ordem e a Igreja nos pedem.

No entanto, temos plataformas 
que promovem a comunhão da 
Família, que ajudam a saber o que 
é vivido e realizado nas comuni-
dades e ministérios, como nossas 
redes sociais e o site oficial da Pro-
víncia, agustinosrecoletos.org.

Há atividades que envolvem a to-
dos nós, como a Jornada Coração 
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Solidário ARCORES, a relação 
entre os ministérios que são sinali-
zados como “irmãos” ou as assem-
bleias regionais.

Como reforçar esse traba-
lho conjunto?

Algumas iniciativas que queremos 
fortalecer neste período de qua-
tro anos são: as assembleias em 
todos os países onde a Província 
está localizada, a colaboração de 
alguns religiosos nos ministérios 
de missão e fronteira, encontros 
virtuais frequentes, a integração 
de mais leigos na organização…

Além disso, no âmbito geral da Or-
dem cresce o trabalho em rede dos 
colégios na Rede Educar, dos Cen-
tros de Espiritualidade Agosti-

niana Recoleta (CEAR), das ações 
sociais com ARCORES, da prote-
ção de menores e vulneráveis…

O Capítulo pediu a parti-
cipação dos leigos nos or-
ganismos governamentais 
da Ordem. Como será?

As equipes coordenadoras dos 
organismos da Província já estão 
na fase de configuração de suas 
equipes, revisão de seus Estatutos 
e elaboração de seu Plano de Ação.

Há uma nítida consciência em to-
das as organizações da importân-
cia de confiar mais nos leigos, e de 
um autêntico trabalho em equipe.

Nosso desafio é definir melhor sua 
participação no Capítulo Provin-

cial, nas assembleias e nos órgãos 
de governo. Já avançamos em áre-
as como educação, projetos so-
ciais, CEAR e Comunicação, mas 
ainda fica um longo caminho.

¿Cómo melhorar a ação 
social com ARCORES?

ARCORES é a Rede Solidária In-
ternacional Agostiniana Recoleta. 
Trabalha pela paz, justiça social, 
igualdade, direitos humanos e o 
cuidado do planeta a partir do 
Evangelho Jesus Cristo e com as 
nuances do nosso carisma.

ARCORES está comprometida 
com a educação, formação e sen-
sibilização, promove projetos de 
desenvolvimento sustentável e a 
participação do voluntariado.

A sua importância reside no fato de 
a espiritualidade cristã contem-
plar três dimensões inseparáveis: a 
oração-sacramentos, a fraternida-
de-comunhão e o serviço em favor 
dos empobrecidos, dos excluídos e 
dos desfavorecidos. ARCORES é 
um aliado muito importante para 
desenvolver este último aspecto, 
essencial para a Igreja e a Ordem.

Os desafios de um provincial 
são a escuta consciente, atenta 
e fascinada; encorajar, inspirar 
e mover-se para a esperança; e 
responder juntos de forma cria-
tiva e corajosa aos desafios que 
surgem para o Povo de Deus e à 
sociedade

Os desafios de um provincial 
são a escuta consciente, atenta 
e fascinada; encorajar, inspirar 
e mover-se para a esperança; e 
responder juntos de forma cria-
tiva e corajosa aos desafios que 
surgem para o Povo de Deus e à 
sociedade

““ ““

Acima, Carlos (segunda fila, primeiro da esquerda) encontra-se com vários religiosos 
em Querétaro. Abaixo, frei Carlos peregrina no Caminho de Santiago. Nos dois códigos 
QR você ler a entrevista completa, em duas partes, em agustinosrecoletos.org
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espalhados ao longo do rio Purus 
e seus afluentes. Os próprios mis-
sionários estavam encarregados 
de documentar cada uma das fo-
tografias, indicando tempo, lugar e 
circunstâncias da toma.

Vale ressaltar que em 16 casos a 
expressão “os três” se repete na 
descrição da imagem, referindo-se 
ao fato de que a comunidade reco-
leta de Lábrea está “junta”, os freis 
Inácio Martínez, Benvindo Bea-
monte e João Altarejos.

Eles aparecem juntos colaborando 
em uma infinidade de atividades e 
desfrutando de ser comunidade: 
na intimidade doméstica (em ora-
ção, escrevendo relatórios para 
superiores); ou durante o trabalho, 
como nos exemplos desta página: 
pescando peixes e tartarugas para 
sua refeição (abaixo); fazendo mó-
veis para a igreja na carpintaria 
(acima); ou coletando os índices 
pluviométricos de sua estação 
meteorológica (centro).

