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Após o 127º Capítulo da Província de São Nicolau de Tolentino e sua unificação com a Província
de Santo Agostinho foi estabelecido como um objetivo prioritário para o período 2018-2022:
“Promover a unidade na Província e ser criadores de comunhão”.

Em

comunhão

sob a mesma

U

m título e dois nomes: comunhão e estrela,
para que os agostinianos recoletos da nova
Província de São Nicolau de Tolentino levem
gravados no fundo de seu ser durante o período de
quatro anos 2018-2022 que começa a se desdobrar.

COMUNhão
São João Paulo II na carta apostólica O novo milênio
deu à Igreja uma bela reflexão sobre a espiritualidade da comunhão; e sonhou em fazer da Igreja “a casa
e a escola de comunhão”.
O papa Wojtyla apresenta
este sonho como um desafio para o terceiro milênio.

estrela

A espiritualidade da comunhão, que afeta toda a
Igreja em todos os níveis, também afeta toda a comunidade eclesial, como, por exemplo, uma Ordem
religiosa. Por isso, os agostinianos recoletos, cujo
primeiro valor é a comunhão-comunidade, devem
viver a espiritualidade da comunhão através de um
duplo título: por ser Igreja e por seu próprio carisma.
Por isso, os agostinianos recoletos devem promover
com vigor, em sua ação pastoral, a espiritualidade da
comunhão (união com Deus e união com os irmãos,
de qualquer condição). As comunidades agostinianas
recoletas devem procurar ser
casas e escolas de comunhão,
lugares onde a comunhão é vivida e ensinada.

ESTRELA

Dezoito anos depois, o
127º Capítulo da Província Agostiniano-Recoleta
de São Nicolau de Tolentino, movido pelas circunstâncias de união com a Província de Santo Agostinho
e em consonância com os
objetivos
estabelecidos
pelo Capítulo Geral de
2016, retomou o sonho e
o desafio do papa polonês,
para tentar transformar o
sonho em realidade; e o desafio, em um trabalho e um
compromisso esperançoso.

São Nicolau de Tolentino é o
santo padroeiro da Província do
mesmo nome. Um dos atributos desse santo italiano (12451305) é uma estrela - símbolo
de sua santidade - que brilha
no peito. Nicolau era um santo
de “comunhão”, unido ao Deus
uno e trino em uma oração intensa e prolongada, e unido aos
irmãos da própria comunidade,
mas também aos cidadãos de
Tolentino aos quais se doou no
cuidado pastoral no confessionário, nas pregações;
assistindo e visitando os pobres.

Um decreto publicado pelo prior geral frei Miguel
Miró, em 14 de maio, consuma a união das duas Províncias que se estava preparando há cerca de dezoito meses. Este é o resultado de um programa, mas,
como João Paulo II lembra a toda a Igreja, é necessário promover a espiritualidade da comunhão, que
não é alcançada apenas pelas decisões do Capítulo
ou decretos legais.

É por isso que São Nicolau é uma estrela, uma luz e
um exemplo a seguir neste projeto de comunhão que,
estabelecido pelo 127º Capítulo, assume a comunidade provincial formada por mais de 300 frades distribuídos por sete países. A nova Província é confiada
ao seu padroeiro e pede que seus membros, vivendo
“em comunhão”, se tornem estrelas luminosas que
gerem esperança.
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Capítulo: sinônimo de revisão, diálogo,
Já são 127 Capítulos provinciais da Província de São Nicolau de Tolentino da Ordem dos
Agostinianos Recoletos, fundada em 31 de agosto de 1622. É o encontro mais importante
para os religiosos: nas mãos dos capitulares estão confiados os poderes executivo e legislativo e sua organização; mas além de ser um instrumento de administração e governo, um
Capítulo representa uma experiência espiritual e uma proclamação de identidade e de apoio
e afeto mútuos. Aqui nós explicamos para você.
Além do Governo

