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No último dia 15 de outubro o Papa Francisco, após acolher um amplo desejo de setores da Igreja,
anunciou a celebração de uma assembleia especial do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônia,

que acontecerá em Roma no mês de outubro de 2019. Os Agostinianos Recoletos,
que estão presentes já quase um século no centro da Amazônia, estão preparando

com zelo este evento e esperam seus frutos de justiça, solidariedade e fé.

A
enorme região amazônica, com aproximada-
mente sete milhões km2, abrange uma vida exu-
berante e a sua biodiversidade não tem com-

paração com outras regiões do planeta. A sua riqueza
vegetal, mineral e energética incita os interesses eco-
nômicos dos governos e multinacionais.

A Amazônia está sujeita a uma degradação imparável
por uma superexploração com repercussões graves
no equilíbrio ecológico que afeta diretamente os povos
autóctones que sofrem
ataques tão desumanos
contra suas terras, e inclu-
sive contra pessoas, e de
forma indireta, contra a
humanidade inteira.

Na região amazônica
vivem 2.779.478 indí-
genas pertencentes a
390 povos nativos, 137
deles “isolados”; falam 240 lín-
guas que pertencem a 49 fa-
mílias linguísticas variadas e
diferenciadas.

De antemão, em 2007 o papa
Bento XVI em um discurso aos jo-
vens no Pacaembu (Brasil) chamou a
atenção sobre a devastação
ambiental na Amazônia
e as ameaças contra a
dignidade dos seus
povos. O documento
de Aparecida faz menção das agressões ao meio am-
biente e da defesa dos direitos dos povos amazônicos.

A fragilidade desta região e a sensibilidade eclesial rei-
vindicavam o estabelecimento de um organismo que
hasteasse a bandeira da defesa da dignidade humana
a partir do Evangelho; provendo de voz, desde da
Igreja, a quem não a tinha. Desta forma, nasce no ano
de 2015 a REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica),
com características interessantes como a transnacio-
nalidade, a eclesialidade e a defesa da vida em geral,
porém sobretudo a vida humana.

No dia 24 de maio deste mesmo ano de 2015 foi publi-
cada a encíclica Laudato Si` do Papa Francisco, tido
como o primeiro documento eclesial sobre ecologia in-
tegral, no qual se menciona, de forma especial, a Ama-
zônia como o pulmão do planeta e lamenta a perca de
sua biodiversidade e os ataques dos quais é sujeitada.

Neste ambiente eclesial pró-amazônico, na visita ad li-
mina do episcopado peruano em maio de 2017 fala-se
de um sínodo e, diante da petição de várias Conferen-

cias Episcopais, o Papa Francisco
anuncia a sua celebração para o mês

de outubro de 2019, com a fina-
lidade de encontrar novos ca-

minhos para a evangeliza-
ção deste Povo de Deus,
especialmente dos povos

indígenas, com frequência
esquecidos e sem perspec-
tivas de um futuro tran-
quilo, também resultado
da crise da floresta Ama-
zônica, pulmão de impor-

tância primordial para o
nosso planeta.

Os Agostinianos Recoletos vivem de
forma permanente na Amazônia desde

1899, já são quase 120 anos de convivên-
cia, serviço e inculturação que começou

pelo estado brasileiro do Pará pas-
sando em seguida ao Amazo-

nas e pelo Peru amazônico.

Atualmente quatro agostinianos recoletos são bispos
na Amazônia: o bispo de Chachapoyas no Peru; o de
Rio Branco (AC), o de Bragança de Pará (PA) e o de Lá-
brea (AM) no Brasil. Todos eles aplaudem a iniciativa
papal por ser conscientes do desafio pastoral que têm
nas suas mãos: valorizar, defender, potenciar e evan-
gelizar as culturas de seus povos autóctones, cujos di-
reitos têm sido esquecidos ou violados impunimente;
bem como a necessidade de preservar esse habitat de
importância singular para a sustentabilidade da habi-
tabilidade da Terra.
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D
esde que foi constituída a
Rede Eclesial Pan-Ama-
zônica (REPAM) e logo

após a publicação da Laudato Si`,
as Igrejas da Amazônia brasileira
têm feito um estudo objetivo de
sua realidade, dos seus povos,
seus biomas e a identificação dos
desafios e riscos mais importan-
tes e das suas consequências.