Juntos, eles também se entretêm 
e saem para conhecer o entorno e 
experimentar os ataques de piuns, 
carapanãs, meruins e outros inse-
tos “hostis” do bioma amazônico. 
E juntos, em suma, eles podem ser 
vistos em público, em celebrações 
ou em visitas de cortesia.

A primeira comunidade de Lábrea 
foi o esplendor de uma vida comu-
nitária robusta, eficaz na pastoral e 
muito enriquecedora na dimensão 
humana.

Quem descobriu sua vocação para a vida agostiniana recoleta já sentia antes uma curiosidade e 
atração pela palavra “juntos”. Reorientado para a vida religiosa, desde o noviciado até o fim dos 
seus dias, os membros da Família Agostinina Recoleta encorajam, aprendem, sentem e praticam 
a necessidade de viver a dimensão da palavra “juntos”. Aqui estão alguns exemplos.

Na Amazônia brasileira… caminhavam juntos

Éuma das peças mais valiosas 
do arquivo fotográfico dos 
Agostinianos Recoletos. Do-

cumenta os primórdios da Missão 
de Lábrea (AM, Brasil) de 1928 
a 1929. O álbum foi preparado 
com esmero para o pavilhão mis-
sionário da Exposição Universal 
de Barcelona (1929) e para o XV 
Centenário da morte de Santo 
Agostinho (1930). Foi dedicado ao 
Papa Pio XI e uma cópia foi envia-
da ao rei da Espanha, Afonso XIII.

São 150 fotos que refletem dife-
rentes facetas da atividade mis-
sionária e da vida cotidiana na 
cidade de Lábrea e nos seringais 



7“Juntos”: um modo de ser e proceder de geração em geração

Seu autor, frei Rafael Castillo 
(El Paso, EUA, 1969), intitu-
lou-o como Ceia recoleta e de-

cora o salão comunitário dos Agos-
tinianos Recoletos em Union City 
(Nova Jersey). Reproduz a esque-
matização da Última Ceia de Leo-
nardo da Vinci, mas em caricatura 
e com inspirações nova-iorquinas.

Uma composição semelhante foi 
deixada em Cidade Guerrero 
(Chihuahua, México) e uma ter-
ceira menos explícita, do recoleto 
Eloy Corres, está em San Cristó-
bal (República Dominicana).

Não deixa de ter um sentido hu-
morístico, mas sua existência 
revela uma convicção e uma as-
piração. A convicção é que a co-
munidade religiosa é uma forma de 
Eucaristia, uma identificação com 
os apóstolos e uma propagação 
daquela Última Ceia de Jesus, que 
também se perpetua na comunida-
de. A convicção é que o religioso 
recarrega as baterias da alma na 
celebração eucarística.

ARede Educar, que inclui 
os colégios dos Agostinia-
nos Recoletos, aproveita 

o lema Juntos para propor o Pacto 
Educativo Global do Papa Francis-
co (2019): repensar o futuro do 
planeta, amadurecer uma solida-
riedade universal e construir uma 
sociedade acolhedora.

Trata-se de reavivar o compromis-
so por e com as jovens gerações a 
partir da paixão de uma educação 
mais aberta e inclusiva, capaz de 
uma escuta atenta, de diálogo 
construtivo e de compreensão 
mútua.

O resultado desejado: que os es-
tudantes de hoje sejam pessoas 
maduras, capazes de superar frag-
mentações e oposições e recons-
truir o tecido das relações numa 
humanidade mais fraterna.

Entre os temas que se aprofundam 
nas salas de aula estão dignidade e 
direitos humanos, fraternidade e 
cooperação, tecnologia e ecologia 

Podem caminhar juntos porque 
comem juntos e celebram juntos; e 
nesta atmosfera comunitária tudo 
é sacralizado, mesmo os pequenos 
defeitos pessoais ou detalhes pro-
fanos insinuados na composição 
artística.

integral, paz e cidadania, cultura e 
religiões, com base em sete com-
promissos:

1. Colocar a pessoa no centro.
2. Ouvir as gerações mais novas.

Em seu próprio lugar, eles adqui-
rem elementos ou pessoas da vida 
passada que permanecem presen-
tes na memória comunitária: é o 
caso do religioso falecido caracte-
rizado como um anjo alado na ex-
tremidade esquerda da mesa.

