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Estrela que ilumina o encontro com Jesus

ARCORES é uma expressão da 
paixão da família agostiniana 
recoleta por Deus e pela hu-

manidade. Uma família presente onde 
se ouvem os gemidos de tantos dos 
nossos irmãos despojados de sua dig-
nidade mais sagrada.

Nesta época de Advento e Natal, ca-
racterizada por esperança e esperança, 
propomos que você se envolva todos 
os dias em uma das muitas iniciati-
vas que realizamos em todo o mundo. 
Desta forma, você pode conhecer, 
acompanhar e fortalecer os laços com 
as comunidades e pessoas envolvidas 
em cada uma das iniciativas.

Oferecemos a você um pensamento, 
uma breve descrição do projeto e uma 
oração para cada dia. É um recurso 
que você pode usar na comunidade e 
no campo pastoral. Convidamo-lo a 
enriquecê-lo com todas as iniciativas 
que a sua criatividade e o seu compro-
misso despertam para viver este tempo 
de Natal e Advento com maior inten-
sidade.

Certamente você ficará surpreso 
com a quantidade de projetos que fize-
mos e talvez você ainda não soubesse. 
Cada um responde a alguns dos desa-

fios que nos foram apresentados onde 
estamos. Testemunhos preciosos da 
paixão pela humanidade. Gostaríamos 
que você não ficasse sozinho em sur-
presa, mas permanecesse no coração e 
se comprometesse.

Você pode ver que cada uma das 
iniciativas está alinhada com os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Com isso, expressamos que o 
ARCORES quer colaborar e trabal-
har na mesma direção com todos os 
órgãos e entidades que buscam a paz, 
a justiça, a transformação social e a in-
tegridade da criação.

Também continuamos precisando 
reconhecer Jesus em quem não é signi-
ficativo para o mundo de hoje. Espe-
ro que este tour de algumas das obras 
que fazemos se torne uma estrela que 
ilumine o caminho que leva ao encon-
tro com Jesus.

Da ARCORES agradecemos a to-
dos aqueles que quiseram compartil-
har conosco os sonhos que se realizam 
todos os dias.

Vamos continuar movendo corações 
e transformando vidas.

Simón Puertas, OAR
Reflexões e orações: Wilmer Moyetones, OAR
Artes gráficas e desenho: Dpto. de Comunicação ARCORES
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Brasil faz parte, ao lado de alguns 
países africanos (Angola, Madagas-
car, Moçambique e Chade) e asiáti-
cos (Índia e Mianmar) do grupo de 
nações mais infectadas pela lepra. 
Segundo a fria estatística da OMS 
(Or-ganização Mundial da Saúde), 
existem de cinco a dez infectados em 
cada dez mil habitantes.

A missão de Rio Branco, no sudoes-
te do Estado do Amazonas, onde os 
Agostinianos Recoletos estão há oi-
tenta anos trabalhando, é o segun-
do lugar do mundo -após a Índia- 
com mais leprosos em proporção ao 
nú-mero de habitantes. O município 
de Rio Branco tem 28.000 habitan-
tes. O número de leprosos tratados 
no hospital municipal desde 1980, 
segundo informações do próprio cen-
tro médico, é de 3.700 casos. Fora 
da zona urbana de Rio Branco está o 
bairro de São Lázaro, que antigamen-
te era um leprosário ou lazareto. Hoje 
é um bairro organizado, com uma 
comunidade de base própria, e nela 
continuam vivendo várias famílias de 
leprosos, ainda que tenham surgido 
outros tipos diversos de famílias. É 
devido ao trabalho do Hospital Le-

per, que lidera o bispo agostiniano re-
coleto Mons. Joaquín Pertíñez.
 
Reflexão

O evangelho de hoje, a  princípio  
não parece o anúncio de uma boa no-
tícia, porque usa imagens apocalíp-
ticas que nos causam medo, nos ge-
ram ansiedade, inclusive podem nos 
fazer perder a esperança; contudo, na 
realidade, é uma esperançosa notícia, 
porque, quando estas coisas aconte-
cem em nossa  vida, não é para nos 
causar medo, mas, como diz Jesus, é 
para que tenhamos coragem, pois se 
aproxima nada mais e nada menos 
que  nossa libertação. É o momento 
de escutar o chamado que Jesus faz 
a todos nós. “Levantemse”, animem-
se uns aos outros.  “Ergam a cabeça” 
com confiança. Não olhemos para o 
futuro e a vida só a partir de nossas 
perspectivas. “Aproximase a vossa li-
bertação”. Algum dia viveremos com 
a cabeça bem erguida, graças a Jesus, 
que nos livrou de todas aquelas coi-
sas que nos encurvam a vida. Graças 
à presença do Emanuel, o Deus co-
nosco, podemos desfrutar dessa espe-
rança e dessa alegria.

Atendimento 
a leprosos

Rio Branco (Brasil)

2 de dezembro
I Domingo do Advento

“A vinda do Filho do homem só infunde temor nos incrédulos”
Santo Agostinho



5

O projeto Atos de paz é efetivado pela 
Vicereitoria de Desenvolvimento Hu-
mano da Universidade Agostiniana 
de Bogotá, dos Agostinianos Recole-
tos. No contexto dos acordos de paz 
assinados pelo Governo colombiano e 
pelas FARC, o objetivo deste plano 
é o desenvolvimento multidisciplinar 
e a continuidade de iniciativas, assim 
como a aproximação da comunidade 
Uniagustiniana da realidade nacio-
nal.

O projeto evoluiu mediante a prática 
de planos de formação e atualização 
acadêmica onde mais de 180 pessoas 
pertencentes aos municípios de Yo-
pal, Trinidad e San Luis de Palenque 
participaram das diferentes ações de 
formação que estiveram orientadas à 
família, às finanças, à sensibilização 
quanto a prestação de serviços turís-
ticos, aspectos básicos de serviço ao 
cliente, administração do recurso hu-
mano nas organizações e susten-tabi-
lidade nas empresas do século XXI.

O projeto Atos de paz busca a for-
mação dos estudantes em distintos 
âmbitos e contextos, com o objetivo 

de que sejam agentes sociais ativos 
em uma sociedade mais justa, preten-
dendo sempre a igualdade e a comun-
hão entre todas as pessoas. A solida-
riedade radica na eficácia da equipe 
da Uniagustiniana, que formam uma 
série de virtudes sociais imprescindí-
veis para as atuações pertinentes no 
contexto social do país. 

Oração

“Senhor, não sou digno de que entres 
em minha casa; basta que dize uma 
palavra e meu servo ficará curado”. 
Por isso, Senhor, queremos te pedir 
essa mesma fé do centurião, uma fé 
que não necessita ver para crer. Uma 
fé forte como rocha onde podemos 
construir uma vida sólida. Dános, 
Senhor, a certeza de que só com uma 
palavra tua, todas nossas feridas, to-
das nossas enfermidades serão cu-
radas. Dános uma fé que plenifique 
nossos corações de paz e fortaleza 
para permanecer firmes e confiantes 
nas dificuldades da vida. Por Jesus 
Cristo nosso Senhor. Amém

3 de dezembro
I segunda-feira do Advento 

Yopal (Colômbia)

Jornadas de 
formação 
social

“A verdadeira fé é um dom de Deus e esse dom precisa ser pedido, não 
de qualquer maneira, mas com humildade e verdadeiro desejo de que o 

Senhor o conceda”
Santo Ezequiel Moreno
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Os tufões e os desastres ambientais 
são uma realidade comum nas Fili-
pinas. Milhares de pessoas morrem a 
cada ano por causa destes fenômenos 
da natureza.

ARCORES Filipinas, dentro da fi-
losofia própria da Rede Solidária 
Internacional Agostiniana Recoleta, 
trabalha em favor do meio ambiente, 
na conscientização da casa comum e 
prevenção destas catástrofes.

Dentre estas ações estão as oficinas 
ECO-Tabang, uma resposta ecológi-
ca e sustentável a estes desastres.

O objetivo é proporcionar uma res-
posta imediata quando ocorrem 
tormentas ou tufões que deixam a 
população sem luz. Nestas oficinas, 
iniciadas pelo agostiniano recoleto 
Jaazeal Jakosalem, se ensina aos cida-
dãos a fazer lâmpadas solares (DiY) 
com garrafas de plástico e outros ma-
teriais recicláveis.

As lâmpadas ecológicas DiY demons-
tram ser a forma mais prática de res-
ponder aos desastres. 

Os participantes são capacitados a 
improvisar lâmpadas solares com ga-
rrafas de plástico recicladas, manipu-
landoas para que sejam conectadas 
a um painel solar e à bateria e fun-
cionem sem necessidade de corrente 
elétrica. “A melhor parte da oficina 
é quando o participante é capaz de 
criar uma lâmpada solar e doá-la a 
alguém afetado na área do desastre”, 
diz Jaazeal Jakosalem.

Reflexão

O Advento é tempo de preparação, 
um momento forte de ajuste em nos-
sas vidas. Esforcemo-nos, pois, para 
sermos pessoas simples e humildes, 
a alegria e o orgulho de nosso Deus, 
como nos diz hoje seu Filho: “Eu te 
louvo Senhor do céu e da terra, por-
que escondeste estas coisas aos sábios 
e entendidos e as revelaste aos peque-
ninos”.

Deus não busca as pessoas mais ca-
pazes da terra para darse a conhecer, 
mas as mais simples, pois só estas 
possuem a única sabedoria que tem 
valor: a humildade.

“Se queres chegar à verdade, não busques outro caminho senão o traçado 
por Deus mesmo, que conhece nossa enfermidade. Pois bem, a primeira 
a ser buscada é a humildade, a segunda é a humildade, a terceira é a hu-
mildade, e quantas vezes me perguntares te responderei a mesma coisa”

Santo Agostinho

4 de dezembro
I Terça-feira do Advento

Filipinas

Ecologia ante os 
desastres naturais
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A bioenergética é um método capaz 
de identificar os desequilíbrios do 
corpo a nível físico e energético. En-
tre outras coisas, é capaz de identifi-
car enfermidades antes de sua mani-
festação.

Este tipo de medicina chegou ao Bra-
sil pela primeira vez em 1992 através 
do Pe. Renato Barth. Foi a partir de 
então que a Irmã Alaíde, missionária 
agostiniana recoleta e apaixonada pe-
la medicina natural, se interessou por 
esta disciplina.

Em 2002 começou o projeto de bioe-
nergética e medicina natural, primei-
ro com as irmãs da congregação e os 
religiosos agostinianos recoletos. Pos-
teriormente se abriu a todo o povo de 
Vitória.

Em 2018 se completou 16 anos de um 
projeto social que está em contínuo 
crescimento. Em todo este tempo 
atendeu a mais de 12.000 pessoas, às 
quais tem ajudado com o cuidado e a 
cura de suas enfermidades, buscando 
seu tratamento com a medicina alter-
nativa.

Foi entregue mais de 567.000 doses 
de pomadas, ervas especiais, com-
postos florais e óleos naturais que a 
própria irmã Alaíde e sua equipe de 
voluntários preparam previamente 
com muito carinho.

Atualmente conta com 70 voluntários 
que trabalham para levar às pessoas 
mais pobres estes tratamentos que 
complementam a medicina conven-
cional e que são muito mais baratos 
que qualquer tratamento com medi-
camentos convencionais. O trabalho 
se expandiu pelas regiões de Viana, 
Porto de Santana e Minas Gerais.

Oração

Graças te damos, Senhor, por esta 
tua família agostiniano recoleta. Per-
mitiste que este carisma recoleto se 
encarnasse em diversos lugares do 
mundo, de modo que cada irmão, vi-
vendo em comunidade de amor, tor-
nase uma manifestação permanente 
do Amor de Deus a todo ser humano, 
de modo especial aos mais pobres.

“Vivei todos unânimes e concordes; e honrai uns nos outros a Deus de 
quem fostes feitos templos vivos”

Santo Agostinho

5 de dezembro
I Quarta-feira do Advento 
Dia da Recoleção

Vitória (Brasil)

Medicina
natural
alternativa
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Os agostinianos recoletos chegaram a 
Taiwan em 1963. O trabalho, desde o 
início, esteve destinado à minoria ca-
tólica e às povoações mais desfavore-
cidas da ilha: indígenas e imigrantes.

Os indígenas de Taiwan fugiram, 
no século XX, para as regiões mon-
ta-nhosas da ilha por causa da che-
gada massiva de imigrantes chineses. 
Atualmente constituem 2% de toda a 
população. Os agostinianos recoletos 
filipinos realizam um intenso trabal-
ho de acompanhamento da popu-
lação indígena em suas comunidades 
nas montanhas, que inclui, formação 
integral, fortalecimento de sua capa-
cidade de autogestão e defesa de seus 
direitos.