No 19 de janeiro, quase ao mesmo
tempo da publicação deste nú-
mero de Canta e Caminha, o Papa
Francisco visita Porto Maldo-
nado, na Amazônia peruana, onde
quis encontrar-se com os povos
originários da nossa região.

As dioceses brasileiras de Rio
Branco e Cruzeiro do Sul estão
representadas por meia centena
de indígenas de diferentes etnias
(jaminauas, apurinãs, manchineris,
caxinauás, campas, catuquinas, ku-
linas) acompanhados pelos seus
bispos. Fui convidado expressa-
mente pelo bispo David Martínez
de Aguirre, que dirige o Vicariato
de Porto Maldonado, vizinho de
nossa Diocese de Rio Branco.

Manteremos nesse Vicariato,
ademais, uma reunião preparató-
ria para definir os temas princi-
pais do Sínodo convocado pelo
Cardeal Baldiserri, secretário do
Sínodo, e o Cardeal Hummes,
presidente da REPAM e da Co-
missão Episcopal para a Amazô-
nia da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).

Em Porto Maldonado foi entre-
gue ao Papa uma carta na qual in-
dico os compromissos assumidos
pela nossa Diocese: incluir na for-
mação da fé das crianças a neces-

sidade de cuidar da nossa “casa
comum”; implantar em cada paró-
quia uma Comissão Permanente
de Educação Ambiental; ter cui-
dado com os espaços verdes nas
propriedades eclesiais; propor-
cionar uma Pastoral Ecológica;
exercer políticas ativas de reci-
clagem e sustentabilidade; e, fi-
nalmente, sair da nossa “zona de
conforto” para nos preocupar-
mos com os problemas que afe-
tam aos mais vulneráveis e a
nossa casa comum.

Por último, em relação a agenda,
do dia 20 a 23 de agosto estarei
no III Encontro da Igreja da Ama-
zônia Legal Brasileira, que tam-
bém terá como centro temático a
preparação do Sínodo.

“Não podemos perder
a Amazônia”

O Papa Francisco demostra muita
preocupação desde a JMJ do Rio
de Janeiro: “Não podemos perder a

Amazônia”. Pediu-nos aos bispos
da Amazônia que sejamos corajo-
sos e que peçamos sem medo o
que as nossas comunidades cató-
licas necessitam.

Uma destas grandes necessida-
des é ter padres suficientes. O
Papa manifestou que quer um sa-
cerdote em cada comunidade in-
dígena, seria utopia? Enquanto
não temos ministros consagrados
nem nas maiores cidades ou co-
munidades, e com as condições
demandadas para o sacramento
da ordem, isto traz grandes inte-
rrogações.

Nossa diocese de Rio Branco tem
fronteira comum com o Peru e a
Bolívia. Na nossa Amazônia, sem
possibilidade de fiscalização, as
linhas dos mapas têm virado co-
rredores naturais para todo tipo
de tráfico ilegal e descontrolado,
humano e material.

Mesmo que não pareça, a maioria
da nossa população está nos cen-
tros urbanos sobre os quais se su-

Joaquín Pertíñez (Monachil, Granada, Espanha, 1952) é agostiniano recoleto. Após ter sido for-
mador de seminaristas na Espanha, desde 1988 a sua vida tem se vinculado à Amazônia brasi-
leira como missionário na Prelazia de Lábrea (AM) e, desde 1999 bispo de Rio Branco (AC). A
sua Diocese, de 102.000 km², conta com quase 600.000 habitantes e está em um dos estados
mais pobres, esquecidos e isolados do Brasil.