3. Promover a mulher.
4. Responsabilizar à família.
5. Se abrir à acolhida.
6. Renovar a economia e a política.
7. Cuidar da nossa casa comum.

Quem descobriu sua vocação para a vida agostiniana recoleta já sentia antes uma curiosidade e 
atração pela palavra “juntos”. Reorientado para a vida religiosa, desde o noviciado até o fim dos 
seus dias, os membros da Família Agostinina Recoleta encorajam, aprendem, sentem e praticam 
a necessidade de viver a dimensão da palavra “juntos”. Aqui estão alguns exemplos.
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De esquerda à direita: Ignacio Basterra (†), Dionisio Gutiérrez, Jesús Pérez Recio, Fran-
cisco Oviedo, Rafael Castillo, José Luis Dueñas, Blas Montenegro, Serafín Pineda, Car-
melo Arroyo, Jesús Sobejano e Antonio Lasheras.

Cartazes da 
Rede Educar 
para a campanha 
“Juntos”. No QR, o 
Pacto Educativo 
Global do Papa 
Francisco.
A promoção da 
cultura do bom 
relacionamen-
to, a promoção 
dos valores da 
amizade e da 
comunidade e o 
Pacto educativo 
Global, compõem 
os objetivos 
da campanha 
“Juntos”.

Ceias com pano de fundo eucarístico

Um pacto educativo global



Frei Roberto Carlos

Frei Francisco Javier Acero

A Fraternidade nos EUA

Jornada Coração Solidário

Roberto Carlos Alvarado (Tejutla, Chalate-
nango, El Salvador, 1986) foi o primeiro agos-

tiniano recoleto a professar os votos solenes 
(8 de outubro) e ser ordenado diácono (29 de 
outubro) na Paróquia de Santo Agostinho de 
Pauini, na Amazônia brasileira.

O município, especialmente isolado, cercado de 
selva e sem estradas que o conectem a outra 
região, vivenciou com interesse e emoção 
duas celebrações, uma focada na vocação 
religiosa de Roberto Carlos e outra em seu 
serviço ministerial. Parabéns e bom serviço 
à vossa comunidade religiosa e paroquial.

Nosso irmão frei Francisco 
Xavier Acero já é bispo auxi-

liar da Arquidiocese do México, 
após sua ordenação episcopal 
(QR, vídeo) em 18 de novembro 
na monumental Basílica de Gua-
dalupe, acompanhado por seus 
pais e irmãos (foto); também es-
tiveram presentes o prior geral e 
recoletos de todas as Províncias da Ordem, um 
bom número de bispos do país e da Ordem, bem 
como membros da Família Agostiniana Recole-
ta no México (monjas, religiosas, Fraternidades 
Seculares, Juventude Agostiniana Recoleta, se-
minaristas) e muitos fiéis. Bom serviço ao Povo 
de Deus!

Os presidentes, formadores e assistentes religiosos 
das Fraternidades Seculares Agostinianas Re-

coletas dos Estados Unidos (Oxnard, El Pilar, Guada-
lupe e Montebello na Califórnia; Orlando, na Flórida; 
Union City, Nova Jersey) reuniram-se em 22 de ou-
tubro com frei Sérgio Sánchez, presidente da Secre-
taria de Espiritualidade e Formação Permanente da 
Província de São Nicolau de Tolentino.

Foi um dia intenso de oração, apresentação do pro-
grama de formação Peregrinos, leitura de comunica-

dos, explicação de materiais, reflexão sobre os me-
canismos eleitorais internos e também houve um 

momento para perguntas e propostas. 

EO prior geral, Miguel Ângelo 
Hernández, convidou para ce-

lebrar a partir de 5 de dezembro 
a Jornada Coração Solidário de 
ARCORES (QR): «Queremos unir as 
batidas mais nobres do nosso cora-
ção, porque a unidade e a comunhão 

geram vida, e porque a comunhão está inserida 
na essência da nossa identidade carismática. (…) 
Como nos diz o Papa Francisco: “façamos bagun-
ça”, vamos fazer barulho com esta Jornada de 
Solidariedade. Não é para nós, é para os predile-
tos do Senhor e para os excluídos da sociedade».

Contato: publicaciones@agustinosrecoletos.org