Quanto à população imigrante, ma-
joritariamente proveniente das Filipi-
nas, se realiza um intenso trabalho de 
acompanhamento integral de atendi-
mento espiritual, assessoria e apoio 
no referente a autorização de residên-
cia e trabalho, legalização da situação 
no país e dignificação de suas con-
dições de trabalho.

Além da ajuda a indígenas e inmi-
grantes, os Agostinianos Recoletos, 
realizam um trabalho social relevante 
em outros dois campos: Na área sani-
tária facilitam o atendimento hospita-
lar de pessoas em situação precária. 
No cuidado e preservação do meio 
ambiente, participam ativamente de 
um programa interreligioso de lim-
peza das áreas costeiras, um dos mais 
graves problemas ambientais da ilha 
de Taiwan.

Petição

Senhor, te pedimos por todos aqueles 
irmãos missionários que estão em Tai-
wan, e que, certamente, encontram 
dificuldade para anunciar o evangel-
ho; que não percam a fé. Pedimos 
também pelos fiéis que acolhem vossa 
palavra; que ela cale profundamente 
no coração deles e, assim, como o ho-
mem que constrói sobre a rocha, se 
mantenham firmes na fé quando vie-
rem as perseguições

Ajuda para
povo indígena

Taiwan

6 de dezembro
I Quinta-feira do Advento

“Nossa missão é, como a da Igreja, missão de paz, mas é também missão 
de guerra”

Santo Ezequiel Moreno
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Lima (Peru)

Centro médico 
para pessoas 
sem recursos

de dezembro
I Sexta-feira do Advento

A paróquia dos agostinianos recole-
tos Santa Maria Madalena, em Lima 
(Peru) realiza um trabalho social no 
Consultório Médico-Odontológico 
Santo Ezequiel Moreno, que oferece 
atendimento médico e odontológico. 
A cada duas semanas atende entre 
300 e 400 pessoas que passam pela 
consulta e revisão periodicamente.

Surgiu como ferramenta de ajuda às 
centenas de idosos da região próxi-
ma à paróquia e que necessitavam de 
atendimento médico especializado e 
rápido, e que não podiam ter acesso 
ao serviço público de saúde.  Preci-
samente a rapidez no atendimento é 
uma das características que diferen-
ciam o centro médico do serviço pú-
blico de saúde.

O centro médico Santo Ezequiel Mo-
reno de Lima oferece também ser-
viços médicos complementares como 
podologia, terapia física e reabilitação 
ou nutrição. O trato dos voluntários 
do centro é específico e personaliza-
do, o que supõe uma atenção mais 
próxima do paciente.

O atendimento é majoritariamente 
gratuito, ainda que haja serviços es-
pecíficos que devem ser pagos pelo 
paciente a um preço simbólico.

O Consultório Médico-Odontológico 
é pioneiro no atendimento médico 
paroquial. Até a criação deste centro, 
o acesso ao serviço público de saúde 
eram os centros privados. Por isso, o 
desafio é consolidar o serviço médico 
e suas especialidades, assim como as 
infraestruturas e equipamentos.

O objetivo de ARCORES é ampliar 
e fortalecer as instalações atuais do 
Consultório Médico.

Petição

Pedimos, Senhor, por aquelas pessoas 
que são cegas física e espiritualmen-
te; sabendose amadas na liberdade, 
tenham elas um olhar atento, como 
o de Jesus, para assumir, na obediên-
cia e humildade, a responsabilidade 
apaixonada de homens e mulheres 
pelo mundo.

“A obra de Deus é salvar, redimir, libertar, ir ao encontro, porque o 
Senhor dá liberdade aos cativos, abre os olhos aos cegos; o Senhor endi-

reita os que se dobram”
Santo Tomás de Vilanova

7
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Casa lar para 
menores

Maracay (Venezuela)

8 e dezembro
I Sábado do Advento 
Imaculada Conceição

No dia 24 de maio de 1905, se estabe-
leceu em Maracay (Venezuela), o pri-
meiro asilo para órfãos com o nome 
de “Imaculada Conceição”. Desde a 
sua criação até o momento atual, es-
teve sob a gestão das irmãs Agostinia-
nas Recoletas do Coração de Jesus.

Começou misto com nove crianças, 
em uma situação precária. A grande 
fé na Divina Providencia permitiu 
que o asilo continuasse crescendo em 
meio a constantes vicissitudes, sob a 
virtuosa e sábia condução de Madre 
Maria, a agostiniana recoleta encarre-
gada do projeto e a quem as meninas 
chamam carinhosamente “Mamaíta” 
(mamãezinha). O projeto de proteção 
social às menores tem sido possível 
durante todos estes anos graças ao só-
lido apoio do padre López Aveledo, 
a quem se ouve chamar “papá mío” 
(meu papai).

A população escolar do asilo rece-
beu durante estes anos instrução ele-
mentar oferecida pessoalmente pela 
Madre Maria, que confeccionava os 
cadernos com papel de telegramas 
usados. No livro da fundação do asilo 
de Maracay, em 1905, a Madre Ma-
ria com sua própria letra escreve: “o 

propósito deste asilo é receber, criar 
e educar as órfãs no santo temor de 
Deus, para assim livrá-las dos perigos 
a que estão expostas pelo fato de se-
rem órfãs; serão educadas, de modo 
especial, na doutrina cristã”.

Ao longo da história, este asilo man-
teve seu atendimento a meninas de 
escassos recursos e lares nada funcio-
nais. Atualmente são atendidas ao re-
dor de 40 meninas e/ou adolescentes, 
graças ao financiamento e apoio de 
ARCORES Venezuela.

Oração

Damos graças a Deus pela generosi-
dade de muitos irmãos. Como Maria 
teve pressa em socorrer às necessida-
des de sua prima Isabel, assim tive-
ram essa pressa muitos irmãos nossos 
que colaboram para socorrer a tantos 
venezuelanos que sofrem por causa 
da situação atual da Venezuela.

“A cristandade não caminha em direção ao bem sem Maria”
Santo Ezequiel Moreno
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Nos nove centros educativos da famí-
lia agostiniana recoleta da Espanha 
estudam mais de 9.000 alunos. Em 
todos eles, ARCORES pôs em anda-
mento, durante o período 2018-2019, 
um plano de proteção do menor com 
o objetivo de garantir a salvaguarda 
de seus direitos humanos e obter uma 
educação sadia.

Os alunos, suas famílias e o pessoal 
docente dos colégios dos agostinianos 
recoletos e missionárias agostinianas 
recoletas recebem formação e sensibi-
lização em oficinas específicas tendo 
por base o respeito e a educação em 
valores.

Este plano inclui a criação de estrutu-
ras de salvaguarda no âmbito escolar 
para que o menor não seja objeto de 
abusos e suas famílias tenham a segu-
rança de que o colégio é sua segunda 
casa onde podem, livremente, cres-
cer, aprender e ser educados.

O plano foi posto em andamento con-
juntamente com a Rede Educativa 
Internacional Agostiniana Recoleta 
EDUCAR, tendo como propósito 

fazer dos centros educativos agosti-
nianos recoletos espaços onde se leve 
a efeito uma sadia educação e se en-
sine os principais valores da escola 
agostiniana. 

Reflexão

“Preparai o caminho do Senhor, ap-
lainai suas veredas”. O tempo do 
advento é uma oportunidade para 
preparar o caminho do Senhor e ap-
lainar as veredas. Preparemos, tam-
bém, nossos corações! É o momento 
de abrir caminhos novos ao Deus que 
chega com Jesus. Para isso necessi-
tamos converternos a Deus, voltar a 
Jesus, voltar ao autêntico Deus que 
encontramos nos mais pobres. É hora 
de abrir caminhos no mundo e na 
Igreja. Necessitamos de mudanças 
profundas para pôr os pobres no cen-
tro de nossa religião.

“Alegrai-vos, pobres; regozijai-vos, indigentes, pois, ainda que o mundo 
vos despreze, o Senhor e seus anjos vos têm em altíssima consideração”

Santo Tomás de Vilanova

de dezembro
II Domingo do Advento9

Espanha

Plano de 
proteção 
ao menor
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Lar para
menores

Barranquilla (Colombia)

Nos bairros do sudoeste de Barran-
quilla, na Colômbia, faltam os meios 
necessários para o bemestar mais bá-
sico das pessoas. Muitas das regiões, 
onde se assentam, as moradias estão 
construídas em terrenos abandona-
dos, nos quais não há serviços bási-
cos. Como resultado, a educação e a 
saúde de crianças e jovens correm sé-
rio risco.

Diante desta situação, as Missionárias 
Agostinianas Recoletas e os Ir-mãos 
do Sagrado Coração criaram o Hogar 
Hermano Policarpo (Lar Irmão Poli-
carpo), no bairro de La Paz, na parte 
sudoeste de Barranquilla. Meninas e 
adolescentes que vivem em situação 
de risco e vulnerabilidade são aten-
didas neste centro, onde recebem a 
oportunidade de crescer protegidas e 
ter uma sólida educação.

São atendidas cerca de quarenta 
meninas e jovens entre os seis e os 
dezessete anos de idade. As meni-
nas provêm tanto do entorno urba-
no como do meio rural. No Lar se 
proporciona a matrícula escolar para 
a educação básica primária e secun-
dária em centros do Estado; alimen-

tação; educação em valores humanos 
e formação cristã. Aqui recebem alo-
jamento, alimentação, a matrícula a 
um centro educativo, o acesso à in-
ternet ou transporte... No Lar trabal-
ham duas professoras, uma pessoa na 
cozinha e uma diretora.

Para muitas meninas, esta obra social 
das Missionárias Agostinianas Reco-
le-tas, que conta com o apoio de AR-
CORES, é a única saída para crescer 
em um ambiente saldável, sem pro-
blemas de saúde e com uma boa for-
mação pessoal e acadêmica.

Oração

Senhor, que sejamos criativos, ousa-
dos e até um pouco loucos, como es-
tes quatros homens do evangelho que 
foram capazes de pôr em funciona-
mento a criatividade e até a arriscar a 
própria vida, subindo ao telhado para 
apresentar a Jesus o pobre paralitico. 
Que nós, Senhor, também busque-
mos mil formas de levar a Ti nossos 
irmãos que sofrem algum tipo de pa-
ralisia.
 

“Ânimo, tu que interiormente estás paralisado! Juntos abramos o teto 
das Escrituras para baixar e colocar-nos aos pés do Senhor”

Santo Agostinho

de dezembro
II Segunda-feira do 
Advento10
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Reino Unido

Pastoral para 
imigrantes

São muitos os latino-americanos que 
vivem em Londres. Por distintas cir-
cunstancias, milhares de pessoas da 
Espanha e de países Sul-americanos e 
Centro-americanos chegaram nas úl-
timas décadas ao Reino Unido.

Na capital da Inglaterra, os Agosti-
nianos Recoletos têm a seu cargo a 
Capelania Latino-americana, um 
instrumento de ajuda espiritual em 
idioma castelhano para todas as pes-
soas de fala espanhola. Surgiu para 
dar uma resposta aos problemas de 
muitos espanhóis e latino-americanos 
que não entendiam a missa em inglês. 
Com a chegada massiva de imigran-
tes, as necessidades se tornaram ur-
gentes.

Atualmente o trabalho mais impor-
tante é o atendimento espiritual aos 
fiéis de fala hispânica. Além disto, os 
Agostinianos Recoletos oferecem, na 
Capelania Latino-americana, cursos 
de formação na fé aos que pretendem 
aproximarse da Palavra de Deus: gru-
pos de oração, reflexão e interiori-
zação; assessoria legal sobre os múlti-
plos assuntos que afetam os cidadãos 
estrangeiros ou atividades de volunta-

riado nas quais aqueles que o desejem 
têm a oportunidade de aproximarse 
dos pobres e enfermos de algumas 
áreas de Londres.

Desde sua criação, a Capelania La-
tino-americana tem sido uma grande 
ferramenta espiritual para milhares 
de pessoas que chegam a Londres 
buscando novas oportunidades.

Reflexão

A palavra de hoje é uma mensa-
gem de alento e de muito vigor para 
aqueles irmãos que vivem fora de 
sua pátria. Hoje o Senhor os motiva 
dizendo que ninguém vai se perder. 
Apesar de vivermos fora de nossa pá-
tria, confiamos n’Ele que sempre vem 
ao nosso encontro. Éle deixa as 99 e 
sai por aquela que está fora do redil 
(pátria). Não nos sintamos sozinhos. 
Deus sempre nos acompanha. Seu 
maior desejo é encontrar-nos. Nosso 
encontro com Ele nos proporciona 
muita alegria, porque Ele não quer 
que estejamos perdidos.