Os desafios da Amazônia: fronteiras, periferias, mudança climática, exploração e direitos humanos

O bispo Joaquim Pertíñez durante a celebração do crisma em uma comunidade rural amazônica.
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porta tudo; assim, seguindo a si-
tuação da bacia, temos em Peru,
Iquitos (466.000 habitantes) e, no
Brasil, Rio Branco (384.000),
Porto Velho (520.000), Boa Vista
(332.000), Manaus (2.130.000),
Santarém (297.000) e Belém
(1.453.000).

Em todas essas cidades há uma
enorme massa de população des-
alojada, imigrantes sem futuro
nem educação e nem acesso ao
mercado de trabalho, nas perife-
rias paupérrimas e violentas en-
tregues nas mãos das atividades
ilegais, nem a polícia entra nelas.

A mudança climática vêm se tor-
nando realidade gerando gravíssi-
mas inundações sem controle ou
períodos de seca extrema. Afeta
aos mais vulneráveis: os ribeirin-
hos e os indígenas, que vivem em
comunhão com os ciclos biológi-
cos da selva, sem reservas, cen-
tros de armazenamento ou distri-
buição. Suas vidas dependem da
sua colheita, do caudal do rio, dos
pequenos cultivos, dos animais
que podem caçar, enfim numa
economia de subsistência.

No caso dos indígenas, estamos
em retrocesso quanto se refere
ao respeito da sua cultura e de
sua terra, elementos, que no seu
caso estão intrinsecamente uni-

dos. As ameaças vêm conjunta-
mente com novas leis. Há uma
proposta de emenda constitucio-
nal no Brasil que altera o procedi-
mento de demarcação de terras
indígenas, essencial para que as
grandes empresas agropecuárias
e minerais não atuem no seu es-
paço vital.

Por toda a Amazônia aparecem
grandes projetos que nos preo-
cupam muito: usinas hidrelétri-
cas, pecuária, monoculturas que
arrasam a vegetação autóctone,
mineração e tráfico de animais e
vegetais protegidos...

No Congresso (513 deputados)
são 207 deputados da “bancada
ruralista”: 40% dos parlamentares
têm interesses privados no agro-
negócio. Evidentemente, 40% da
população brasileira não é pro-
prietária de fazendas, assim fica
explicada a grande discrepância
entre aqueles que promulgam
leis segundo seus interesses e
quem somente podem cumpri-
las, mesmo quando isto signifique
o fim de suas vidas tal como eram
concebidas.

A terra, a água, o ar e a selva tem
se transformado em mercadoria.
Tudo é passível de compra e
venda, mesmo que se ponha em
risco a sobrevivência de indíge-

nas e ribeirinhos e do próprio
meioambiente amazônico.

UMA IGREJA MOBILIZADA

A REPAM busca uma participação
ativa e corresponsável de todo o
âmbito católico: pessoas, comuni-
dades, paroquias, dioceses, consa-
grados, organizações, movimen-
tos, instituições, Cáritas, Con-
selho Indigenista Missionário
(CIMI), Comissão Pastoral da
Terra (CPT), universidades e
todos os que queiram escutar,
acompanhar, apoiar, formar, ser-
vir, estimular e unir forças para
responder a todos estes desafios.

Nós, das Igrejas de fronteira nos
organizamos para remediar, na
medida do possível, as violações
dos direitos dos nossos povos, as
inumeráveis violências e crimes
contra nossos jovens, o tráfico de
pessoas, de mulheres e menores,
para exploração laboral e sexual...

A Igreja amazônica, acompanhada
e apoiada por todos os católicos
do mundo, querem defender aos
mais vulneráveis diante a omis-
são ou, inclusive, conivência do
poder público diante destas gra-
ves violações da dignidade hu-
mana e da preservação do meio
ambiente.