E

stamos já acostumados a ouvir o clamor por uma democracia mais participativa; nas
redes sociais criticamos à classe
política; os poderosos parecem
ter se dissociado da realidade.
Neste contexto, está presente a
tentação de pensar que o governo
das comunidades religiosas sofre
essas mesmas consequências.
Outra realidade. Embora por
comparação um Capítulo é a mais
importante ação de governo com
poderes executivos e legislativos
para uma Congregação religiosa,
seria injusto esquecer que não
estamos falando de uma empresa
o uma sociedade civil. Para os religiosos, trata-se mas bem de uma
revisão sincera, de diálogo comprometido, de proposta de melhora e de união de identidade e
afetiva.
Somos uma família. “Nossa Província não é uma empresa, é uma família, na qual ninguém sobra nem está
de mais”. Com essas palavras quis
iniciar o Capítulo o prior provincial eleito, Sérgio Sánchez. Uma
declaração de intenções que vêm
colocar que por cima dos critérios
de eficácia, benefício e governança

ou os interesses de ideologia, partido ou nação, os religiosos dirigem-se por outros procedentes
de um âmbito muito mais afetivo
e carismático; são os critérios de
inclusão, identidade com o carisma
comum, acompanhamento mutuo,
serviço aos outros o cuidado de
idosos e doentes.
Pensar E repensar
Sabe-se quando começa um Capítulo, mas não quando acaba.
Tenta-se minimizar pressões que
possam influenciar negativamente
à hora de tomar decisões: todos
podem -e até devem- falar, expressar ideias, conhecer os dados, propor soluções. Para que o processo
de diálogo seja realista e efetivo,
o Capítulo prepara-se a consciência e, uma vez iniciado, arbitra os
espaços e tempos para que todos
tenham voz.
Antes do Capítulo
O relatório. O espaço de liberdade de quem dirige uma comunidade religiosa é bem mais estreito,
se for comparado com os governantes cíveis ou com os todo-poderosos CEO empresariais. Quem

governa uma comunidade religiosa deve dar razão de cada decisão
tomada perante o Capítulo.
Isto se faz com um relatório enviado a todos os religiosos, mais
amplo ainda para os capitulares
com todo um dossiê de trabalho. O
prior provincial explica o que tem
conseguido cumprir, o que não tem
conseguido e o porquê.
Dito relatório revisa-se na aula capitular “sem dó”. É significativo que
quando o prior provincial entrega
o carimbo oficial como sinal do fim
do mandato dele, o rito secular de
despedida é um ato de petição de
perdão a seus irmãos. Nenhum parecido com as outras realidades de
Governo que conhecemos.
As votações. O processo capitular
começa meses antes com diversas
votações. Exceto umas poucas
exigências sobre idade e tempo de
profissão religiosa, em geral todos
os religiosos podem votar, e todos
podem ser votados. Não há candidatos, nem partidos nem ideologias nem política. Distribuídos por
zonas geográficas ou áreas de trabalho, todos escolhem quem assistirá ao Capítulo e quem dirigirão a
vida da Província, terminado este.

adre geral,
terminado o mandato de prior provincial,
entrego-lhe o sinal do meu ofício
e peço perdão a Deus y aos irmãos.

Ritual de entrega do carimbo ao fim do mandato do prior provincial

Fase informativa. Em
sessões conjuntas ou
em turmas, o primeiro
que fazem os capitulares é ver a realidade objetiva na qual
encontra-se a Província. Têm total liberdade para expressar
dúvidas, conhecer as
motivações para determinadas ações de
governo e entender
por que tem se feito
(ou não tem se feito)
determinadas coisas.

Além do mais todos os religiosos
est ao convidados a enviarem propostas (pessoais, comunitárias, de
grupo) ou adicionar suas assinaturas nas sugestões de outros, apresentadas no dossiê mencionado.
Vir com a lição aprendida. O capitular entra na sala de reuniões
com a tarefa pronta de casa: tem
lido o dossiê, tem se formado uma
opinião, conhece os consensos das
assembleias já mantidas e tem respondido algumas questões: ¿Temos
cumprido o que foi marcado? ¿Quais
as nossas fortalezas e fraquezas? ¿O
que faremos no futuro?
Durante o Capítulo
Uma vez que todos estão informados e se conhecem os resultados de as votações, os capitulares
se reúnem. Neste 127º Capítulo
Provincial tem sido um total de
36. Os trabalhos estão divididos
em fases.