“Aquele que pensa ser grande a felicidade de pertencer ao rebanho de 
Deus, mesmo no meio de tantas lágrimas e tribulações, se encaminha 

para uma grande alegria”
Santo Agostinho

de dezembro
II Terça-feira do 
Advento11



14

Cidade da Guatemala

Programa de 
apoio social

12 de dezembro
II Quarta-feira do Advento 
N. Sra. de Guadalupe

A paróquia Santa Maria Goretti da 
Cidade de Guatemala, atendida pelos 
Agostinianos Recoletos, se encontra 
em um dos mais difíceis bairros da 
capital do país. Com o objetivo de 
aliviar a complicada situação desta 
vizinhança, um grupo de leigos da 
paróquia São Judas Tadeu, também 
atendida pelos religiosos recoletos, 
decidiu encabeçar a fundação Águias 
de Santa Fé.

Sob o lema “Gerando Desenvolvi-
mento Integral”, este grupo de leigos 
procedentes do Grupo Emaús, rea-
lizam um trabalho de apoio social a 
pessoas de 6 até 20 anos de idade, 
sem distinção de gênero e habitantes 
da Colônia Santa Fé, em sua maioria 
proveniente de lares de diversos con-
textos familiares e de escassos recur-
sos.

A todos estes meninos, Águias de 
Santa Fé proporciona assistência, 
orientação e um lugar para que reali-
zem suas tarefas escolares; são intro-
duzidos no uso da tecnologia e alguns 
programas comuns; novos horizontes 
são descortinados a eles, mostrandol-
hes aspectos da vida cultural e econô-

mica da Guatemala; trabalham com 
os integrantes do projeto de  recicla-
gem e cuidado da casa comum; e, 
junto ao governo municipal de Gua-
temala, puseram em andamento ofi-
cinas comunitárias e atividades para 
os pais. O objetivo é desenvolver pro-
gramas que beneficiem as crianças e 
os jovens.

Reflexão

“Não estou aqui, eu que sou tua mãe? 
Ouve e entenda, meu pobre e mais 
simples filho. Que nada te assuste e 
aflija. Não se perturbe teu coração, 
não temas essa e nenhuma outra en-
fermidade ou angustia. Acaso não 
estou eu aqui, eu que sou tua mãe? 
Não estás sob a minha proteção? Não 
sou tua saúde? Não estás, por ven-
tura, em meu colo?” São as palavras 
que Maria dirige a são João Diego, e 
as dirige a cada um de nós hoje para 
que confiemos sempre nela e em seu 
Filho. Que Maria nossa mãe, que 
desejou manifestar-se no continente 
centro-americano siga acompanhan-
do e abençoando a cada um dos que 
compomos o referido continente.

“Concede-me esta graça, oh Deus soberano, por intercessão de santa 
Maria virgem, cuja piedosa ajuda devotamente imploramos dizendo:

Ave, Maria”
Santo Tomás de Vilanova
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Kankintú (Panamá)

Missão com o 
povo indígena

Em fevereiro de 1964 os Agostinianos 
Recoletos chegaram a Kankintú, na 
Prelazia de Bocas del Toro, no Pana-
má. No decorrer de todos estes anos, 
os religiosos agostinianos recoletos 
realizaram múltiplas ações que faci-
litaram a vida dos habitantes desta 
região panamenha, a maioria com di-
ficuldades econômicas e sociais.

As atividades foram bem diferentes. 
Em primeiro lugar o trabalho esteve 
orientado à formação catequética, 
escolar e universitária das pessoas. 
Atualmente, mais de 1.750 crianças 
e jovens recebem educação no Colé-
gio Santo Agostinho e no jardim de 
infância Mirónomo Krónomo, onde 
também recebem alimentação.

Dentre as tantas dificuldades, Kan-
kintú tem uma muito preocupante: 
sua precária comunicação com outras 
comunidades. A população não tem 
estradas e as comunicações com o ex-
terior devem ser realizadas através da 
água.

Além do trabalho educativo, os Agos-
tinianos Recoletos transportam, com 
um bote a motor, os materiais neces-
sários para a escola ou alimentação e 
as pessoas que devem ir para o trabal-
ho ou escola. Também se construiu 
outro bote que transporta os enfermos 
aos hospitais. A ajuda de ARCORES 
fortalecerá estas ações em Kankintú.

Reflexão

A missão de João foi anunciar a Boa 
Notícia da salvação. Por isso encon-
tramos esse elogio de Jesus sobre 
João: “Eu lhes garanto que jamais 
surgiu dentre os filhos de uma mulher 
alguém maior que João Batista”. Que 
nossos irmãos da missão de Kankin-
tu, Panamá, encarnem a Boa Nova 
do evangelho nestas comunidades 
indígenas, respeitando a cultura au-
tóctone e promovendo a cultura do 
encontro.

“A cultura abarca a totalidade da vida de um povo. Cada povo, em seu 
devir histórico, desenvolve sua própria cultura com legítima autonomia. 

Isto se deve a que a pessoa humana, por sua própria natureza, tem 
absoluta necessidade da vida social”

Papa Francisco

de dezembro
II Quinta-feira do 
Advento

13
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de dezembro
II Sexta-feira do Advento14

Los Ángeles (Estados Unidos)

Atendimiento 
dentário à infância
 vulnerável

O Governo dos Estados Unidos não 
proporciona serviço de saúde a todos 
os seus cidadãos. Isto faz com que 
milhares de estadunidenses não ten-
ham seguro médico e dentário.

Diante disto, um grupo de leigos criou 
os Queens Care Health Centers. Tra-
ta-se de uma organização sem fins lu-
crativos que se esforça para oferecer, 
através de um sistema de clínicas de 
saúde e um programa de alcance co-
munitário, assistência médica acessí-
vel a indivíduos e famílias, sem se-
guro e de baixa renda, residentes no 
condado de Los Angeles.

A paróquia Cristo Rey, dos Agosti-
nia-nos Recoletos, em Los Angeles, 
trabalha com esta instituição propor-
cionando um lugar para realizar suas 
consultas, assim como alguns volun-
tários que ajudam no trabalho social.

A instituição Queens Care Health 
Centers é coordenada pelo agostinia-
no recoleto Fr. Michael Stechmann.

Uma das ações mais importantes de 
Queens Care Health Centers é a Uni-
dade Móvel Dentária. Foi apresenta-
da em fevereiro de 2018. É a maior 

unidade móvel dos Estados Unidos 
e foi completamente financiada por 
Queens Care como parte do progra-
ma anual de saúde da comunidade. A 
unidade atenderá a estudantes de bai-
xos recursos em 11 escolas públicas e 
católicas de Los Angeles.

Reflexão

Hoje, Jesus, no evangelho, questiona 
esta geração fazendo a seguinte per-
gunta: Com quem hei de comparar 
esta geração? Pergunta porque esta 
geração é birrenta, porque tocam flau-
tas e ela não dança, cantam canções 
tristes e ela não chora; parece uma 
geração que age com indiferença ante 
a situação. É certo que Jesus seguirá 
insistindo. Não se cansará. Nós tere-
mos que aprender a olhar de outra 
maneira essa gente extraviada. É pre-
ciso ter um olhar distinto. Sabemos 
que os jovens não são todos assim; há 
muitos que são sensíveis às diversas 
realidades. Peçamos pelos jovens que 
são voluntários em nossa Rede Soli-
daria Internacional.

“Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram”
Rom 12, 15
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Chota (Peru)

Uma rádio, 
um portavoz

de dezembro
II Sábado do Advento15

A Rádio Santa Mônica nasceu na 
província de Chota, no estado de Ca-
jamarca (Peru), em 1993. Foi criada 
para apoiar o trabalho evangelizador 
e de promoção humana que os fra-
des agostinianos recoletos vinham 
realizando na Prelazia de Chota e 
Cutervo. Desde então foram cinco 
religiosos agostinianos recoletos que 
dirigiram o trabalho da emissora de 
linha católica.

Rádio Santa Mônica não é apenas um 
meio religioso de informação. Além 
de conteúdos formativos e evangeli-
zadores, são emitidos programas in-
formativos sobres diferentes assuntos.
O objetivo é levar aos ouvintes do 
norte do Peru o Evangelho de Jesus 
Cristo por meio de uma proposta jor-
nalística, religiosa e cultural, séria, 
criativa e de entretenimento.

Como meio de comunicação, Rádio 
Santa Mônica tem em sua linha de 
trabalho uma série de valores inclusos 
em seu plano de ação: a veracidade, 
a pontualidade, a rapidez, a criativi-
dade, o trabalho em equipe, a proa-
tividade, a solidariedade, o respeito, 

a qualidade e a responsabilidade so-
cial.

Rádio Santa Mônica tem atualmente 
dois desafios: seguir sendo um meio 
de confiança para os cidadãos e a pos-
sibilidade de ampliar sua ação aos no-
vos meios online.

Reflexão

“Os religiosos e religiosas “através dos 
meios de comunicação social” hão de 
fazer um grande esforço para que “o 
Evangelho de Cristo seja transmitido 
também através destes meios moder-
nos” (VC 99). “Nos meios de comuni-
cação a Igreja encontra um excelente 
apoio para difundir o Evangelho e os 
valores religiosos, para promover o 
diálogo e a cooperação ecumênica e 
inter-religiosa, assim como para de-
fender os sólidos princípios indispen-
sáveis na construção de uma socie-
dade respeitosa com a dignidade da 
pessoa huma-na e do bem comum”.

“Comunicar significa, portanto, tomar consciência de que somos huma-
nos, filhos de Deus. Agrada-me definir este poder da comunicação como 

«proximidade»”
Papa Francisco
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Barco 
hospital

Lábrea (Brasil)

16 de dezembro
III Domingo do Advento

Com o fim de melhorar a saúde da 
população ribeirinha do Rio Purus, 
na região amazônica da Prelazia de 
Lábrea, durante três meses ao ano 
lançase uma campanha de atendi-
mento de saúde em um barco hospi-
tal, atendido por voluntários que che-
gam de todo o Brasil.

Durante os meses de maio, junho e 
julho, desde 2008, cerca de 223 co-
munidades vêm sendo atendidas. É a 
época melhor para navegar, quando a 
população vive às margens e quando 
os voluntários têm mais disponibilida-
de. Ao redor de 7.000 pessoas vivem 
na região caracterizada por enormes 
distancias, população bem dispersa e 
meios fluviais de transporte, única via 
de acesso e de alto custo.

O atendimento médico e odontoló-
gico do Barco Hospital Lagoa Ne-
gra se completa com a prescrição 
e distribuição de medicamentos e 
com outras atividades. Em 2015 se 
realizou 3.040 consultas médicas e 
de enfermagem, 1.900 atendimentos 
odontológicos, 85 intervenções fisio-
terapêuticas, palestras de prevenção 
sanitária e saúde bucodental, aten-
dimento psicológico, orientações so-

bre hortas verticais e formação sobre 
meio ambiente. A equipe necessita 
anualmente de apoio financeiro para 
combustível e reparos no barco e me-
dicamentos. 

Reflexão

A leitura do evangelho de hoje nos 
convida a ser solidários. A João é 
perguntado o que devemos fazer; e a 
reposta é clara, direta e concreta: o 
que tiver duas túnicas, que dê uma a 
quem não tem nenhuma, e quem tiver 
comida, que faça o mesmo”.

Podemos estar atentos a quem caiu 
em situação grave de exclusão social: 
doenças incuráveis, privação do devi-
do atendimento médico, sem acesso a 
qualquer recurso social. Temos de sair 
voluntariamente em defesa dos que 
estão se afundando na impotência e 
na falta de motivação para enfrentar 
o futuro. Demos graças a Deus por 
todos aqueles irmãos que trabalham 
no Barco hospital, pois, através de-
les, podemos nos aproximar de tantas 
pessoas que estão excluídas e não têm 
nenhum seguro social.

“A perfeição da vida está na caridade, mais que na austeridade”
Santo Tomás de Vilanova
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A ONG Haren Alde, membro da 
Rede Solidaria Internacional AR-
CORES, empreendeu, em 2009, o 
projeto de construção de casas para 
famílias marginalizadas. Após um 
ano de trabalho e esforço, 18 famílias 
em situação de pobreza da localidade 
colombiana de Yopal dispõem hoje 
de uma casa digna na qual viver. 

O sonho se fez realidade e, após o tra-
balho dos Agostinianos Recoletos da 
Colômbia, as 18 famílias vivem feli-
zes em suas casas. Cada moradia tem 
uma área de 90 metros quadrados 
com dois quartos, um banheiro, uma 
cozinha, uma sala de estar e um pátio.

Com isto, as famílias colombianas 
sem recursos conseguiram construir 
um futuro de esperança. Como elas, 
o restante da população deu o pas-
so para sair daquela situação e olhar 
para frente com firmes propósitos.