Os desafios da Amazônia: fronteiras, periferias, mudança climática, exploração e direitos humanos
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A
revolução filipina de
1898 criou a necessidade
urgente de buscar novos

campos de ação para dezenas de
missionários agostinianos recole-
tos. Brasil foi um deles.

brasil, Pará

No início de julho de 1899 chegou
a primeira missão recoleta em
Belém. O primeiro que lhes enca-
rregaram foi dirigir um par de co-
lônias agrícolas, chamadas José
de Alencar e Monte Alegre, onde
estiveram seis meses até pedir ao
bispo Antônio Manoel de Cas-
tilho Brandão ministérios mais
acordes com o carisma próprio da
vida comunitária.

A eles lhes foram confiadas então
várias paroquias de Belém (São
João Batista até 1959, e desde
este ano São José de Queluz,
onde permanece a Ordem) e ou-
tras limítrofes, hoje bairros do
mesmo aglomerado urbano, como
Benevides, Souza ou Mosqueiro
durante uns 10 anos. Um pouco
mais longe estavam Chaves, Cas-
tanhal e Santarém.

Santarém foi entre 1904 e 1908
a primeira grande experiência de
missão na selva profunda com a
paroquia de Itaúba e as comuni-
dades ao longo do rio Tapajós.

A presença em Belém continuou
crescendo com um seminário
(1979), um centro social (2003) e
um espaço verde de encontro,
formação e lazer chamado Ta-
gaste.

1899 é o ano da chegada da família Agostiniano-Recoleta ao Brasil, por intermédio de missio-
nários destemidos os quais pelas circunstancias de uma Revolução foram expulsos de Filipinas
um ano antes. Na Amazônia, encontraram um campo imenso de trabalho, que afiançado com o
empenho e o suor de várias gerações de religiosos, religiosas e leigos desta Família, hoje conti-
nua dando frutos tanto para a vida de fé como para o bem-estar social.

120 anos de história comum, evangelização e acompanhamento dos mais vulneráveis

Em 1928 a nova Prelazia de Ma-
rajó é confiada aos Agostinianos
Recoletos, nas ilhas fluviais da
desembocadura do Amazonas.
Seus primeiros bispos foram reco-
letos: Gregório Alonso (1894-
1982), Alquilio Álvarez (1919-
1985) e José Luís Azcona (nas-
cido em 1940 e hoje bispo
emérito). Os recoletos têm na
Prelazia três comunidades.

Por último, desde 2016 o bispo de
Bragança do Pará (um milhão de
habitantes) é o agostiniano reco-
leto Jesus Maria Ciazaurre. Entre
2000 e 2016 conduziu a diocese
de Cametá (560.000 habitantes).

brasil, amazonas

Em 1924 foi fundada a Prelazia
de Lábrea para organizar a Igreja
no vale do rio Purus. Seu territó-
rio esta dividido hoje em quatro
municípios: Lábrea, Tapauá, Ca-
nutama e Pauini. Todos seus pre-
lados têm sido agostinianos reco-
letos: Inácio Martínez (1902-
1942), José Álvarez (1906-
1974), Florentino Zabalza
(1924-2000), Jesus Moraza
(1945, desde o ano 2016 bispo
emérito) e Santiago Sánchez
(atual, nascido em 1957).

Cireneu Kuhn é brasileiro, músico, cineasta, di-

retor da Verbo Filmes e missionário do Verbo

Divino. Dirigiu o documentário biográfico sobre

Cleusa Carolina Rhody Coelho (1933-1985),

missionária agostiniana recoleta assassinada

em Lábrea por causa da sua defesa dos direitos

dos povos da selva amazônica.

Já tinha feito algumas viagens ao Amazonas,
porém a produção do documentário me per-
mitiu conhecer Lábrea, onde eu vi as condi-
ções precárias daquela população e confir-
mei que os contrastes escandalosos que
vemos entre ricos e pobres nesta nação re-
velam que ainda estamos muito distantes da
sociedade sonhada por irmã Cleusa: uma so-
ciedade de inclusão dos pobres, de partilha
e justiça social.