Fase
propositiva.
Compreendida a situação real, chega o
momento de propor.
Primeiro se decide um
objetivo prioritário.
Depois se encontram
as Comissões, especializadas em
diversos âmbitos da vida da comunidade religiosa: espiritualidade
e comunhão; pastoral (paroquial,
missionária e educativa); formação
inicial e permanente; jovens e vocações; governo e administração.
Fase deliberativa. Cada Comissão
coloca no plenário as decisões de
futuro que acredita mais convenientes e se votam uma após uma.
Como já é conhecido o objetivo
prioritário escolhido, não pode
aparecer nenhuma proposta de
decisão contrária ou que faça mais
difícil a consecução do objetivo
prioritário. Se redigem todos os
rascunhos precisos até alcançar o
consenso de aprovação por maioria absoluta. Uma vez aprovadas,
juntas formam o chamado Projeto de Vida e Missão, programa de
vida, governo e serviço para os seguintes quatro anos. Também deve
se aprovar por consenso a Mensagem do Capítulo.

Fase eletiva. O último que fazem
os capitulares é escolher as pessoas que terão a responsabilidade
e o serviço de animar, corrigir e
dirigir a caminhada da comunidade, sempre por dentro de esse caminho estabelecido pelo Projeto de
Vida e Missão.
127º, um Capítulo especial
O Capítulo começou o 14 de maio
em Marcilla (Navarra, Espanha)
de um jeito diferente. Assim, logo
antes da inauguração oficial se
uniram duas Províncias dos Agostinianos Recoletos para formar
desde esse momento uma só pela
fórmula de incorporação.
Nos próximos quatro meses terá
concluído esta reforma da Ordem,
pela qual as oito Províncias que
tinha serão somente quatro. No
caso da Província de São Nicolau
de Tolentino, estabeleceu-se que a
ela ficasse incorporada a Província
de Santo Agostinho. O Capítulo e
suas decisões já estão afetando a
vida dos 317 religiosos em 49 comunidades da nova Província unida.
A união faz força. O velho slogan
aplica-se à perfeição neste caso.
Os Agostinianos Recoletos querem servir melhor, de um jeito mais
eficiente, e reforçar alguns pontos
importantíssimos para sua vida de
comunidade.
Assim, com esta série de uniões
buscam impulsar a identidade carismática e fortalecer a pastoral
vocacional e juvenil, a vida fraterna em comunidade, a formação
inicial e permanente, as missões,
a evangelização nas paróquias e
colégios e, finalmente, a atenção e
o cuidado dos religiosos idosos ou
doentes.

“

“

escuta, proposta, consenso e decisão
P
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Novos desafios, novos compro
Por decreto emitido e publicado pelo prior geral da Ordem dos Agostinianos Recoletos, tem
se constituído a nova Província de São Nicolau de Tolentino, à qual ficou incorporada a Província de Santo Agostinho. Frei Sérgio Sánchez Moreno é o primeiro prior provincial da nova
Província de São Nicolau de Tolentino, que manteve esse nome e tem quase quatro séculos
de história. Temos conversado com ele para que apresente sua visão da realidade, suas inquietudes ante os desafios imediatos e suas expectativas perante a união de Províncias.

M

exicano de nascimento,
Sérgio Sánchez (Tlalnepantla, Estado do México, 1961) chegou como prior
provincial eleito no 127º Capítulo
da Província de São Nicolau de
Tolentino, realizado em Marcilla
(Navarra, Espanha) de 14 a 23 de
maio deste ano, e foi confirmado
no cargo pelo mesmo Capítulo sobre proposta do prior geral da Ordem dos Agostinianos Recoletos
Frei Miguel Miró.
Frei Sérgio, para exercer seu serviço de governo da nova Província,
formado por mais de 300 frades

NOMEAÇÕES

e presente em sete países (Brasil,
China, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e México),
tem quatro conselheiros, eleitos
em e pelo Capítulo, que o assessoram nos diferentes ministérios
da Província: formação, missões,
escolas, paróquias, comunicação e
economia.
O Capítulo Provincial aprovou o
Projeto de Vida e Missão —o programa de vida e ação— para o período 2018-2022. Embora os quatro conselheiros ou outras pessoas
o ajudem no desempenho de suas
funções, Frei Sérgio é responsável

por incentivar e garantir que as determinações feitas neste programa de governo sejam realizadas,
o que não contempla apenas as atividades “externas” dos frades, mas
a vida interior de cada religioso e
das comunidades.
Por esta razão, recorremos ao frei
Sérgio para nos informar sobre
alguns pontos do 127º Capítulo
Provincial que, em sua opinião, são
de maior importância e afetam de
uma maneira ou de outra todos os
membros da nova e mais ampla
comunidade provincial, consagrados ou leigos.