Reflexão

Segundo contam os evangelhos, Jesus 
nasceu despojado de tudo, sem outro 
lugar onde dormir senão um presépio. 
Parece que Deus se fez homem nas-

cendo de uma maneira indigna. Cres-
ceu entre os mais fragilizados e des-
prezados. No entanto, se fez homem 
para salvar-nos, para transmitir-nos 
uma mensagem de esperança e recu-
perar a dignidade das pessoas mais 
desprezadas.

As pessoas sem lar não são notícia. 
Em poucos meios da imprensa são 
noticiadas agressões ou morte de 
quem vive na rua. O frio do inverno, 
a neve e a chuva podem conseguir 
algum espaço em alguma página de 
jornal sobre esta realidade que não 
queremos ver, pois ela nos desagrada 
e nos põe frente a um espelho que 
devolve a imagem de um mundo in-
justo e egoísta, alheio ao sofrimento 
físico e moral de milhões de pessoas 
que chamamos «pessoas em situação 
de exclusão», «os ninguém», «os invisí-
veis», «os pobres»... (Dia dos sem teto 
2010, Cáritas)

“Quem escuta essas minhas palavras e as põe em prática é como um 
homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha”

Mateus 7, 24

17 de dezembro
III Segunda-feira do 
Advento

Yopal, Casanare (Colômbia)

Habitação de 
promoção social



20

22 países

Formação 
integral dos 
alunos

A Rede Solidaria Internacional 
Agostiniana Recoleta ARCORES 
e a Rede Educativa Internacional 
Agostiniana Recoleta EDUCAR es-
tão comprometidas com um trabalho 
a longo prazo na educação em valores 
para formar pessoas comprometidas 
com a construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna.

Para isso, concordou-se em desenvol-
ver nos próximos anos diversas inicia-
tivas de colaboração.

Em primeiro lugar, animação da Jor-
nada do Coração Solidário em todos 
os centros educativos da família agos-
tiniana recoleta. ARCORES forne-
ce materiais para informar e educar 
sobre os objetivos da jornada. Outra 
ação é o desenvolvimento de um tra-
balho anual conjunto ligado ao ob-
jetivo pedagógico-pastoral de cada 
curso.

Da mesma forma, EDUCAR e AR-
CORES consideram o voluntariado 
uma atividade prioritária na educação 
dos jovens e no compromisso social. 
Por isso colaborarão na promoção de 
experiencia de voluntariado interna-

cional, tanto de adultos quanto de jo-
vens, e do voluntariado social em seu 
próprio contexto local.

Por último, ambas redes contribuirão 
na elaboração do plano pastoral do 
centro, através da realização de uma 
experiencia piloto com um dos cen-
tros educativos. Neste sentido, EDU-
CAR pretende que o centro não seja 
um lugar onde só se obtenha resulta-
dos acadêmicos, mas que a prioridade 
seja a aquisição de conhecimento e a 
educação na fé e em valores.

Reflexão

O Prior geral, Miguel Miró, disse em 
uma mensagem enviada para a inau-
guração de um colégio em Guatema-
la: “Sabemos a importância que tem 
a educação e a exigência de uma edu-
cação de qualidade para a comunida-
de educativa e para a sociedade, mas 
também sabemos que os colégios são 
centros católicos, que servem para a 
evangelização”.
 

“Na escola se ensina por amor aos demais, e se aprende por amor à ver-
dade”

Santo Agostinho

de dezembro
III Terça-feira do Advento18
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Bogotá (Colombia)

Casa de 
acolhida 
para enfermos

A congregação das Agostinianas Re-
coletas dos Enfermos foi fundada em 
1985 em Bogotá. Da mão do agosti-
niano recoleto Sebastián López de 
Murga, surgiu com a missão princi-
pal de acompanhar os enfermos de 
câncer em seu sofrimento com apoio 
material –muitos deles vivem tam-
bém em situação de pobreza- e ajuda 
espiritual, convidando-os a descobrir 
Deus na sua dor.

Com este objetivo nasceu em 2012 o 
“Hogar de Passo”  (Casa de acolhida) 
de Bogotá, dirigido às pessoas que 
devem acorrer à capital da Colômbia 
para realizar exames médicos ou tra-
tamentos contra o câncer. A seus be-
neficiários, a “Casa de acolhida” ofe-
rece um acompanhamento espiritual 
e humano, além de alojamento para o 
paciente, alimentação e terapia ocu-
pacional.

Trata-se de uma resposta às neces-
sidades de dezenas de pacientes de 
câncer que vivem fora de Bogotá e 
que, ao acorrer à cidade para serem 
tratados de suas doenças, não têm 
nenhum lugar onde hospedar-se. 
Este trabalho de apoio aos pacientes 

de câncer se soma ao que realizam 
as Agostinianas Recoletas dos En-
fermos na Fundação Santo Ezequiel 
Moreno, também de atendimento e 
acompanhamento aos enfermos de 
câncer na capital colombiana.

Oração

Senhor, tu concedeste a santo 
Ezequiel Moreno consagrar toda a 
sua vida como incansável missionário 
agostiniano recoleto em favor dos po-
bres, enfermos e necessitados. Roga-
mos a ti, por sua intercessão, que con-
cedas resignação e fortaleza aos que 
sofrem sua mesma enfermidade. Dá-
nos tua saúde e faznos sentir a paz de 
tua divina misericórdia. Pai Amado, 
pelos méritos e intercessão de santo 
Ezequiel Moreno, concede-nos seu 
amparo e saúde de alma e corpo. For-
talece-nos com teu Espírito, dá-nos 
paciência na dor e cuida de nossa fé. 
Que nos sintamos consolados por ti, e 
nos recuperemos plenamente, se esta 
for tua vontade. Encomendamo-nos a 
santo Ezequiel Moreno e à misericór-
dia do teu Filho Jesus Cristo que vive 
e reina contigo para sempre. Amém.

“Estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e 
me fostes ver”
Mateus 25, 35 

de dezembro
III Quarta-feira do 
Advento19
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Atapirire (Venezuela)

Acompanhamento
integral à 
população

Em Venezuela existem povoados es-
quecidos e abandonados por causa 
da grave crise social e econômica pela 
qual atravessa o país. Entre eles, está 
Atapirire. Ali a família agostiniana 
recoleta está presente graças ao tra-
balho das Missionárias Agostinianas 
Recoletas.

Três são as corajosas irmãs que op-
taram por seguir acompanhando o 
povo, ao mais marginalizado da Ve-
nezuela. Guadalupe Martínez, Teresa 
de Jesús Castaño e Lucelia Ramírez 
seguem entregando a vida e buscan-
do bens para que outros também os 
tenham.

Para contrariar a realidade do país, a 
Rede Solidaria Internacional Agosti-
niana Recoleta e as MAR desenvol-
vem um Programa de Alimentação 
do qual se beneficiam 80 crianças.

São muitas as pessoas que, ao calor 
deste projeto, cresceram em generosi-
dade, para doar leite, ajudar a cozin-
har, a servir, a encher os recipientes 
com as comidas das crianças que não 
são préescolares.

Não obstante, a ajuda prestada pelas 
MAR neste lugar não é só alimentí-
cia. Oferecem uma ajuda integral aos 
menores e a suas famílias.

Além da luta contra a fome dos me-
nores, este trabalho também se reali-
za com as mães, atendendo e lutando 
contra a desnutrição materno-infan-
til.

Da mesma forma, através de AR-
CORES, dezenas de menores rece-
bem educação, sem fechar as portas 
ao crescimento humano das pessoas, 
independentemente da situação do 
país. 

Petição

Pedimos, Senhor, pelas Missionárias 
Agostinianas Recoletas que levam 
a mensagem de Jesus aos que ainda 
não ouviram falar de Ti nestes lugares 
de fronteira e lhe dão respaldo com 
o exemplo de vida, estando sempre 
prontas a cumprir a palavra de Deus 
como Maria, discípula perfeita de Je-
sus.

“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra”
Lucas 1, 26-38

20 de dezembro
III Quinta-feira do Advento
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Lábrea (Brasil)

Casas para 
famílias sem 
recursos

Acompanhamento
integral à 
população

Há dez anos, os Agostinianos Reco-
letos, por iniciativa de Frei Manuel 
Piérola, em colaboração com a prefei-
tura de Lábrea, obtiveram os terrenos 
sobre os quais começou a assentar o 
projeto ‘Terra Solidaria’. Tratava-se 
de proporcionar moradia digna às fa-
mílias sem lar do povoado ou prove-
nientes da selva amazônica.

Assim, em 2008 começou a cons-
trução de mais de 100 moradias 
unifamiliares para as famílias sem 
recursos. Isto foi possível, graças à 
contribuição econômica de particula-
res e famílias que pagaram a metade 
das casas, e de instituições públicas.

Nos últimos meses, uma vez concluí-
da a construção das casas do projeto 
Terra Solidaria, os Agostinianos Re-
coletos começaram a dotálas de ser-
viço de saneamento, água potável e 
higiene.

O objetivo agora é fazer de Terra So-
lidaria um lugar de residência. Por 
isso, o trabalho se centra agora na 
formação dos moradores para que 
obtenham a posse de suas casas, se 
organizem em uma associação de 
moradores e façam do lugar sonhado 

pelos Agostinianos Recoletos uma vi-
zinhança onde é possível viver feliz.

Reflexão

Maria foi bem apressada à casa de sua 
prima Isabel com a intenção de aju-
dála naquilo que fosse necessário. Por 
ter um lar digno, graças a este espaço, 
Isabel pôde dar as boasvindas a Ma-
ria. Quantas pessoas e quantas famí-
lias desejariam ter uma morada onde 
acolher e celebrar a vida com seus en-
tes queridos. Para muitos irmãos nos-
sos, isto é impossível para. Peçamos 
ao Senhor que toque o coração dos 
governantes e das autoridades, a fim 
de que proporcionem a estes irmãos 
nossos uma casa digna, para desfrutar 
de um espaço de acolhida, de encon-
tros, de celebração e a possibilidade 
deter uma mesa onde sentar-se com 
seus entes queridos para comer e ce-
lebrar a vida.

“...e aquela casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha”
Mateus 7, 25

de dezembro
III Sexta-feira do Advento21
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Universitários
voluntários

Bacolod (Filipinas)

“Toda vez que fizestes isso a um desses mais pequenos dentre meus 
irmãos foi a mim que o fizestes”

Mateus 25, 40

A Universidade de Negros Occiden-
tal-Recoletos, centro educativo dos 
Agostinianos Recoletos, tem 7.500 
alunos. Todos eles são chamados a 
participar no trabalho social realiza-
do pelo instituto Resource-Handu-
manan, encarregado das iniciativas 
sociais e de voluntariado.

São muitos os programas realizados 
por Resource-Handumanan em dife-
rentes âmbitos, todos eles orientados 
a ajudar as pessoas mais vulneráveis 
e territórios pouco desenvolvidos de 
Filipinas.

Em um desses ambientes, a pouca 
formação de seus habitantes faz que 
desconheçam suas potencialidades 
para exercer seus direitos. Por isso, 
Resource-Handumanan organiza cur-
sos de formação de líderes de comu-
nidades. Este programa é realizado 
desde 2016. Para esta população vul-
nerável, o instituto de ação social or-
ganiza feiras com objetos de segunda 
mão a um preço inferior ao habitual, 
o que lhes permite obter roupa ou ou-
tros objetos a preço mais em conta. 
Além disso, na linha de trabalho da 
ARCORES pelo cuidado do meio 

ambiente, com os beneficiários são 
organizados cursos para criar lâmpa-
das com materiais recicláveis.

Para os alunos e integrantes de Re-
source-Handumanan também há 
atividades visando sua formação em 
ação social. Com o objetivo de fomen-
tar o companheirismo, anualmente se 
organiza o torneio amistoso de bas-
quete com a juventude Resource.
 
Petição

Nós pedimos a vocês, Senhor, pelos 
jovens católicos, especialmente pe-
los voluntários das Filipinas. Não os 
deixe abandonar seus desejos por um 
mundo melhor. Deixe que eles nunca 
parem de fazer esforços para fazer o 
bem. Que eles continuem a ajudar os 
mais necessitados e ajudem a Igreja 
em sua missão. Confiamos a você o 
trabalho dos jovens da Igreja, que são 
parte ativa da comunidade. Através 
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém

22 de dezembro
III Sábado do Advento
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Chachapoyas (Perú)

Defensa e promoção 
dos direitos 
humanos 

Os habitantes do distrito de Cha- 
chapoyas, na região amazônica do 
Peru, vivem uma situação de ausên-
cia governo. Sua população corre o 
risco de cair na exclusão social, por 
desconhecer seus direitos humanos e 
suas potencialidades como cidadãos.