Percorrer os caminhos de Cleusa foi emocio-
nante. Os testemunhos me convenceram da importância da sua figura:
segue viva para os apurinã, os hansenianos, as comunidades. Seu des-
apego, simplicidade, doação de vida e o amor pelos pobres resumem
quem foi irmã Cleusa. Cheguei a chorar durante a pós-produção, emo-
cionado. Fica para mim o desafio de continuar buscando pessoas, como
Cleusa, que servem de inspiração para a minha vida.

Ao lado do túmulo da irmã Cleusa em Lábrea:: Cireneu
(direita) e Edilson Shinozaki (seminarista verbita, atrás).
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120 anos de história comum, evangelização e acompanhamento dos mais vulneráveis

Manaus (AM) Santarém (PA)
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brasil, acre

Um agostiniano recoleto missio-
nário em Lábrea, Joaquim Pertí-
ñez foi encarregado pela a Igreja
para dirigir a Diocese de Rio
Branco, capital do Acre, desde
1999 até hoje. São em torno de
600.000 habitantes numa das ca-
pitais mais isoladas e esquecidas
do resto do Brasil.

Em 1932 foi fundada uma comu-

nidade em Manaus, capital da re-

gião, para o serviço da missão. Em

1941 foi confiado o encargo aos

Recoletos na cidade a nova paro-

quia de Santa Rita do bairro da

Cachoeirinha. Até hoje a comuni-

dade tem dupla função de paro-

quia e centro logístico da misão.

PErU, amazonas

Emiliano Antônio Cisneros (Al-
mazul, Sória, Espanha, 1945) é
desde o ano 2002 bispo da Dio-
cese de Chachapoyas. A cidade
sede se ergue nas encostas orien-
tais da cordilheira dos Andes, em
uma planície da bacia do rio Utcu-
bamba, afluente do rio Marañón.
É a cidade mais importante do
Departamento de Amazonas pe-
ruano onde vivem 30.000 dos
360.000 habitantes desta dio-
cese de 16.000 km² (ao redor de
três vezes o Distrito Federal de
Brasília em termos de extensão).

A bacia hidrográfica do Amazonas (no mapa, em verde) ocupa territórios do Brasil, Peru,

Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname, onde vivem em torno de 30 mil-

hões de pessoas. Desloca mais água que o Mississipi, o Nilo e o Yangtzé juntos e contribui

com 20% de todo a água doce incorporada nos oceanos. Tem mais de 1.000 rios afluentes de

importância, dos quais 25 superam 1.000 km de longitude. Contém 1/10 de todos as florestas

do planeta, 1/5 das espécies de aves e 1/5 de todos os primatas. Durante milhões de anos

seu ecossistema tem permanecido inalterado, porém nos últimos 40 anos a selva tem per-

dido uma extensão equivalente ao território da França em desmatamento.
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N
a Amazônia oriental vive
um povo simples dedi-
cado a pesca e a agricul-

tura; um povo pobre, esquecido,
que passivelmente vê a riqueza
da sua região ser aproveitada
pelos de fora: em seguida vão
embora deixando só miséria.
Com desemprego generalizado,
abusos e exploração de menores,
tráfico de pessoas e salários mes-
quinhos. Muitos deles buscam
uma vida melhor, que afinal
nunca chega, nas periferias
amontoadas de Belém. A violên-
cia e o tráfico e o consumo de dro-
gas são cotidianos.

Existe uma recuperação da cul-
tura popular: danças, cantos, ro-
marias, lendas, comidas, festas... a
vinda das universidades e do tu-
rismo lhe revestiram de um valor
próprio.

É um povo muito religioso. As or-
dens religiosas evangelizaram a
Amazônia desde o início do sé-
culo XX. Em Cametá foram os La-
zaristas holandeses, em Bra-
gança os Barnabitas italianos e
em Marajó os Agostinianos Re-
coletos espanhóis.

Na década dos sessenta surgiram
as comunidades eclesiais de
base com o apoio do documento
de Medellín e seus encontros au-
togestionários semanais, acom-
panhados pelos missionários me-
diante uma pastoral de visitas.