Sérgio Sánchez durante o 127º Capítulo Provincial.

do 127º Capítulo Provincial
da Província
de São Nicolau de Tolentino

• Prior provincial:
Frei José Sergio Sánchez
• Vigário da Província
e Primeiro conselheiro:
Frei Rafael Mediavilla
• Segundo conselheiro:
Frei José Alberto Moreno
• Terceiro conselheiro:
Frei Eliseo González
• Quarto conselheiro:
Frei Juan Luis González

(Suplente)
Frei Francisco Javier Jiménez

Agora temos a tarefa de devolver a confiança, o compromisso e a esperança que
sustentaram o trabalho do Capítulo. Cabe a todos nós realizarmos seus objetivos.

“

“

• Representante
para o Capítulo Geral:
Frei Rafael Mediavilla
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omissos, novas esperanças
Frei Sérgio, existe alguma ideiaforça que o Capítulo quer motivar na vida da Província para o
período 2018-2022?
O Projeto Vida e Missão, que é o
programa do governo e as principais linhas que as pessoas e comunidades devem tomar como guia
em suas ações diárias, aprovadas
pelo Capítulo, identificou um objetivo prioritário. Ele também serve
como uma linha mestra ou eixo
transversal para todas as outras
determinações do Capítulo.
O Capítulo o formulou assim:
“Promover
unidade na Província
e ser criadores da comunhão”.

Uma formulação que parece
muito agostiniana.
Sim, a Regra de santo Agostinho
diz: “Em primeiro lugar, já que para
isto vos reunistes na comunidade, vivei unânimes na casa e tende uma só
alma e um só coração dirigidos para
Deus”.
Mas também o Papa Francisco,
em seu discurso ao Capítulo Geral
da Ordem, realizado em Roma em
outubro de 2016, pediu aos agostinianos recoletos que “sejam criadores de comunhão”.
Estas, entre outras razões, justificam o objetivo prioritário estabelecido pelo 127º Capítulo.
Este objetivo prioritário terá sido
implantado em aspectos mais concretos. Quais adquirem mais relevância para a vida pessoal dos religiosos, sua vida comunitária e seu
serviço aos outros?
Vou tentar responder brevemente
indo direto ao ponto:
• O grande desafio é fomentar a
vida de comunhão e unidade
na Província, não apenas com os
religiosos recém-incorporados,
mas também entre as várias demarcações e comunidades da
Província de São Nicolau.

• Revitalizar todos os religiosos,
independentemente de sua
idade: os idosos precisam ser
acompanhados e cuidados para
viver com dignidade a última
etapa de sua vida; os adultos
precisam reavivar o dom recebido da vida fraterna em comunidade e se entregar com
entusiasmo e paixão à missão;
os jovens têm que confirmar
sua identidade vocacional e o
sentido de pertença para viver a
alegria de sua vocação.
• O acompanhamento na fé e no
discernimento vocacional dos
jovens é um dos campos em que
é necessário prestar especial
cuidado e perseverança; mas
também devemos estabelecer
canais de acompanhamento
pessoal para religiosos de qualquer idade.
• A Província de São Nicolau deve
irradiar o carisma criado pelo
Espírito na Família AgostinianoRecoleta, convertendo a solidariedade + interioridade + fraternidade em nosso cartão de
apresentação na Igreja. Os grupos JAR (Juventude Agostiniana
Recoleta) no mundo jovem e o
CEAR (Centros de Espiritualidade
Agostiniana Recoleta) devem ser
meios específicos de contágio e
difusão da nossa espiritualidade
na Igreja e em nossas sociedades tão diferentes e complexas.
• O reforço do papel dos leigos,
que sempre desempenharam
um papel que nunca foi suficientemente reconhecido e valorizado. É necessário afirmar que
os leigos são as forças vivas
das paróquias, das escolas, dos
projetos sociais, do serviço voluntário e de muitos dos nossos
organismos de administração
e serviço. Sem a colaboração
dos leigos, muitas vezes livres e
sempre generosos, a Província
não poderia sustentar a ampla e
rica variedade de presenças em
nosso mundo.

