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Advento e Natal, em missão

A ARCORES nasceu com o objetivo 
de mover corações e transformar vidas. 
Pouco a pouco, com o impulso, apoio e 
entusiasmo de muitas pessoas, vemos 
que nossos projetos continuam a se des-
envolver e expandir nos mais variados 
contextos, atingindo muitas vidas. Por-
tanto, nesta época do Advento e do Natal 
que, todos os anos, nos convida a renovar 
a confiança e a esperança em um Deus 
encarnado, presente em nosso meio, gos-
taríamos de aproveitar a oportunidade 
para agradecer. Agradecer a toda a Famí-
lia Agustino Recoleta e a todos os funcio-
nários da ARCORES por cada um desses 
simples gestos cotidianos, cada uma des-
sas atividades ocultas, todo esse tempo 
de entrega a outras pessoas, de muito 
ou pouco, porque tudo, mesmo o mais 
simples, é o que, verdadeiramente, nos 
permite tornar um Evangelho vivo, nas 
mãos, ouvidos, boca e coração de Deus 
no meio do mundo.

E uma maneira de mostrar nossa gratidão 
é com esse material preparado para viver 
todos os dias desse período do Advento 
e do Natal, com o objetivo de continuar 
descobrindo um pouco mais de tudo o 
que somos e fazemos. Em suma, como 
Santo Agostinho disse, “não é possível, 
de fato, amar uma coisa sem conhecê-la” 
(De Trinitate, X, 1,2). Portanto, para que 
continuemos a conhecer e amar nossa 
família, todos os dias apresentamos um 
pensamento, uma breve descrição de um 

projeto e uma oração. É um material fácil 
de usar, que pode ser usado no contexto 
paroquial, educacional ou comunitário, 
para diferentes idades e em diferentes 
momentos. E que não falta criatividade 
para adaptá-la da melhor maneira possí-
vel.

Finalmente, eventos recentes, como o Sí-
nodo da Amazônia ou o extraordinário 
Mês Missionário, são um convite da Igre-
ja para renovar nosso impulso missio-
nário, saindo para as periferias de nossa 
sociedade, tanto físicas quanto existen-
ciais, buscando os mais necessitados. 
mostre-lhes a face íntima e misericordio-
sa de Deus. E para que tudo isso tenha 
frutos e um verdadeiro fundamento, deve 
começar pela oração, uma oração sincera, 
uma oração constante, uma oração trans-
formadora.

Somos todos missionários, todos somos 
importantes, somos todos chamados a 
mover corações e transformar vidas. Da 
ARCORES, continuamos a lançar este 
convite, para que, com uma alma e um 
coração direcionados a Deus, possamos 
tornar seu Reino realidade no mundo.

Obrigado a todos. Feliz advento e época 
de Natal.

Antonio Carrón de la Torre OAR
Presidente do ARCORES
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internacional
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2019
Advento e Natal



1 de dezembro
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Formação Artística para 
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Para uma conversão 
ecológica
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Imaculada Conceição
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direitos humanos
Filipinas
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Auda integral às anciãs
Venezuela
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Moradias para famílias 
carentes
Colômbia
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Alimentação para famí-
lias carentes
Cuba

14 de dezembro
Reconstrução depois 
da catástrofe natural
Filipinas

15 de dezembro
III Domingo do Advento
Ajuda ao acesso de 
agua potável
Peru

16 de dezembro
Educação para a 
população carente
Serra Leoa

17 de dezembro
Pastoral com os povos 
do Amazonas
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Costa Rica
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Ajuda à educação e 
o desenvolvimiento 
laboral
Filipinas
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Peru
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carentes
Filipinas
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Acompanhamento às 
mulheres carentes
Brasil

25 de dezembro
Nascimento do 
Senhor
Acesso à água potável
Quênia

26 de dezembro
Um ônibus para ensinar 
ecologia
Filipinas

27 de dezembro
Alimentação e 
acompanhamento
México

28 de dezembro
Santos Inocentes
Moradias pra familías 
carentes
Filipinas

29 de dezembro
Sagrada Família
Assistência médica às 
pessoas carentes
Venezuela

30 de dezembro
Apoio às adolescentes 
grávidas
República Dominicana
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Alimentação e atenção 
médica aos menores
Filipinas
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Santa Maria
Voluntariado juvenil nas 
periferias
Argentina