Até os anos oitenta todos os mis-
sionários eram estrangeiros. A
crise vocacional na Europa gerou
um grande esforço que pouco a
pouco vem dando resultados com
as vocações locais.

Missionário em Marajó durante 13 anos e bispo de Cametámais 16, Jesus Maria Cizaurre (Val-
tierra, Espanha, 1952) dirige desde 2016 a diocese de Bragança do Pará. Este agostiniano re-
coleto um bom conhecedor da Amazônia oriental fala das suas expectativas para o Sínodo.

“O desafio está em nós mesmos, de sair para as periferias,
visitar os lares, renovar o entusiasmo missionário”

por quE uM sínodo?

Necessitamos novos caminhos
de evangelização. Toda a Amazô-
nia se sentiu feliz com este gesto
bonito do Papa. Nossa colabora-
ção a partir da diocese de Bra-
gança será ver a realidade, mos-
trar o que realmente acontece,
denunciar os grandes desafios
sociais, ambientais e religiosos.

Durante muito tempo se pensou
na Amazônia como uma floresta
imensa e sem gente, porém isto
não é verdade; além dos indíge-
nas, existe uma população misci-
genada, os “caboclos”, mesmo
que esquecidos. Existia o inte-
resse de explorar as riquezas na-
turais, porém não com a finali-
dade de desenvolvimento. A
desigualdade é enorme em rela-
ção as regiões do sul do país.

Do ponto de vista ambiental não
podemos negar o evidente: a
selva está sendo sistematica-
mente destruída. Para alguns, em
50 anos não haverá mais mata na
Amazônia, com as consequências
climáticas implicadas.

Desde da perspectiva da evange-
lização, existem desafios que não
são exclusivos da Amazônia,
porém aqui são amplificados.

Os evangélicos pentecostais e
neopentecostais encontraram
na Amazônia muita pobreza e um
povo muito religioso e pouco
evangelizado: um clima perfeito
para disseminar as suas igrejas
pequenas e autônomas. Mesmo
que com menos impulso, continua
sendo um desafio para a evange-
lização. O fluxo de pessoas entre
estas igrejas é muito grande e no
Brasil surge o novo fenômeno dos
“crentes sem igreja”.

Porém, o maior desafio da evan-
gelização está em nós mesmos,
na Igreja. A dimensão missioná-
ria da nossa fé deixa muito a des-
ejar. Nossas pastorais facilmente
ficam limitadas a reuniões e falta
às nossas paroquias sair as peri-
ferias, visitar as famílias. As co-
munidades de base ficam limita-
das a liturgia, e esquecem das
questões sociais.

No ano de 2000, na América La-
tina foi pensado um projeto de
missão continental que, no Bra-
sil, jamais saiu do papel. Por isso,
depositamos nossas esperanças
neste Sínodo, que nos ajudará a
encontrar novos caminhos e a re-
novar o entusiasmo missionário
para anunciar nestas terras o
Evangelho e a pessoa de Jesus.

Dom Jesús María Cizaurre, agostiniano recoleto, bispo de Bragança do Pará (PA).

A juventude, uma atitude do coração
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“O desafio está em nós mesmos, de sair para as periferias,
visitar os lares, renovar o entusiasmo missionário”

N
o tempo de santo
Agostinho (354-430)
se distinguiam seis

etapas na vida de
uma pessoa: a in-
fância, meninice,
adolescência, juventude,
idade adulta e senectude/vel-
hice. Seus limites temporais não
estavam bem definidos, eram
apenas aproximados, de forma
que para santo Agostinho
“jovem” é a pessoa com a idade
entre 20 e quase 50 anos.

Contudo, em um sentido espiri-
tual, a juventude para santo
Agostinho não é só o tempo no
qual se disfruta de plenitude cor-
poral, mas uma atitude. Na sua
obra Costumes da Igreja Católica
diz: “a juventude não é tanto a
idade do corpo quanto uma ati-
tude da alma e do coração”.