• Mediadores da solidariedade:
A caridade tem sido a marca
dos cristãos. A proclamação do
Evangelho sempre andou de
mãos dadas com a promoção
das pessoas. Uma das frentes
inquestionáveis é o nosso compromisso com os mais necessitados. Não devemos e não
queremos ignorar os nomes de
alguns projetos que expressam
o compromisso de solidariedade da Província de São Nicolau
de Tolentino e seu entorno imediato: CARDI, Cidade dos Meninos, Lar Santa Mônica, Centros
Esperança, ONGD A Esperança,
Ajuda Fortaleza, Lar digno, Terra
Solidária, Cáritas paroquiais, vários centros de assistência social, etc.

Lar Santa Mônica.
Fortaleza, CE

Pedimos a você uma última palavra para os leitores de nosso
boletim de amizade e difusão
do carisma agostiniano recoleto
Canta e Caminha.
Costuma-se dizer: “Do Capítulo retorna o que foi ao Capítulo”.
Agora temos a tarefa de devolver
a confiança, o compromisso e a esperança que alimentaram o trabalho do Capítulo. Cabe a todos nós
realizarmos seus objetivos.
Coragem, não vamos deixar que
nos roubem a esperança!
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Um projeto de vida e missão
Um Capítulo é um espaço para rever o passado, mas acima de tudo, um olhar para o futuro
que marca o rumo da jornada. Ele determina as linhas fundamentais do que a comunidade
religiosa quer ser e viver, e os objetivos que ela quer alcançar.
1. A visão

O

Projeto Vida e Missão reflete como os membros
de uma família religiosa
querem se ver nos anos seguintes.
Neste caso, determinaram no 127º
Capítulo Provincial que querem
se ver como pessoas que crescem
em sua maturidade humana e no
espírito, que servem a seus irmãos
e à sociedade, que são apaixonados por sua vocação e carisma,
que estão dispostos a ir até onde
a Igreja lhes peça que compartilhem sua missão, que saibam guiar
e se deixem ser guiados, que unam
seus projetos e esforços, que queiram ser solidários
2. A missão
Acreditamos que nossa missão é
nos impregnarmos do Evangelho e
sermos testemunhas dele na contemplação, fraternidade e serviço.
3. As decisões
Somente ações concretas tornam
esses desejos realidade. Elas são
expressadas em decisões assumidas por todos.
Algumas decisões, mesmo que necessárias, envolvem dor e dificuldade: deixar lugares e presenças
onde esforços foram feitos, a história foi construída, laços de união,
dedicação, caridade e afetos foram
estabelecidos. Mas, para melhor
servir outros serviços mais urgentes, devemos simplificar as coisas
onde fomos implantados.
A Família Agostiniana Recoleta
possui uma identidade que define seu serviço. Para oferecer a
riqueza desse carisma a toda a
sociedade, foram estabelecidos os
CEAR (Centros de Espiritualidade
Agostiniana Recoleta). O capítulo
127 º optou por consolidar os que
existem no México, Costa Rica e
Espanha e criá-los nos Estados
Unidos e no Brasil.

Uma voluntária
do CARDI
(Cidade
do México)
recebe a ajuda
de um jovem
das JAR
na atenção ao
dispensário do
projeto social.

Quanto à vida interna das comunidades, eles são solicitados a comunicar mais, conversar, celebrar,
programar, avaliar e desfrutar juntos. Para isso, ele estabelece reuniões comunitárias frequentes.
Dadas as desigualdades e injustiças sofridas pela maioria da população mundial, o Capítulo Provincial está comprometido com
austeridade e desapego, para mostrar solidariedade e compartilhar.
Até 5% da receita total será destinada a essa decisão. Além disso,
queremos cuidar dos ministérios
que estão à margem do mundo e
junto às vítimas dessas injustiças
e desigualdades. É por isso que
assume sem hesitação projetos
para cuidar dos mais fracos, dos
menores, das vítimas de abuso e
violência, dos doentes e seus familiares, dos excluídos. Eles nos humanizam e evangelizam.
O Capítulo também pede olhar
carinhosamente para aqueles que,
por idade ou doença, não conseguem cuidar de si mesmos e toma
a decisão firme e comprometida de
seu cuidado e atenção.
O desafio do mundo educacional
também encontrou um lugar nas
decisões. Queremos oferecer uma
educação que inclua um elemento