2 de janeiro
Escola para familías 
carentes
México

3 de janeiro
O trabalho dos 
missionários
Costa Rica

4 de janeiro
Bolsas de estudo para 
alunos carentes
Filipinas

5 de janeiro
Solidariedade através 
da contemplação
Kenia

6 de janeiro
Epifania do Senhor
Plano para entrelaçar a 
rede de solidariedade
22 países
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México

Reflexão
As invasões, muitas vezes, são uma realidade tão difícil e complicada trazendo inú-
meros problemas para a comunidade onde se encontram. Contudo, é preciso ressaltar 
que os primeiros atingidos são aqueles que foram obrigados a invadir. A maioria não 
quer estar ali, chegaram procurando uma vida melhor da que tinham anteriormente 
no lugar de onde saíram. Lembremos: o próprio Jesus veio de uma família obrigada 
a fugir para o Egito quando Ele era apenas um bebê, talvez não tenha vivido numa 
invasão, mas era um desalojado, igualmente.

As grandes cidades, como a do Méxi-
co, oferecem grandes oportunidades de 
trabalho, de produção e de crescimento 
econômico, mas são, também, um grande 
desafio. Ao redor das ruas podem existir 
pobreza, marginalização, fome, insalubri-
dade...

Próximo da comunidade das missio-
nárias agostinianas recoletas –na Colônia 
Santa Maria Insurgentes– há um local de 
invasão, debaixo da ponte de Nonoal-
co. Este lugar é mais conhecido como as 
‘Vias’, onde muitas famílias vivem em ca-
sas improvisadas; em sua maioria, pessoas 
vindas de seus povoados (alguns indíge-
nas) para procurar melhores oportunida-
des de vida.

Desde 2008, as missionárias agostinianas 
recoletas acompanham essas pessoas ofe-
recendo educação, alimentação, higiene e 
assistência social, bem como ajuda psico-
lógica. Para isto, dois dias por semana as 

jovens em formação, com sua formadora, 
vão às vias.

Nas terças-feiras visitam as famílias e 
oram com elas, e nos sábados dão cate-
quese e ajuda acadêmica. Também as-
sistem àqueles que têm problemas de 
desnutrição, e ainda as dificuldades com 
alcoolismo e drogas.

Algumas famílias passaram a ter cons-
ciência de sua dignidade de filhos de 
Deus vivendo numa sociedade e querem 
fazer parte dela. O projeto ‘Vias’, foca sua 
atenção principalmente na educação e na 
sanidade, oferece sua ajuda com bolsas 
aos jovens para continuarem seus estudos 
e terem esperança em seu futuro.

Assim, cresce a consciência de cuidar da 
saúde, contribuindo para que muitas pes-
soas procurem alternativas para poder ter 
água potável e saneamento.

“Fazei justiça ao indefeso a aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei”
(Sl 82, 3)

Atenção às pessoas 
sem moradia

dezembro
01 I Domingo 

do Advento

México
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I Semana 
do Advento, 
segunda-
feira

02
dezembro

“Forma o jovem no início de sua carreira, e mesmo quando for velho 
não se desviará dela” 

(Pr 22, 6)

Garantir uma educação de qualidade 
para as crianças e jovens, especialmente 
para os mais carentes, é uma das priori-
dades da Rede Solidária Internacional 
Agostiniana Recoleta (ARCORES). Para 
conseguir isso, ARCORES mantém uma 
estreita relação com a Rede Internacional 
Agostiniana Recoleta (EDUCAR) em di-
versos aspectos.

Com este objetivo, levou-se a cabo o pro-
jeto de apoio à educação de crianças em 
situação de risco social grave, proporcio-
nando uma ajuda econômica a famílias 
pobres e necessitadas. O plano é realiza-
do graças ao financiamento da Provín-
cia Nossa Senhora da Candelária e dos 
fundos próprios de ARCORES Espanha. 
Graças a este projeto, 140 crianças estão 

estudando no ensino fundamental ou da 
primeira infância em cinco países.