Por isso, a ONG Haren Alde, mem-
bro de ARCORES, junto à Cáritas 
Chachapoyas puseram em andamen-
to, em 2016, uma série de oficinas e 
cursos dirigidos a todos os moradores 
do distrito com o objetivo de forta-
lecer seus valores democráticos atra-
vés da participação efetiva enquanto 
cidadãos.

Desta forma, ARCORES conseguiu 
nesta área defender os direitos hu-
ma-nos e promovê-los entre os cida-
dãos de Chachapoyas.

Nessa região, onde estão os Agos-ti-
nianos Recoletos, se obteve uma 
maior sensibilização e participação 
nos assuntos de interesse público. O 
bom governo, a importância da pes-
soa, o bem comum e a solidariedade 
são alguns dos valores fortalecidos 
por ARCORES em Chachapoyas.

Mais de 1.000 pessoas foram benefi-
ciadas com este projeto baseado em 
uma educação social e em valores que 
reduzem as injustiças e as desigualda-
des sociais. 

Reflexão

Maria não só esteve disponível a 
Deus, mas também esteve disposta 
a socorrer as necessidades do próxi-
mo. O evangelho nos apresenta Ma-
ria sendo capaz de socorrer sua pri-
ma Isabel. O Anjo não lhe disse para 
ir à casa de Isabel, mas ela mesma, 
com prontidão, foi e permaneceu três 
meses ajudando sua prima. É a fideli-
dade aos desígnios de Deus, em todo 
momento e em qualquer circunstân-
cia.

“Maria, com sua obediência, remediou o dano feito por Eva com sua 
desobediência”

Santo Agostinho

de dezembro
IV Domingo do Advento23
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El Paso, Nuevo México (EEUU)

Atendimento 
a imigrantes

“É hora de nossa comunidade paro-
quial fazer algo, sabendo também 
que podem sentir a enorme paz inte-
rior de fazer a vontade de Deus”. É 
a forma com a qual Rafael Castillo, 
agostiniano recoleto e pároco da Pa-
róquia de San Antonio da localidade 
de Anthony (Nuevo México, Estados 
Unidos) explica uma de suas últimas 
ações em sua comunidade.

Ante as enormes dificuldades instau-
radas por Estados Unidos em suas 
fronteiras no último ano, a Paróquia 
adequou seus salões paroquiais com 
cômodos temporários para acolher fa-
mílias com crianças que tenham sido 
liberadas pela alfândega e pelo con-
trole de imigração na fronteira com o 
México.

Após estudar seus antecedentes e 
condições de saúde, estas famílias 
recebem licenças iniciais para entrar 
nos Estados Unidos. Mas seus pro-
cessos não terminam aí; ainda devem 
apresentar-se a um juiz federal que 
determinará se reúnem ou não os re-
quisitos para o direito a abrigo.
 

No abrigo paroquial poderão descan-
sar, alimentar-se e assear-se graças às 
doações da comunidade. O objetivo 
é que recebam abrigo durante ao me-
nos as 24 horas prévias à sua viagem 
ao destino definitivo.

“Devemos praticar a caridade fazen-
do o bem especialmente a quem mais 
necessita”, explica Rafael Castillo. O 
abrigo foi aberto pela primeira vez 
no dia 9 de julho e deste então não 
cessou a chegada contínua de pessoas 
que se alojam na Paróquia.

Oração

Pai de Misericórdia, Deus Consola-
dor, sabemos que ninguém é estran-
geiro para ti e ninguém jamais está 
distante do teu Amor. Em tua bonda-
de, cuida dos que foram exiliados de 
seus lares, dos imigrantes, refugiados 
e necessitados de asilo, os quais estão 
separados de seus entes queridos. En-
via teu Espírito Santo sobre nossos 
governantes, para que promulguem 
leis e políticas confor-me a dignidade 
de todas as pessoas. Por Jesus Cristo 
nosso Senhor.

“Manifestai, pois, amor ao estrangeiro, porque fostes estrangeiros na 
terra do Egito”

Dt. 10, 19

de dezembro
IV Segunda-feira do 
Advento24



27

22 países

Jornada do 
coração 
solidário

de dezembro
Nascimento do Senhor25

“Bem-aventurados os que trabalham pela paz porque serão clamados 
filhos de Deus”

Mateus 5, 9

Em 2013, a ONG Haren Alde, in-
tegrante da Rede Solidaria Interna-
cional Agostiniana Recoleta ARCO-
RES, celebrou pela primeira vez a 
Jornada do Coração Solidário. Aque-
la primeira vez e as que vieram depois 
foram celebradas próximo do dia 5 de 
dezembro, dia da Recoleção. O obje-
tivo era celebrar um novo aniversario 
da família agostiniana recoleta tendo 
como motivação a solidariedade.

Desde então vem sendo mantida a 
mesma dinâmica. A Jornada do Co-
ração Solidário apresentou dois pro-
jetos realizados no mundo pela famí-
lia agostiniana recoleta, buscando a 
generosidade dos fiéis e participantes 
na Jornada. Ao mesmo tempo, deu a 
conhecer um dos aspectos da solida-
riedade agostiniana.

Este ano, a Rede Solidária Interna-
cional ARCORES volta a convocar a 
toda a família solidaria para a Jornada 
do Coração Solidário. Nesta ocasião, 
a temática gira em torno dos Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável 
previsto na Agenda 2030.

O Papa Francisco contribuiu com es-
tes objetivos com sua encíclica ‘Lau-
dato Si’. Em seu escrito, o Pontífice 
chama cada cristão a comprometer-se 
com nosso mundo como base da vo-
cação católica. A terra é obra divina, 
criada por Deus. Por isso é nosso de-
ver cuidar da criação e de todos seus 
habitantes para que não se produzam 
injustiças. A ARCORES realiza seu 
trabalho solidário seguindo tais orien-
tações.

Reflexão

Segundo a primeira leitura do dia: 
“quão maravilhosos são sobre os mon-
tes os pés do mensageiro que anun-
cia a paz”, que traz a Boa Nova, que 
apregoa a vitória e que diz a Sião: 
“Teu Deus é rei!” Que alegria nos 
proporcionam aquelas pessoas que se 
aproximam de nós e nos dão boas no-
tícias! Que bem nos faz encontrar-nos 
com pessoas felizes e que sempre são 
instrumentos de paz. Que também 
nós sejamos instrumentos de paz, 
pregoeiros de boas notícias em tantos 
lugares, onde parece reinar a guerra.
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Marajó (Brasil)

Atendimento 
a crianças sem 
recursos

O Projeto Amanhecer Feliz é herdei-
ro do antigo Projeto “Cruz del Sur” 
(Cruz do Sul), financiado pela Asso-
ciação Cruz do Sul das Dioceses da 
Itália. Infelizmente, em dezembro de 
2016 a associação italiana, por aban-
dono dos padrinhos das crianças, en-
cerrou o financiamento do projeto. 
Ante esta situação, a Paroquia de 
Santa Ana, dos Agostinianos Recole-
tos, começou a mobilizar-se para que 
o trabalho social com as crianças con-
tinuasse. Diante disto, a ONG Haren 
Alde, membro da Rede Solidaria In-
ternacional ARCORES, assumiu o 
trabalho social com um novo nome: 
Amanhecer Feliz. Nasceu, assim, um 
novo projeto que, respeitando o ante-
rior, entrou com esperança em uma 
nova etapa.

A promoção das pessoas necessita-
das é uma prioridade do programa 
Amanhecer Feliz. No Projeto são 
atendidas apenas crianças de famílias 
necessitadas, para, assim, respeitar a 
prioridade estabelecida pelo progra-
ma. É óbvio que o Projeto ainda não 
se mantém com recursos próprios. 
Para continuar seus trabalhos, o Pro-
jeto depende do apoio financeiro dos 
sócios de ARCORES. Os menores 

atendidos participam nas atividades 
desenvolvidas no Amanhecer Feliz; 
recebem materiais escolares duas 
vezes ao ano, no início de cada se-
mestre; recebem um uniforme esco-
lar no início do ano escolar, além de 
um uniforme do Amanhecer Feliz; na 
quarta-feira e no sábado têm a opor-
tunidade de merendar no centro. No 
Natal também recebem uma cesta e 
um presente para que suas festas se-
jam mais felizes.

Oração

Senhor, queremos entrar em teu 
Reino, mas nos damos conta que a 
única condição é que sejamos como 
crianças. Senhor, conheces nossas 
imaturidades, nossos egoísmos e 
desejos infantis. Pedimos a inter-
cessão do mártir Santo Estêvão, para 
que, assim como ele se entregou aos 
carrascos, saibamos abandonar-nos 
como criança em teu colo, e sejamos 
estimulados a dar a vida no serviço 
aos demais, de modo especial pelos 
que mais sofrem.

“Quem acolhe este menino em meu nome, é a mim que acolhe”
Lucas 9, 48

26 de dezembro
Santo Estêvão
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Vitoria (Brasil)

Atendimento 
integral à 
juventude

de dezembro
São João27

Foi na Paróquia Santa Rita de Cás-
sia, em Vitoria (Espírito Santo/Bra-
sil), onde começou a história do Ser-
viço de Envolvimento-Compromisso 
Comunitário SECRI. Suas raízes 
estão nas ações sociais e de evange-
lização dos religiosos agostinianos 
recoletos que, como instituição cristã 
promotora de vida, trabalhavam com 
outras congregações e com os habi-
tantes das comunidades da periferia 
da paróquia em favor de uma socie-
dade mais justa. A base de trabalho 
é a fraternidade evangélica, dentro da 
opção preferencial pelos pobres.

Em 2018, ano em que completou 30 
anos de existência, o SECRI atendeu 
a 280 pessoas entre crianças, adoles-
centes e jovens, na faixa etária de 4 
a 21 anos, e seus grupos familiares, 
através de três programas: Estrutu-
ração Familiar, Crer com as Mãos e 
Juventude.

O foco de atuação do Programa Ju-
ventude SECRI tem sido o desenvol-
vimento de ações junto a adolescen-
tes e jovens com idades entre 13 a 21 
anos, ampliando o acesso às oportu-
nidades de crescimento pessoal e pro-

fissional, contribuindo para a cons-
trução de seus ideais de vida através 
do conhecimento de sua realidade 
e da formação cristã para a partici-
pação coletiva.

Atualmente, são atendidos 88 adoles-
centes e jovens com atividades cultu-
rais, curso de redação, grupo de apoio 
e orientação para as mães adolescen-
tes e jovens, grupos de formação para 
a vida, preparação e encaminhamen-
to para o mercado de trabalho, entre 
outras. Essas atividades são ofere-
cidas em parceria com a rede socio-
assistencial do município de Vitoria 
(ES), voluntários e três educadores 
remunerados.

Oração

Senhor, nosso Deus, que por meio 
do apóstolo são João, quiseste nos 
revelar a profundidade da vida e do 
amor de teu Filho, faze que sejamos 
capazes de conhecer e de amar cada 
dia mais a Jesus Cristo, nosso reden-
tor, que vive e reina contigo, agora e 
para sempre. Amém. 

“Então entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro 
ao túmulo. Ele viu e acreditou”

João 20, 2-9 
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Nove países

Monjas 
contemplativas 
solidárias

28 de dezembro
Santos Inocentes

A família agostiniana recoleta está 
sustentada espiritualmente por uma 
extensa rede de mosteiros filiados às 
Federações de Monjas Agostinianas 
Recoletas da Espanha e do México. 
Sua presença se estende pela Espan-
ha, México, Quênia, Filipinas, Brasil, 
Guatemala, Colômbia, Costa Rica e 
Estados Unidos. São quase 50 mos-
teiros, unidos entre si, com toda a fa-
mília recoleta e com toda a Igreja, em 
constante oração de ação de graças 
a Deus e em favor do próximo, espe-
cialmente dos mais necessitados.

Todas as obras sociais de ARCO- 
RES se nutrem e se fortalecem atra-
vés da oração perseverante das Mon-
jas Agostinianas Recoletas.

Seu trabalho silencioso se expressa 
também através do infatigável com-
promisso concreto. Elas respondem 
fiel e permanentemente a todos os 
pedidos de solidariedade que rece-
bem, mediante campanhas, projetos, 
atividades e iniciativas diversas, con-
tribuindo economicamente em todas 
e cada uma.

Nos últimos meses se uniram ao seu 
trabalho contemplativo dois novos 
conventos: em Guatemala, dependen-
do da Federação da Espanha, e em 
Colômbia. Neste último país, as mon-
jas agostinianas recoletas começaram 
a fazer parte também de ARCORES 
Colômbia.