essencial para amadurecer e crescer: a abertura à transcendência
oferecida pela fé e, no nosso caso,
o pensamento e a experiência de
vida de Agostinho de Hipona.
Toda pessoa precisa de um projeto de sua própria vida, assumido
com sabedoria e liberdade. É por
isso que o Capítulo nos pede para
cuidar da tarefa de ajudar, orientar e acompanhar aqueles que
buscam a resposta sobre o que
eles são chamados a ser. O ministério vocacional e o acompanhamento serão feitos a partir de um
itinerário vocacional e formativo que
identifique cada pessoa com esse
chamado para ser feliz.
Por fim, a Província de São Nicolau
de Tolentino está comprometida
com a comunicação como fonte
de comunhão; queremos nos tornar conhecidos, divulgar o pensamento de Santo Agostinho e da
Recoleção, oferecer testemunho
de vida, eliminar preconceitos com
informação. Também não deixa de
lado o diálogo com os distantes e
os não crentes.
O Capítulo pede para reforçar tanto o testemunho pessoal de contato direto quanto o comunitário,
usando a mídia e as redes sociais.

N

este momento, de modo especial, pede que sejamos nós seus «criadores
de comunhão». Estamos chamados a criar, com nossa presença no
meio do mundo, uma sociedade capaz de reconhecer a dignidade de cada
pessoa e de compartilhar o dom que cada um de nós é para o outro.
(Discurso do Papa Francisco em Roma aos participantes
no Capítulo Geral dos Agostinianos Recoletos, 20/10/2016).

Em outubro celebra-se o Sínodo “Juventude, fé e discernimento vocacional”. Com a colaboração do
agostiniano recoleto Enrique Eguiarte, ao longo de 2018, apresentamos algumas notas do pensamento
de Santo Agostinho sobre a juventude e os valores que ele propõe viver para ser feliz.
• ESPECIAL •

• Santo Agostinho fala aos jovens • Decálogo Agostiniano • 3/5 •

Nem “sarados” nem “beliebers”

Mais duas exortações que Santo Agostinho dirige aos jovens que desejam alcançar a sabedoria e a felicidade, isto é, seguir a Cristo. As exortações deste número podem ser resumidas em “menos selfies na academia” e “qual é o melhor fã-clube? Resposta: o de Jesus”.
5. Evite excessivos cuidados
e decoração corporal

N

esta recomendação agostiniana ressoa a brilhante obra
do cartaginês Tertuliano, De cultu
feminarum, que mais além do rigorismo moral, é um verdadeiro catálogo dos adornos, vestidos, joias,
cosméticos e penteados femininos
da África pré-agostiniana..
Esta recomendação antecede os
próprios comentários de Agostinho sobre sua juventude em Cartago quando, apesar de ser movido
por desejos desenfreados, ele queria parecer elegante e educado: “E
sendo tão desajeitado e desonesto,
eu queria com ansiedade, transbordando de vaidade, passar por elegante e cortês” (Confissões 3, 1)
Santo Agostinho recomenda que
os jovens evitem o excessivo cuidado e o adorno do corpo. Para entender melhor o significado dessas
palavras, usamos um texto de seu
livro Sermão do Senhor na montanha 2, 32, que diz:
“Aquele que se distingue pelo cuidado imoderado de seu corpo e
roupas, ou o esplendor de outras
coisas, é facilmente convencido
pelas mesmas coisas de ser um defensor da pompa do mundo e não
engana ninguém com uma imagem aparente de santidade.”

6. Evite o amor excessivo
de espetáculos

S

anto Agostinho recorda o que
poderíamos chamar de “pecado de Alípio”. Nas Confissões (6,
11) narra que santo Alípio em sua
juventude tinha sido apaixonado
por espetáculos de circo, particularmente lutas de gladiadores.
Um primeiro passo para se livrar
desse hobby foram as ideias que
Agostinho disseminou em Cartago em uma de suas aulas para seus
discípulos, entre os quais estava
Alípio, sobre a vaidade e loucura
dos espetáculos do anfiteatro.
Agostinho disse aquilo com uma
simples intenção didática, mas foi
um estímulo para seu amigo Alípio, que primeiro se zangou, mas
depois percebeu o erro e a baixeza
de seu vício, e conseguiu se livrar
dele (Confissões 6, 12).
No entanto, quando Alípio viajou
para Roma para continuar seus
estudos, ele se deixou arrastar por
seus amigos para o anfiteatro. Em-