Trinta crianças viram-se beneficiadas em 
Totonicapán (Guatemala); 90 em Tamare, 
Palmira, Maracaibo e Caracas (Venezue-
la); 20 em Quito (Equador); 4 jovens em 
Barranquilla (Colômbia). O projeto fi-
nanciou, também, a mita [pagamento] do 
salário de 14 professores e a formação de 
5 docentes das escolas rurais de Makeni, 
em Serra Leoa.

Este projeto constitui o primeiro passo 
do futuro “Fundo para a Educação” a ser 
criado por ARCORES e assim ajudar com 
dinheiro excedente a educação de mais 
crianças por um tempo mais longo.

Reflexão
É preciso ter, no mundo, ferramentas intelectuais para saber como nos desenvolver 
no próprio ambiente, e sabermos como responder à realidade apresentada diante de 
nós para nos defender e criarmos espaços novos de convivência. A educação garante 
à pessoa a possibilidade de viver melhor seu presente e seu futuro, ao mesmo tempo 
construindo com algo imperecível e impagável em cada um dos formados, é algo in-
culcado na pessoa e ninguém será capaz de tirar. Peçamos ao Senhor uma educação 
iniciada desde a infância quando a mente é mais suscetível, e cada dia mais indivíduos 
possam se disponibilizar a ensinar os mais humildes.

Educação para crianças 
em situação de risco

MéxicoCinco países
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I Semana 
do Advento, 
terça-feira03

dezembro

“Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados”

(Mt 5, 6)
A violação dos direitos fundamentais dos 
habitantes das comunidades urbanas, ri-
beirinhas e indígenas do município de Ta-
pauá levou a Prelazia de Lábrea –onde se 
encontram estas comunidades– a iniciar 
um projeto de desenvolvimento humano 
integral. Noventa por cento dos ribeirin-
hos não são donos das terras onde vivem 
e trabalham. Todos seus moradores estão 
infringindo a lei e, portanto, não podem 
ser beneficiados pelas políticas públicas 
sociais. Assim, continuam a existir terras, 
seringais, lagos e castanhais pertencentes 
a fazendeiros que exploram o trabalho 
dos ribeirinhos e dos indígenas.

Nesta linha, ARCORES Espanha elabo-
rou um plano de desenvolvimento huma-
no nas comunidades indígenas de Tapauá 

capaz de favorecer 7.240 pessoas. Com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvi-
mento humano e social das comunidades 
indígenas desta região de Lábrea, imple-
mentou-se formação, informação e o des-
envolvimento das habilidades dos líderes 
das comunidades carentes, bem como 
dos direitos humanos universais. Isto foi 
feito através de aulas formativas e de ações 
práticas. Com este projeto, líderes e famí-
lias foram educados na defesa de seus va-
lores e direitos.

Desta forma, possuem capacidades para 
detectar a violação de sua dignidade e 
quais os direitos possuídos. Para realizar 
este labor, foi preciso a aquisição de uma 
embarcação, permitindo viagens de apoio 
às comunidades ribeirinhas. 

Reflexão
Irmã Cleusa se comprometeu, com todas as consequências, na defesa dos indígenas da 
região de Lábrea, visitou-os, orientou-os, evangelizou-os com respeito à sua cultura, 
defendeu-os e os acompanhou quando seus direitos eram violados pelos poderosos. 
Este compromisso missionário despertou atitudes hostis contra ela. Recebeu ameaças 
de morte, até que no dia 28 de abril de 1985, as águas do rio Paciá e a mata, alguns qui-
lômetros de Lábrea, ficaram vermelhadas com seu sangue derramado e com o amor 
sacrificado na defesa de seus irmãos. A então superiora geral da congregação das mis-
sionárias agostinianas resumiu assim este fato: “Amou mais a vida de seus irmãos que a 
própria e, por isso, mataram-na. Mataram-na, sim, mas não lhe tiraram a vida, porque 
ela já a tinha doado a Cristo reinante”.
Senhor, seja lembrada sempre a imagem da irmã Cleusa e de tantos outros mártires e 
missionários trabalhadores pela paz e pela dignidade humana. Saibamos nós também 
sermos cristãos valentes, dispostos a lutar pela justiça para construir um mundo mais 
fraterno.