Conforme isto, não é estranho
que haja pessoas catalogadas
como “velhos”, mesmo que tenha
vinte anos, pois estão desencan-
tadas de tudo e vivem sem espe-
rança; em contrapartida, há tam-
bém “jovens” que podem ter oi-
tenta anos, pois vivem uma
serena satisfação e o sonho de
quem pode crer, esperar e amar.
A juventude está no coração.

Para conhecer os traços que, se-
gundo santo Agostinho tem a ju-
ventude, além de relembrar sua
vida e sua condição de converso,
faremos um percurso pelas suas
obras para extrair seu pensa-
mento.

Existe um lugar clássico (A Ordem
2,8,25) no qual expõe as atitudes
que um jovem dedicado à busca
da sabedoria, ou seja, que busca a
Verdade, a Cristo, haverá de as-
pirar e tornar realidade na sua
vida. Ao longo dos próximos cinco
números as sugerimos com um
decálogo comentado.

1. O AMOR VERDADEIRO

O primeiro elemento que o texto
menciona são os prazeres ime-
diatos e físicos dos quais os jo-
vens dedicados a busca da sabe-
doria devem se abster.

Agostinho se refere as relações
sexuais desonestas, tão comuns
no seu espaço cultural, tão hiper-
sexualizado e erotizado como no
nosso tempo atual. O próprio
Agostinho quando tinha dezoito
anos e vivia em Cartago, viu-se
arremetido por todo tipo de estí-
mulos sensuais.

Nas suas Confissões (3,1) conta
que, nesta idade, ainda não amava
e desejava amar, e “amar e ser
amado era a coisa mais doce para
mim, sobretudo quando podia
gozar do corpo da pessoa amada.
E assim sujava a amizade com a
nódoa da concupiscência”.

Mais tarde Agostinho descobriu
que o amor verdadeiro deve ser
puro, ordenado e ter como exem-
plo o mesmo Cristo. Em um ser-
mão afirma: “Não quero que não
ames nada, porém quero que or-
denes o teu amor” (Sermão 335C,
13).

2. MODERAÇÃO
PARA COMER, BEBER E DOR-
MIR

Segundo Agostinho, a comida e
bebida exagerada, unidos com a
preguiça grande, entorpecem o
grande dom da mente e da inteli-
gência (cf. A verdadeira religião
104-105), que tem recebido a ca-
pacidade de conhecer e amar, por
meio das coisas sensíveis, as rea-
lidades invisíveis de Deus.

Porém, se unicamente usamos
nossos sentidos para desfrutar
das coisas superficiais e encher a
mente de fantasias e ideias vãs
sobre prazeres materiais, sem
buscar a Deus, teremos aquele
mesmo final do servo preguiçoso
da parábola do evangelho. Ele é
negligente, preguiçoso e tem o co-
ração imerso nos prazeres mun-
danos, e adormecido por deleites
mortíferos (cf. Comentário sobre os
salmos 106,4) e, os homens cativa-
dos por eles, se esquecem de
Deus.

Por isso, Agostinho relembra aos
jovens que querem dedicar-se ao
estudo da sabedoria e chegar a
Deus, que se abstenham destas
seduções.

Em outubro se celebra o Sínodo sobre “juventude, fé e discernimento vocacional”. Com a colaboração
do agostiniano recoleto Enrique Eguiarte, durante todo 2018 vamos oferecer notas do pensamento
de santo Agostinho sobre os jovens e os valores que lhes são propostos viver sendo felizes.
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Sergio Sánchez, reeleito prior provincial

No encontro entre o Conselho Geral e os oito priores
provinciais, o último antes da reestruturação da
Ordem em quatro províncias, foi apresentado Arcores.
Umas 200 pessoas assistiram o ato em Granada (Es-
panha) no dia 1 de dezembro de 2017 com representan-
tes de toda a Família Agostiniano-Recoleta. Miguel
Miró, prior geral, destacou que o objetivo desta rede
solidária é “transmitir esperança e alegria de viver. O
compromisso de toda a família agostiniana recoleta
deve ser acorde com a petição do Papa Francisco: não
somente devemos rezar ou cantar, algo que é bom, mas
também temos que sair às ruas e ajudar a quem nos
peçam”.