Reflexão

Todos somos conscientes que no 
mundo são milhões e milhões de 
crianças que, por enfermidade, má 
nutrição, esgotamento ou violência, 
nunca alcançaram a idade adulta. É 
incontável o número de inocentes que 
pagaram com seu sangue delitos de 
outros ou simplesmente por perten-
cer a outra etnia, outro povo, gêne-
ro, classe social, religião ou ideologia. 
São sacrificadas às vezes pelo simples 
prazer de vê-las morrer ou causar 
sofrimento aos seus pais. Peçamos, 
hoje, ao Senhor, por todas aquelas 
crianças inocentes, para que cresçam 
física e intelectualmente.

“A inocência alcança a felicidade de morrer pela justiça. Estas 
crianças inocentes são as flores dos Mártires e as primeiras coroas da 

Igreja católica, que o ardor da mais violenta paixão fez brotar no inver-
no da infidelidade e que arrastou o furacão da perseguição”

Santo Agostinho
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Seis países

O trabalho 
social dos
CEAR

de dezembro 
Sábado de Novidade29

Os Centros de Espiritualidade Agos-
tiniano-Recoleta CEAR surgiram em 
2014 no México como uma ferramen-
ta de abertura do carisma agostinia-
no recoleto aos leigos. Aos primeiros 
centros na Ciudad de México e Que-
rétaro se somaram os de Cuernavaca 
e Costa Rica.

No decorrer destes quatro anos, cen-
tenas de pessoas participaram ativa-
mente nos cursos e oficinas de espi-
ritualidade organizados. As cinco 
áreas de ação dos CEAR são: Fun-
damentação e crescimento humano, 
Espiritualidade agostiniano-recoleta, 
Acompanhamento e discernimento, 
Formação de líderes e Solidariedade.
Os CEAR são espaços de formação 
em justiça, solidariedade e serviço 
aos pobres a partir da identidade 
agostiniana recoleta, assim como lu-
gares onde se pode levar a efeito a so-
lidariedade e o trabalho pela justiça.

Nesta linha, os centros organizam ofi-
cinas de formação básica sobre santo 
Agostinho e a solidariedade, a emi-
gração ou a ecologia. Todos assuntos 
de trabalho de ARCORES. 

De igual modo, se dá formação aos 
integrantes dos CEAR no tocante a 
responsabilidade do cristão com os 
pobres, o humanismo integral e soli-
dário ou os objetivos ODS.

Da mesma forma, os CEAR ofere-
cem a possibilidade de participar no 
voluntariado missionário ou compro-
meter-se com o trabalho solidário de 
ARCORES sendo sócio ou apoiando 
projetos.

Reflexão

O evangelho nos narra a apresen-
tação de Jesus no templo. Maria e 
José foram cumprir o que estabele-
cia a lei. Hoje, nos damos conta, em 
Maria e José, que não são as grandes 
pregações, as grandes obras de apos-
tolado nem os grandes projetos so-
ciais que suscitam a verdadeira admi-
ração das pessoas. O assombro vem 
quando, atrás de tudo aquilo, está 
um homem que vive de Deus, que 
aprendeu apresentar-se a Deus e aos 
demais. Maria Santíssima e José são 
especialistas em levar nossas obras a 
bom porto. Basta decisão livre e en-
tusiasmo pelo que temos que fazer.

“Eles saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem dos 
nossos, teriam ficado conosco. Mas era preciso que fosse demonstrado que 

nem todos eram dos nossos”
Primeira carta de São João 2
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Muqui, Espírito Santo (Brasil)

Atendimento 
a anciãos em 
abandono

A associação “Abrigo para idosos Lar 
Frei Pedro” de Muqui foi fundada em 
1964 pelo agostiniano recoleto Pedro 
Domingo Izcara, naquela época páro-
co da paróquia São João Batista, de 
Muqui, pequeno município ao sul do 
Estado do Espírito Santo, no sudeste 
do Brasil.

A direção da residência para idosos 
está composta de um grupo de vo-
luntários leigos da própria paróquia. 
O Lar Frei Pedro tem como missão 
atender a idosos vítimas de abandono 
ou perda do vínculo familiar.

Atualmente residem no lar 39 idosos 
procedentes de vários municípios do 
Estado do Espírito Santo. São assisti-
dos por uma equipe de quase 25 pro-
fissionais e prestadores de serviços na 
área de nutrição e alimentação; fisio-
terapia e assistência social.

Aos domingos celebra-se a eucaristia 
com a participação da Comunidade 
Eclesial.

O Lar Frei Pedro se mantém com re-
cursos próprios da paróquia e doações 
dos paroquianos. Seu trabalho será 
fortalecido com a criação de ARCO-

RES Brasil, que oferecerá melhores 
condições ao Lar. 

Reflexão

A primeira leitura de hoje nos dá 
pistas ou chaves para vivermos como 
família. No livro do eclesiástico en-
contramos esta exortação dirigida 
diretamente aos filhos: que devemos 
honrar nossos país, sobretudo na 
velhice. Não se deve abandoná-los 
enquanto vivem. Nos dias atuais há 
a tendência de os jovens internar os 
pais idosos em um asilo, porque dão 
trabalho, como se fosse um estorvo 
na vida. Consideremos esta palavra 
de Deus para que acompanhemos 
nossos pais até o final de suas vidas, 
pois também há uma promessa que 
Deus nos faz hoje: “A esmola do pai 
não será esquecida, será tida em con-
ta para apagar teus pecados”; quer 
dizer, acompanhar nossos pais até o 
final nos ajudará a eliminar nossos 
pecados.

“Quem honra seu pai expia seus pecados, e quem respeita a sua mãe é 
como quem acumula tesouros”

30 de dezembro
Solenidade da Sagrada 
Família
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Maracaibo (Venezuela)

Centro médico 
para pessoas 
sem recursos

de dezembro
Segunda-feira do Natal31

O Centro Integral San Onofre é um 
dos 27 projetos realizados por AR-
CORES Venezuela. Junto à paróquia 
San Onofre de Maracaibo, dos Agos-
tinianos Recoletos, a equipe médica 
de voluntários oferece serviço médico 
especializado à comunidade de San 
Onofre, onde as pessoas de escassos 
recursos são atendidas dignamente a 
preços solidários.

Este centro de atendimento médico 
especializado oferece seus serviços à 
comunidade de San Onofre e outros 
setores populares de Maracaibo que 
chegam para receber atendimento 
médico a peço muito baixo. A este 
lugar chegam pessoas de etnias in-
dígenas de recurso muito escassos, 
as quais são atendidas sem nenhum 
custo.

As especialidades médicas oferecidas 
são: medicina geral, gineco-obstetria, 
pneumologia, cardiologia, neurolo-
gia, gastrenterologia, laboratório, of-
talmologia, cirurgia, traumatologia, 
nefrologia, psiquiatria, psicologia, 
psicologia infantil, psicopedagogia, 
urologia, otorrino, nutricionista, pe-
diatria, odontologia, ecogramas e 

estudos especiais: citologia, colposco-
pia, biopsia, espirometria, ecocardio-
grama...

Reflexão

Hoje o Evangelho nos apresenta o 
prólogo de são João. Quero destacar 
a frase “veio para junto dos seus, e os 
seus não o acolheram”. Deus realmen-
te sempre vem a nós, mas nós não so-
mos capazes de recebê-lo, sobretudo 
naqueles irmãos que sofrem. Deus aí 
se faz presente de novo em nossa vida. 
Ele não quer ficar longe de nós. Por 
isto, sua Palavra chegou mais próxi-
ma e se fez presente em nosso meio 
na pessoa de Jesus e agora nas pes-
soas de nossos irmãos. Que saibamos 
acolher a Deus em nossa existência, 
que nos abramos à novidade de Deus 
que sempre se faz presente em nossa 
vida.

“Ama, portanto, ao próximo, e trata de averiguar dentro de ti a origem 
desse amor; nele verás, tal como agora, se possível, o mesmo Deus”

Santo Agostinho
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Quito (Ecuador)

Educação 
em valores

No ano de 1951 o agostiniano Vicen-
te Salgado fundou em Quito a escola 
profissional de corte e costura “Vir-
gem do Consolo”. 

Anos mais tarde Salgado pediria às 
Missionárias Agostinianas Recoletas 
que iniciassem seu trabalho em Equa-
dor e se encarregassem da pequena 
escola que ele havia criado.

Assim, em 1963 as MAR começaram 
a realizar seu trabalho pastoral neste 
centro educativo. Desde então, o co-
légio continua a missão de ajudar aos 
mais necessitados.

O colégio oferece educação nas eta-
pas de Educação Infantil, Ensino 
fundamental e Ensino Médio. Além 
da educação escolar, as irmãs ofere-
cem a possibilidade das crianças e 
dos jovens se prepararem para rece-
ber os sacramentos do Batismo, Pri-
meira Comunhão e Confirmação.

A Rede Solidária Internacional 
Agostiniana Recoleta ARCORES 
apoia este trabalho oferecendo bolsas 
a um grupo de alunos sem recursos, 
que podem, assim, ir à escola, graças 
à contribuição dos sócios e doadores 

da ARCORES. Durante o curso es-
colar são realizadas diversas ativida-
des, algumas delas solicitadas pelo 
Ministério de Educação. Outras são 
de acordo com o plano proposto pela 
comissão de Pastoral, enfatizando as 
celebrações agostinianas, assim como 
as principais festas litúrgicas.

Através do trabalho educativo, as 
Missionárias Agostinianas Recoletas 
buscam modelar em todos os meninos 
e jovens, que estudam nesta escola, 
esse espírito que fez de santo Agostin-
ho um homem apaixonado por Deus.  
Em um ambiente no qual os jovens 
parecem passar por Ele, é compartil-
hado com eles o carisma missionário 
e o estilo de vida, de amor e fé, de 
alegria e esperança, conjunção neces-
sária para encher os dias de sentido e 
felicidade.
 
Petição

Let us ask the Lord for all the Augus-
tinian Recollect Missionaries, so that 
their authentic testimony may make 
Him known to others and that they 
may always be faithful to Him who 
one day called them and sent them to 
announce the good news of salvation.

“Vós sois sal e luz do mundo”
Mateus 5, 13

1 de janeiro
Santa Maria, Mãe de Deus
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Filipinas

Educar em 
rede para 
formar melhor

de janeiro
Quarta-feira do Natal2

As Augustinian Recollects Sisters 
(Irmãs Agostinianas Recoletas), 
nascidas em 1725 sob o amparo dos 
Agostinianos Recoletos, são um ramo 
pujante e vital no seio da frondosa 
árvore que constitui a família Agos-
tiniana Recoleta. De conformidade 
com o carisma agostiniano recoleto, 
têm desenvolvido, ao longo dos sécu-
los, um florescente apostolado educa-
tivo.

Fruto do mesmo, no momento presen-
te, as ARS contam em Filipinas com 
24 instituições educativas, estendidas 
pelo território nacional, que abarcam 
centros de educação regrada desde a 
fase infantil até o nível pré-universi-
tário, ensino médio, orfanatos e ins-
ti-tutos.

Todos estes estabelecimentos educa-
tivos estão constituídos em rede:  a 
Agustinian Recollect Educational 
Apostolate AREA.

A rede oferece seus serviços educati-
vos a mais de duas dezenas de milha-
res de crianças e jovens filipinos, em 
sua maioria de classe humilde: pesca-
dores, agricultores, etc., e também de 
famílias em risco de exclusão social.

O propósito da educação de AREA é 
o desenvolvimento integral dos estu-
dantes para que sejam pessoas social-
mente comprometidas e contribuam 
ao desenvolvimento de seu país, e 
entesouram as seguintes característi-
cas, fruto da educação recebida: ser 
excelentes profissionais; ser inovado-
res; ser pessoas generosas e serviçais 
que dão de si mesmas e põem seus 
recursos a serviço dos demais, e pes-
soas que formem e trabalhem pela co-
munidade.

Reflexão

Senhor, faze que o reconheçamos no 
irmão necessitado, e que, através de 
nossas obras, te proclamemos Messias 
(Salvador) de nossas vidas, sendo pre-
cursores de sua palavra, recebendo de 
ti o Espírito Santo, aceitando-te como 
Pai, criador e salvador, à imitação de 
teu Filho. Que caminhemos, Sen-
hor, na verdade, porque o que está 
na mentira, como diz são João, está 
negando a Ti mesmo. Quem nega a 
dignidade messiânica de Jesus, isto 
é, de ser o ungido para reconciliar o 
homem com Deus, está chamando-o 
de anticristo. Concedei-nos, Senhor, 
permanecer na Verdade.

“Quem ama a seu irmão permanece na luz e não tropeça”
Primeira carta de São João 2, 10
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Chihuahua (México)

Atendimiento 
a imigrantes e 
emigrantes

À paróquia de Cristo Sumo Sacerdo-
te de Chihuahua (México), dos Agos-
tinianos Recoletos, chegam, com fre-
quência, grupos de migrantes. 