Desenvolvimento humano 
das Comunidades

Brasil
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I Semana do 
Advento, 
quarta-feira04

dezembro

“Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe 
aproveitará isso? Assim também a fé, se não tiver obras, 

está completamente morta”
(Tg 2, 14-17)

Mais de 305.000 pessoas são atendidas 
pelo Banco de Alimentos de Bogotá, uma 
entidade independente a repartir mais de 
seis milhões de quilos de comida. O im-
portante labor desta instituição é realiza-
do graças a ação voluntária de milhares de 
pessoas que recolhem, organizam e repar-
tem os alimentos, além de acompanham 
os favorecidos deste projeto.

Em seu trabalho pelo desenvolvimento 
humano e social, a Universidade Agosti-
niana de Bogotá iniciou sua colaboração 
no Banco de Alimentos para reforçar e 
profissionalizar o trabalho. Os alunos 
e docentes da Uniagustiniana realizam 
uma assessoria profissional com a organi-
zação em suas áreas de estratégia, tática e 
operação.

A universidade dos agostinianos recoletos 
estuda a estrutura e a forma de trabalho 
do Banco de Alimentos e potencializa to-

dos os seus campos de ação. Sua colabo-
ração estende-se das relações corporativas 
até o processo dos beneficiários e doado-
res.

Esta ação social da Uniagustiniana dá e 
recebe. Ou seja, em primeiro lugar ajuda 
à instituição para seu melhor funciona-
mento, de forma profissional, técnica e 
competente. Ao mesmo tempo, contri-
bui na formação integral dos estudantes, 
despertando neles a sensibilidade social e 
instalando uma consciência voltada para 
os mais necessitados e para o desenvolvi-
mento da sociedade.

Reflexão
Senhor, nós vos agradecemos por todas as pessoas dispostas a ajudar o próximo. Pe-
dimos-vos, para eles, vossa companhia e direção. Sempre as encontre, e vosso consolo 
esteja presente em cada momento de suas vidas. Que nos momentos de injustiça e de 
impotência não cruzem os braços, sabendo que vós velais por nossas vidas. Animai, 
Senhor, seus corações e despertai a sensibilidade social em todos nós e no mundo in-
teiro.

Gestão do Banco 
de Alimentos

Colômbia
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I Semana 
do Advento, 
Dia da 
Recoleção

05
dezembro

“Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era foras-
teiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, 

preso e viestes me ver” 
(Mt 25, 35-36)

A população do bairro Quinto Quartel, 
em Victoria (Entre Rios) vive em con-
dições precárias. Entre as pessoas deste 
lugar do leste da Argentina alastra-se as 
drogas e o conflito e, sobretudo, a pobreza.

Ali, os jovens das Juventudes Agostinia-
nas Recoletas (JAR) da Argentina chegam 
cada ano para realizar a Missão Juvenil. 
Durante os primeiros dias de janeiro, 
cerca de cem jovens viajam de diferentes 
pontos do país, acompanhados pelos reli-
giosos agostinianos recoletos, para ajudar 
e acompanhar a população. Desta forma, 
os membros das JAR têm a oportunidade 
de ser missionários em sua própria reali-
dade.

Todas as manhãs, os voluntários visitam 
as casas do bairro e acompanham as famí-
lias. Entre outras coisas, conversam com 
os pais e brincam com as crianças. O dia 

é finalizado normalmente com a cele-
bração da Eucaristia tendo a presença das 
pessoas.

Em 2019, os missionários visitaram igual-
mente em três oportunidades o presídio 
de Victoria, o hospital e os diferentes asi-
los em Victoria. Também realizaram dife-
rentes trabalhos para melhorar o bairro. 
Os jovens reformaram o campo de fute-
bol no refeitório Los Costeritos, onde se 
alimentam muitas crianças, e fizeram um 
painel para melhorar a capela do Quinto 
Quartel. 

Petição
Senhor, enviai operários para atender vossos pequenos e concedei à vossa Igreja a capa-
cidade de vos perceber nos mais necessitados. Dai-nos a força e o ideal para a missão.