bora ele tenha proposto permanecer com os olhos fechados para
superar a tentação, a ferida que
um dos gladiadores infligiu em outro provocou tal grito que ele não
pôde conter sua curiosidade. Ele
abriu os olhos e foi cativado pelo
cruel espetáculo novamente.
E Agostinho diz isso nas Confissões: “Ele abriu os olhos e foi ferido
na alma com uma ferida mais séria
do que a recebida pelo gladiador
que ele desejava ver; e ele caiu
mais miseravelmente do que este,
cuja queda causou aquela gritaria”
(6, 13).
Agostinho nos diz que o próprio
Deus libertou Alípio desse vício
repreensível, ensinando-o a não
mostrar sua força, mas a confiar
sempre em Deus:
“Mas você se dignou, Senhor, a tirá-lo deste estado com mão poderosa e misericordiosa, ensinandolhe a não se gloriar de si mesmo,
e confiar em ti, embora isso tenha
sido um longo tempo depois” (Confissões 6, 13).
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Artífices da unidade e criadores
da comunhão para encontrar o irmão
Mensagem à Família Agostiniana Recoleta do 127º Capítulo Provincial

“

q

Em primeiro lugar já que para isto vos reu-

nistes na comunidade, vivei unânimes na casa”. Uma
poderosa fonte que rega nossa sede de busca, a
voz precursora de Agostinho em sua Regra ressoa
com força impetuosa e com acentuação de um Pentecostes atualizado nos corações dos capitulares
reunidos para celebrar o 127º Capítulo Provincial.
A partir deste histórico convento recoleto de Marcilla, enviamos a nossa saudação fraterna, grata e
esperançosa a todos os membros da extensa Família Agostiniana Recoleta, religiosos e leigos. Com
vocês queremos continuar caminhando, no impulso
do Espírito, para compartilhar, concordes, o desejo
vital, missionário e profético de ser “criadores da
comunhão”.

q

Dois rios que unem suas águas

Com profunda emoção e gratidão a Deus e aos irmãos, testemunhamos a primeira hora do alegre
nascimento de uma nova realidade carismática: a
união pela incorporação
da província de Santo
Agostinho à de São Nicolau de Tolentino. De
acordo com a sugestiva
expressão do prior geral,
dois rios que, tendo passado por canais separados,
agora juntam suas águas.
Nós já estamos em uma
única corrente.

Formamos
uma mesma
família
provincial

Formamos a mesma família provincial, o mesmo teto
comum de um lar em construção perene e a tarefa
de forjar uma comunhão efetiva e afetiva dentro da
Ordem dos Agostinianos Recoletos.

Comunhão como bandeira

O Papa Francisco nos enfatiza que a alegria do
Evangelho “tem sempre a dinâmica do êxodo e do
dom, do sair de si, andar e semear sempre de novo,
sempre para mais além” (EG, 21). Ser criadores de
unidade e criadores de comunhão, quando rezamos a Deus Trindade e pretendemos realizar com
nosso compromisso frágil e tenaz, requer que vivamos em saída: encontrar o irmão diferente, muitas
vezes frágil; do pobre, espancado por múltiplas vicissitudes de choques e decepções, dos desorientados, do náufrago, do emigrante. Dentro e fora de
nossa comunidade religiosa, na generosa e diária
doação daquilo que somos e temos. Da humildade
que abraça a verdade e age na caridade. Aqui está
a bandeira que hasteamos como um lema encorajador, a lâmpada que queremos que ilumine e guie
nossos passos pelos próximos quatro anos. Através
desta estrada —um fio condutor tão ambicioso quanto árduo— as opções e decisões que moldam o Projeto Vida e Missão 2018-2022.

q

Ao serviço da missão

A comunhão, núcleo do ser e labor da Igreja, ao
mesmo tempo em que revigora a espiritualidade e o
esforço, nos projeta para a missão evangelizadora:
“A comunhão e a missão estão profundamente ligadas entre si, compenetram-se e integram-se mutuamente, ao ponto de a comunhão representar a fonte
e, simultaneamente, o fruto da missão: a comunhão
é missionária e a missão é para a comunhão. ” (ChL,
32). Ajustemos e refinemos diariamente a harmonia
revigorante com o propósito original de Agostinho:
ter uma só alma e um só coração orientados para
Deus. Nicolau de Tolentino, um homem de paz e
harmonia, santo padroeiro, bondoso e protetor, oferece-nos o seu coração pulsante e nos proteja debaixo do manto de sua estrela amiga.
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