Arcores trabalha já em Venezuela, México ou Filipinas.
Em breve estará oficialmente constituída na Espanha. No
seu estilo e ideário estão incluídos os desafios da Agenda
2030 com os Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabili-
dade. Seu lema é: “mover corações e transformar vidas”.

Do dia 23 a 25 de janeiro, a Universi-
dade Católica de Valência (Espanha)
celebrou o Congresso “São Tomás de
Vilanova, postulado como Doutor da
Igreja”, com a participação do cardeal
Antônio Cañizares e da Federação
Agostiniana Espanhola. O agosti-
niano recoleto Enrique Gómez foi um
dos palestrantes.

A Santa Sé aceitou estudar conceder
a categoria de doutor da Igreja, título
para os santos mais eruditos, mes-
tres da fé.

Tomás de Vilanova (1486-1586), frei
agostiniano, fui prior, visitador
geral e prior provincial, pregador,
conselheiro e confessor do imperador Carlos I, e desde

1544 arcebispo de Valência. Como reformador, deu uma
importância especial a formação e orientação do clero,

a adaptação do Evangelho aos simples e sem cultura,
a atenção as minorias (como os mouriscos/mouros)

e a assistência social.

Arcores, o rosto solidário
agostiniano recoleto

São Tomás de Vilanova,
doutor da Igreja?

E
ncerrado o período de votação, após várias semanas
de duração, no dia 14 de dezembro realizou-se em
Madri a votação para a eleição do prior provincial

que, a partir de maio de 2018, será o encarregado de pôr em
andamento o Projeto de Vida e Missão que surja
deste mesmo Capítulo. Obteve a maioria neces-
sária de votos na primeira votação, por tanto
não foi necessário fixar uma segunda ou até
mesmo uma terceira tentativa de votação, tal
como está estabelecido nas Constituições.

Uma grande novidade, sua equipe de governo
estará encarregada de materializar a união
de Províncias de São Nicolau de Tolentino e
de Santo Agostinho, de maneira que, por primeira vez par-
ticiparam conjuntamente na eleição os religiosos de ambas
províncias.

Sérgio Sánchez nasceu em Tlanepantla (Estado do México,
México, 1961). Professou como frade agostiniano recoleto
em 1983 e foi ordenado sacerdote em 1988. Além do mais
com os estudos eclesiásti-
cos, obteve a licenciatura em
Pedagogia pela Universi-
dade Pontifícia Salesiana de
Roma.

Trabalhou na formação nos
seminários de Costa Rica e
México e no serviço de go-

verno, como vigário de México-Costa Rica, Vigário
da Província e membro do Conselho Provincial e, fi-
nalmente, como prior provincial desde maio de
2015. Somente se pode ser reeleito uma vez.

Para eleger aos superiores religiosos não existem
candidaturas previas, já que basta cumprir cer-

tos requisitos de idade e tempo de profissão
para que qualquer religioso possa ser votado.
O censo era de 282 votantes e a maioria ab-
soluta estava fixada em 142 votos. Votou
80,5% do censo. A votação esteve presidida
por Miguel Miró, prior geral.

Sérgio Sánchez terá como um dos principais
desafios para o triênio 2018-2021 a união de Províncias. A
partir deste Capítulo que começa segunda-feira dia 14 de
maio, as Províncias de São Nicolau de Tolentino e de Santo
Agostinho será uma só, com o nome da primeira. Isto sig-
nificará uma tarefa de redimensionamento, redistribuição
e de esforços mútuos para organizar religiosos, comunida-

des e ministérios em um só es-
paço comum.

Os religiosos, por sua vez, se
preparam para esta união e para
o Capítulo em diversas Assem-
bleias, que já foram realizadas
no México, Costa Rica, Brasil
(foto) e Estados Unidos.