Até há pouco tempo eram, sobretu-
do, mexicanos, que pediam comida 
ou roupa, enquanto esperavam sob 
a ponte do trem a chegada da noite 
e o momento de partir para a fron-
teira dos Estados Unidos.  Mas, des-
de há um ano, são majoritariamente 
centro-americanos, que aqui chegam, 
ou por não terem trabalho em seus 
lugares de origem ou por fugirem da 
violência. Também há muitos hai-
tianos que, com frequência, acabam 
mendigando pelas ruas.

A Pastoral da Mobilidade  da Ar-
quidiocese de Chihuahua é conduzi-
da por leigos conscientes da grave 
situação destas pessoas. Ainda que 
atualmente possam contar com um 
refeitório e pequenos albergues, o ob-
jetivo é que toda a diocese, incluída 
a paróquia dos Agostinianos Recole-
tos, venham a ter um albergue maior. 
No caso dos imigrantes estado-uni-
denses, a paróquia lhes dá alimentos, 

roupas, medicamentos e hospedagem. 
Os migrantes temporários mexicanos, 
que procuram trabalho nas regiões 
agrícolas, vivem em situação deplorá-
vel e amontoados. Os albergues da 
Arquidiocese lhes oferecem lugar 
para dormir. Os migrantes indígenas 
da Serra procuram atendimento nos 
hospitais. No entanto, eles também 
precisam de um teto onde dormir.

Reflexão

Todo o que permanece nele não peca. 
Irmãos, são João nos diz que somos 
filhos de Deus; mas para ser filhos de 
Deus precisamos agir como homens 
livres, não atados ao pecado. Quando 
somos capazes de sentir-nos amados 
e queridos por Deus e nos olhamos 
como autênticos filhos livres, veremos 
os demais como irmãos; mas, se ainda 
não somos capazes de reconhecer-nos 
como filhos, então nunca chegaremos 
a ver nosso próximo como irmão, mas 
como estrangeiro, como pessoa es-
tranha. Convido vocês a dar esse pas-
so, a reconhecer a todos como filhos 
de Deus. 

“Através das práticas religiosas nos lembramos de Deus, o servimos 
e ama-mos. Mas se elas são deixadas de lado, pouco a pouco o amor de 

Deus se apaga, e a luz da fé se extingue”
Santo Ezequiel Moreno

3 de janeiro
Quinta-feira do Natal
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Castelo (Brasil)

Acompanhamento 
a enfermos 
de câncer

A Associação de Apoio à Pessoa com 
Câncer de Castelo APEC, tem sua 
sede na cidade de Castelo, no Esta-
do do Espírito Santo (Brasil). Ali, no 
ano 2001, dado o elevado número de 
gente que sofria de câncer na cidade, 
a população sentiu necessidade de 
criar uma associação, cujo objetivo 
fosse dar apoio moral e financeiro aos 
enfermos de câncer e seus familiares. 
O religioso agostiniano recoleto Egis-
to Cansian encabeçou este protejo.

E no dia 22 de setembro de 2001 nas-
ceu a APEC, que em seu começo se 
denominou Associação dos Amigos 
das Famílias com Câncer de Castelo 
AFACA, cujo objetivo era o mesmo 
da APEC.

A  APEC tem entre outras finalida-
des dar assistência a crianças, adoles-
centes, jovens e anciãos portadores de 
câncer em situação de vulnerabilida-
de social e pessoal; promover ações 
para a melhoria da qualidade de vida 
dessas pessoas; dar assistência a seus 
familiares; favorecer que o  enfermo 
tenha acesso ao tratamento e infor-
mações relacionadas a seus direitos; e 
sensibilizar a comunidade castelense 
para a prevenção do câncer.

A APEC conta com sete emprega-
dos: sendo quatro assistentes sociais, 
uma psicóloga, um motorista e uma 
secretária. 

Reflexão

Na carta de são João, o Senhor nos 
convida a sair de nossa situação de es-
cravo do pecado e a viver segundo a 
vontade do Pai. Peçamos ao Senhor 
a graça de nos amar-mos uns aos ou-
tros. No evangelho, Jesus nos convida 
a ir e a ver onde Ele vive. Este convite 
também é feito a cada um de nós. Ele 
nos chama a segui-lo e a ir onde Ele 
vive. Irmãos, abramos nosso coração 
ao Se-nhor, para que Ele mesmo nos 
mostre e assim possamos ver as mara-
vilhas do Reino.

“Eu vos conhecia só por ouvir dizer, mas agora meus olhos vos veem”
Job 42, 5

de janeiro
Sexta-feira do Natal4



38

5
Chota (Perú)

Cozinhas 
melhoradas

As Comunidades andinas da Provín-
cia de Chota vivem, na maioria dos 
casos, em situações precárias. Suas 
casas são construídas com adobe e 
materiais pouco subsistentes, o que 
afeta diretamente a sua salubridade. 
As cozinhas são um foco de enfermi-
dades, já que realizam suas comidas 
com pouca higiene.

Desde há vários anos, ARCORES 
leva acabo nesta região um programa 
de melhoria da higiene e saúde básica 
habitacional das famílias camponesas 
de Chota.  Mediante uma experien-
te equipe local, propõe às famílias 
um programa personalizado de mel-
horia de sua moradia, acompanhado 
de sessões de formação sobre hábitos 
saudáveis.

Com o objetivo de amenizar esta si-
tuação e melhorar a vida das famí-
lias destas comunidades, desde 2009 
ARCORES, através da ONG Haren 
Alde, membro da Rede Solidária In-
ternacional Agostiniana Recoleta, 
tem construído 10.000 cozinhas mel-
horadas, ajudando a 50.000 pessoas.
A equipe técnica de ARCORES no 
Peru projetou cozinhas nas quais há 

uma melhoria considerável na higie-
ne, condições e possibilidades.

O projeto para cada casa inclui a 
própria cozinha com três fogões com 
diferentes diâmetros e um adequado 
extrator de fumaças. Tudo isso está 
construído em tijolo, que conserva 
melhor o calor e consome menos. Ao 
mesmo tempo, facilita a entrada de 
luz natural (nenhuma casa a tem). A 
cozinha inclui uma pia, um armário 
ou prateleira e os sistemas para o des-
carte ecologicamente correto de resí-
duos.

A construção da cozinha é acompan-
hada de uma criteriosa formação so-
bre salubridade e alimentação saudá-
vel.

Reflexão

Que a caridade seja a arma mais em-
pregada pelos homens, preferida nas 
adversidades e retomada na abundân-
cia. Seja sempre a melhor estratégia 
para lutar contra o maior mau do ser 
humano: a indiferença.

“O  melhor servo é aquele que ama com caridade e se entrega sem es-pe-
rar nada em troca”
Santo Agostinho

de janeiro
Sábado do Natal
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10 países

Bolsas de 
estudo

de janeiro
Epifania do Senhor6

Há quase 20 anos, ARCORES, an-
tes através da ONG Haren Alde, 
tem dado continuidade ao Projeto 
Estrela do qual, desde a sua criação, 
milhares de crianças se beneficiaram. 
Centenas de pessoas e famílias têm 
apadrinhado, durante estes anos, o 
desenvolvimento acadêmico e pessoal 
dos menores.

O programa requer uma constante 
criatividade por causa dos vínculos, 
um compromisso fiel dos padrinhos 
e madrinhas, um esforço especial na 
aprendizagem dos beneficiados e um 
atendimento esmerado no gerencia-
mento.

Por trás de cada apadrinhamento há 
um número importante de pessoas. 
Isto requer um grande esforço de ges-
tão: padrinhos e madrinhas, pessoal 
na sede, encarregados em cada lugar 
onde se desenvolve o programa, fa-
mílias e voluntários que ajudam nas 
atividades necessárias para alcançar 
o objetivo do apadrinhamento, que é 
sempre a promoção da educação.

Com o apadrinhamento, os padrin-
hos fornecem condições para que 
seus “afilhados” possam ir à escola, 
recebam material escolar ou tenham 
um presente de Natal.

Em 2017 o Projeto Estrela atendeu 
1.210 menores de idade -meninos e 
meninas- em 21 centros situados em 
nove nações. Ao todo, o programa de 
bolsas de estudo de ARCORES con-
ta com 1.119 padrinhos. Destes, 836 
procedem de diferentes pontos da 
Espanha, enquanto 283 da cidade do 
Rio de Janeiro (Brasil).

Reflexão

O objetivo de educar o coração, é 
mais que consolidar uma sabedoria 
contrária à ignorância, mas a neces-
sidade que conduz ao exercício das 
virtudes. Deve-se romper correntes, 
lançar sementes, sanar feridas e man-
ter viva a alegria para melhorar a dis-
posição mental para que este proces-
so seja eficaz e agradável.

“Herodes teme, os magos querem; estes desejam encontrar o rei, que 
temia perder o reino. Finalmente, todos o buscam: aqueles que vivem 

para ele; o outro, porque quer matá-lo”
Saint Augustine



40

Salvaterra (Brasil)

Habitabilidade 
e saneamento 
em lares

A comunidade de Baiano é uma co-
munidade Quilombola formada por 
15 famílias. Estas comunidades são 
descendentes de escravos negros que 
estão dispersos por todo o Brasil, es-
pecialmente no norte e nordeste.

Caracterizam-se por aspectos cultu-
rais próprios. Vivem uma situação de 
precariedade socioeconômica. A co-
munidade não dispõe de energia elé-
trica, água potável, escola nem posto 
de saúde.  Seus habitantes tampouco 
contam com formação básica.

São muitos os problemas detectados. 
Os habitantes da comunidade e da 
prelazia de Marajó, contudo, chega-
ram à conclusão que o mais urgente, 
para o bem-estar das famílias, e como 
forma de combater os problemas de 
saúde da população, é resolver os pro-
blemas relativos à água e ao sanea-
mento.

É por isso que ARCORES pôs em 
andamento, em 2018, o projeto de 
habitabilidade e saneamento nos la-
res desta comunidade de Salvaterra. 
O projeto está construindo uma caixa 
de água de 5.000 litros e 15 banhei-

ros com fossa de alvenaria. Graças 
ao projeto, todas as famílias terão em 
suas casas acesso à água e disporão de 
um banheiro ou serviço de higiene. 

Com a dotação desta pequena in-
fraestrutura se melhorará sensivel-
mente a higiene e a saúde familiar. 
Também disporão de água para suas 
explorações agrícolas com o que se 
conseguirá a geração de rendimentos 
e emprego e se poderá garantir uma 
alimentação saudável para as quinze 
famílias da comunidade.

Reflexão

O Papa Francisco na encíclica Lau-
dato Si, nos exorta a que todos tenha-
mos acesso à água potável e segura; 
trata-se de um direito humano básico 
fundamental e universal, porque ga-
rante a sobrevivência das pessoas, e, 
portanto, é condição para os exercí-
cios dos demais direitos humanos. O 
mesmo papa Francisco diz: “defender 
a terra, defender a água, é defender a 
vida”. 

“Ó Deus, tu és meu Deus, por ti madrugo. Minha alma tem sede de ti, 
minha carne te deseja com ardor, como terra seca, esgotada e sem água”

Salmo 63

de janeiro
Segunda-feira do Natal7
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Bogotá (Colombia)

Parques infantis 
com pneus 
reciclados

de janeiro
Terça-feira de Natal
 8

De acordo com os Objetivos ODS, 
com o cuidado do meio ambiente e 
a manutenção da infância, a Vice-re-
itoria de Desenvolvimento Huma-
no da Universidade Agostiniana de 
Bogotá levou a efeito a construção 
de vários parques infantis utilizando 
pneus reciclados. As construções dos 
parques infantis estiveram previstas 
no projeto do programa acadêmico 
de Engenharia Industrial, denomina-
do “Que não seja para descartar, que 
não seja para queimar, mas que seja 
para brincar”. O mesmo é resultado 
de um exercício de aula da matéria de 
Desenho de processos e produtos do 
quarto semestre.

O desenvolvimento consistiu na 
transformação de pneus -que tinham 
sido abandoados e geravam um nega-
tivo impacto ambiental- para a recu-
peração e embelezamento de parques 
infantis.

A execução do projeto foi realizada 
na vereda San Joaquín no Municí-
pio de Casanare e foram mais de 120 
meninos e famílias beneficiadas. A 
solidariedade reside em achar que é 
possível ajudar a outros, pensar no 

meio ambiente e melhorar as con-
dições de meninos e meninas que têm 
onde se divertir.

Desta forma, o projeto cumpre com 
dois princípios da solidariedade da 
Rede Solidária Internacional Agosti-
niana Recoleta ARCORES. Por um 
lado, o cuidado do meio ambiente, 
reduzindo o impacto ambiental e re-
ciclando os rejeitos; e, ao mesmo tem-
po, facilitando as condições da infân-
cia, melhorando suas possibilidades e 
tornando seus ambientes mais segu-
ros.

Petição

Senhor, dirigimo-nos a ti como fonte 
de amor que proporciona vida. Pedi-
mos que nos ajudes a amar como tu 
amas. Hoje queremos amar a nature-
za com responsabilidade, reciclando 
tudo aquilo que a contamina. Enco-
mendamos a ti todos os jovens que fa-
zem parte desta obra social, para que 
a Universidade siga apostando nestes 
projetos sociais.

“Educar em um estilo de vida baseado em uma atitude de cuidado de 
nossa casa comum que é a criação”

Papa Francisco
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Cebú (Filipinas)

Prevenção e 
sensibilização 
contra a AIDS

Central Visayas, onde se encontra 
Cebú, é uma das regiões das Filipi-
nas onde mais têm crescido os casos 
de HIV-AIDS.  Os números de casos 
têm aumentado consideravelmente 
nas últimas décadas.

Ante esta realidade, que tem provo-
cado a morte de milhares de pessoas, 
a Universidade San José-Recoletos, 
da Ordem dos Agostinianos Recole-
tos e membro de ARCORES Filipi-
nas, pôs em andamento um programa 
de prevenção e sensibilização contra 
esta doença que se contrai mediante 
o ato sexual.

Alunos, professores e psicólogos da 
Universidade San José-Recoletos en-
carregam-se, em primeiro lugar, de 
proporcionar palestras de sensibili-
zação para conscientizar a população 
do perigo de se contrair AIDS, uma 
enfermidade que afeta, neste lugar, e 
de maneira indistinta, a jovens e adul-
tos.

A equipe da universidade, formada 
por voluntários, instrui à população 
na prevenção da enfermidade, expli-
candolhe os sintomas e a maneira de 

ser curado. O programa é gerido pelo 
instituto INFECOP da Universidade 
dos Agostinianos Recoletos. Este ins-
tituto, com o projeto “Mesa de San 
José”, também presta ajuda às pessoas 
sem recursos.  A cada semana, alunos 
da Universidade dedicam seu tempo 
a preparar e servir comida às crianças 
e suas famílias.

Oração

Senhor, nosso Deus, te pedimos que 
nunca falte ajuda e medicamentos 
a todos aqueles que sofrem alguma 
enfermidade. Que todos procuremos 
sempre ter um coração sensível semel-
hante ao de Jesus. Que nossas mãos e 
nossos olhos e todos os demais senti-
dos estejam voltados aos necessitados 
e doentes. Dá-nos, Senhor, a graça 
de nunca faltar o cuidado e o carinho 
aos nossos irmãos que padecem tal 
enfermidade. Amém.

“Apreciamos a saúde e até a própria vida por nos ajudarem a amar e 
servir a Deus nosso Senhor”

Santo Ezequiel Moreno

9 de janeiro
Quarta-feira de Natal
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Cidade do Panamá (Panamá)

Voluntariado 
de ação social

de janeiro
Quinta-feira de Natal10

O Serviço Social Agostiniano (SSA) 
é uma atividade educativa de alunos/
as do Décimo primeiro e Décimo se-
gundo graus do Colégio Santo Agos-
tinho do Panamá.  Na linha do Proje-
to Educativo do Colégio, pretende-se 
educar os estudantes no compromisso 
social e, a partir de então, trabalhar 
com as pessoas e grupos que padecem 
algum tipo de marginalização social, 
para juntos erradicar as causas.

O Serviço Social surgiu no ano 2002 
como um projeto de ajuda social. 
Seus gestores, Lorenzo Pérez e José 
Maria Aguerri, tiveram a iniciativa 
de organizar um grupo de estudantes 
que, em caráter voluntário, quisessem 
realizar uma pequena “aventura” com 
um grande objetivo: ajudar aos mais 
necessitados.

O trabalho social é desempenhado 
na Prelazia de Bocas del Toro, de-
pendente dos Agostinianos Recole-
tos. Depois de receber formação, os 
alunos colaboram nas comunidades 
desta região com a construção de 
quadras poliesportivas, salas de aulas, 
banheiros, refeitórios, cerca perime-
trais ou reservatórios de água. O tra-

balho de voluntariado é realizado em 
um dos dois meses de verão, período 
de férias dos alunos.

Reflexão

A primeira leitura de hoje nos convida 
a amar a Deus, mas primeiro amando 
ao irmão: “Queridos filhos: Amamos 
a Deus, porque ele nos amou primei-
ro. Se algum diz: “Amo a Deus”, mas 
aborrece seu irmão, é um mentiroso, 
pois “quem não ama a seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê”. Que não nos engane-
mos dizendo “amo a Deus”, mas trato 
ao irmão com indiferença, ou não me 
importo com o dor de quem sofre, ou 
não sou capaz de apoiar nenhum pro-
jeto social, justificando que nada vai 
ser feito. Fixemo-nos no evangelho de 
hoje  para compreendermos  qual  era 
o programa de vida  de Jesus:  “O Es-
pírito do Senhor está sobre mim, por-
que me ungiu para levar aos pobres a 
boa nova, para anunciar a libertação 
aos cativos e a cura aos cegos, para 
dar liberdade aos oprimidos e procla-
mar o ano de graça do Senhor”.

“Que vossa caridade não seja uma farsa”
Carta do São Paulo aos Romanos  12, 5-16
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Bajos de Haina (Rep. Dominicana)

Centro médico 
para pessoas 
sem recursos

Bajos de Haina é uma das populações 
mais contaminadas do planeta, devi-
do às plantas e fábricas que vertem 
chumbo ou ácido sulfúrico. 93% da 
população está diagnosticada com 
asma ou bronquite.

Em 1995 os Agostinianos Recoletos 
concluíram que tinham um grande 
trabalho a ser realizado nesta cidade 
da República Dominicana. Assim, há 
mais de 20 anos, o Centro Médico 
Santo Agostinho abriu suas portas 
para aliviar a dor dos haineros. Está 
vinculada à paróquia San Agustín, 
dos Agostinianos Recoletos e uma 
das maiores do país.

O Centro Médico surgiu graças ao 
trabalho voluntário de médicos e en-
fermeiros, que começaram atendendo 
as consultas neste centro médico de 
ARCORES sem receber nenhum sa-
lário.

Nasceu com o objetivo de atender à 
saúde de muitas pessoas que não tin-
ham recursos para ir a clínicas nem 
hospitais, já que não tinham seguros 
médicos.

Graças à boa acolhida que teve o cen-
tro, criou-se a instituição, cada vez 
mais independente da paróquia dos 
Agostinianos Recoletos.

No centro de saúde Santo Agostinho 
são atendidas a cada ano uma média 
de 30.000 pessoas. A equipe de pro-
fessionais está composta atualmente 
de 27 trabalhadores, dentre os quais 
há médicos especializados que ofere-
cem seus serviços de forma voluntária 
e generosa.

Oração

Senhor Jesus, hoje queremos te pe-
dir que nos limpe dessa lepra que 
habita em todo o gênero humano: a 
lepra da falta de amor em nossas vi-
das e corações. Que te descubramos 
nas situações concretas de nossa vida 
e te ajudemos, com nosso serviço, a 
levantar e animar àqueles irmãos nos-
sos que sofrem qualquer tipo de lepra 
que o afasta do convívio social. Que 
possamos nos aproximar deles para 
que voltem a fazer parte da sociedade 
e lhes seja devolvida a dignidade. 

“Não percais, pois, a esperança. Estais enfermos, aproximai-vos do 
Senhor e recebei a cura”

Santo Agostinho

11 de janeiro
Sexra-feira de Natal
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Tapauá (Brasil)

Apoio às 
comunidades 
indígenas

Centro médico 
para pessoas 
sem recursos

As comunidades ribeirinhas e indíge-
nas do município de Tapauá enfren-
tam múltiplos problemas. O território 
onde habitam são áreas governamen-
tais sem políticas de desenvolvimento 
sustentável e que permitem a presença 
de outros moradores. Isto dificulta 
a vida dos nativos já que não estão 
preparados para a convivência com 
outras pessoas. Também não contam 
com um serviço de previdência nem 
educação. 

Sofrem a ausência dos órgãos do go-
verno que são responsáveis por acom-
panhar, gerenciar e fiscalizar tais 
áreas. Não há nenhuma instituição 
do governo que se preocupe com estas 
comunidades. Da mesma forma, suas 
terras têm sofrido, nos últimos anos, 
invasão de latifundiários e fazendei-
ros à procura de madeira e pasto para 
o gado vacum.

A tudo isto se soma o fato de que 
os ribeirinhos e indígenas que vivem 
nestas terras não são capazes de se or-
ganizar, e carecem da formação ade-
quada para defender seus direitos e 
requer, junto ao governo, o uso das 
terras.

ARCORES Brasil< apoia estas co-
munidades proporcionando-lhes 
planos de formação para que sua or-
ganização avance e crie órgãos de re-
presentação e desenvolvam sistemas 
de previdência e educação.

Reflexão

A primeira leitura nos motiva a ter 
confiança em Deus. “Queridos fil-
hos: A confiança em Deus consiste 
em que, se lhe pedimos algo confor-
me a sua vontade, ele nos escuta. Se 
estamos certos de que escuta nossos 
pedidos, também estejamos certos 
de já possuir o que pedimos”. Mui-
tas vezes sentimo-nos com um grande 
peso sobre nossas vidas, dificuldades 
por todos os lados, problemas no tra-
balho, um pobre salário que não serve 
para nada, e intermináveis situações 
que põem todo o nosso mundo de ca-
beça para baixo. Estes são os momen-
tos em que mais nos desesperamos e 
nos encontramos como que prontos a 
“atirar a toalha”, a desistir de tudo e a 
perder a confiança em Deus.  É nes-
ses momentos que devemos procurar 
a Deus e não nos deixar arrastar pela 
desesperança. Confiemos nele! 

“Jesus pode tornar realidade todos os meus anseios e preencher todas as 
minhas esperanças”

Santo Ezequiel Moreno

de janeiro
Sábado de Natal12
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Laoang (Filipinas)

Educação para 
o progesso 
pessoal

Laoang é um município de 60.000 
habitantes, composto de cerca de 60 
barangays (distritos municipais), na 
província Northern Samar.

A atividade econômica em Laoang é 
principalmente a pesca e a agricultu-
ra. 70% da população vive na pobreza 
e 10% em pobreza extrema. Os ser-
viços públicos são insuficientes para 
atender à população. Laoang conta 
somente com um hospital, um cen-
tro de saúde e três farmácias comu-
nitárias. O serviço de água é um pro-
blema. A maior parte da população 
depende da água da chuva para beber 
e assear-se.

Neste contexto de pobreza e preca-
riedade, a educação é a esperança 
para conseguir a promoção pessoal 
e o desenvolvimento comunitário. 
Laoang tem 12 centros educativos 
públicos e dois privados, entre eles o 
Colégio Santa Teresinha das Agusti-
nian Recollect Sisters (Irmãs Agosti-
nianas Recoletas).

O centro educativo foi criado em 
1946. Desde então é um motor de 

cultura e desenvolvimento na cidade. 
Atualmente conta com 2.100 alu-
nos entre crianças, jovens e adultos. 
Afronta o desafio de ampliar seu ci-
clo de Ensino médio devido à grande 
demanda de alunos.

Reflexão

A primeira leitura de hoje nos dá 
pistas ou chaves para vivermos como 
família. No livro do eclesiástico en-
contramos esta exortação dirigida 
diretamente aos filhos: que devemos 
honrar nossos país, sobretudo na 
velhice. Não se deve abandoná-los 
enquanto vivem. Nos dias atuais há 
a tendência de os jovens internar os 
pais idosos em um asilo, porque dão 
trabalho, como se fosse um estorvo 
na vida. Consideremos esta palavra 
de Deus para que acompanhemos 
nossos pais até o final de suas vidas, 
pois também há uma promessa que 
Deus nos faz hoje: “A esmola do pai 
não será esquecida, será tida em con-
ta para apagar teus pecados”; quer 
dizer, acompanhar nossos pais até o 
final nos ajudará a eliminar nossos 
pecados.

“O batismo de João era como João: batismo justo por vir de um justo, 
mas homem […]; por outro lado, o batismo do Senhor é como o Senhor; o 

batismo do Senhor, pois, é divino porque o Senhor é Deus”
Santo Agostinho

de janeiro
Batismo do Senhor13



Quer saber mais sobre estas obras? 
Acesse nossa web e redes sociais

Você pode baixar este documento em formato digital em
arcores.org/adviento-navidad
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