Missão Juvenil: Ajudar 
e Acompanhar

Argentina
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Viernes I 
de Adviento06

dezembro

“Apascentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Con-
duziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horeb, a montanha de Deus. 

O anjo de Iahweh lhe apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça” 
(Ex 3, 1-2)

O projeto de artesanatos ‘Resgatando 
Sonhos em Portel’ dá oportunidades à 
juventude desta localidade do Marajó, 
especialmente aqueles que se encontram 
numa área de risco social. Os agostinianos 
recoletos realizam este labor atendendo 
diretamente 120 jovens e, indiretamente, 
mais de 250.

O projeto consiste na formação prática 
dos jovens em técnicas de artesanato e 
pintura artística. A formação profissional 
é completada com a formação integral 
onde se inclui: atividades de reforço es-
colar e palestras sobre motivação pessoal, 
autoestima, relações interpessoais e reli-
giosidade.

O objetivo do projeto é ajudar os adoles-
centes e jovens a conseguir sua inserção 
no mercado de trabalho permitindo-lhes 
ter uma autonomia financeira. A curto 

prazo, o projeto consegue com que os 
jovens ocupem o tempo livre com aulas 
práticas sobre artes, de acordo com sua 
própria motivação. Paralelamente, atra-
vés de palestras com a participação das 
famílias, é promovida uma reflexão sobre 
as mesmas e o fortalecimento dos laços 
familiares.

O projeto continuará nos seguintes cursos 
com a ampliação e atualização das técni-
cas adquiridas, e a introdução de outras 
técnicas novas.

Reflexão
O trabalho dignifica a pessoa, dá-lhe uma ocupação, sentido de pertença, de utilidade 
e participação. Como pessoas crentes, também podemos santificar nosso trabalho e, 
assim como muitos santos e figuras bíblicas, encontrarmos com Deus em meio ao seu 
labor diário.

Formação Artística 
para Jovens

Brasil
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I Semana 
do Advento, 
sábado07

dezembro

“Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos; o 
dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia”

(Sl 19, 2-5)

O cuidado do meio ambiente é uma obri-
gação para o cristão. O Papa Francisco 
publicou em 2015 a Encíclica Laudato Si’, 
onde destaca os danos ecológicos a afeta-
rem à natureza e, como consequência, às 
pessoas mais carentes, obrigadas a viver 
nos ambientes rurais. O Santo Padre pe-
diu, também, em seu documento, que a 
ecologia integral (não só ações, mas tam-
bém intenções) seja uma forma de res-
ponder à crise social.

Por este motivo, a Jornada do Coração 
Solidário – realizada anualmente pela fa-
mília agostiniana recoleta e animada por 
ARCORES – tem como tema para 2019 o 
cuidado do meio ambiente. Com o lema 
‘Muda tua vida, não teu planeta’, a Rede 
Solidária Internacional Agostiniana reco-
leta convida para uma conversão ecológi-
ca da pessoa, dentro de seu compromisso 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.

Concretamente, ARCORES propõe para 
esta Jornada: cada pessoa experimente 
um encontro coletivo com Jesus numa 
ação social diferente, fomente a ação co-
munitária na dimensão da família agosti-
niana recoleta, e doe recursos para cuidar 
da casa comum, de acordo com o Evan-
gelho.

Também, com os materiais formativos da 
Jornada do Coração Solidário, ARCORES 
propõe uma série de ações a serem reali-
zadas na vida diária, individual e comu-
nitariamente, como conversão ecológica.
A temática ecológica para 2019 está den-
tro do contexto do Sínodo da Amazônia 
convocado pelo Papa Francisco para ou-
tubro deste ano. A Amazônia sofre espe-
cialmente as consequências da crise eco-
lógica.

Reflexão
O amor de Deus é tão grande que não só o homem pode louvá-lo, mas a Criação intei-
ra, reveladora da beleza, da majestade e do amor de nosso Criador, enviando inclusive 
seu Filho para nos mostrar sua proximidade. Porém nossa falta nos fez esquecer a 
harmonia entre a criação e o homem, ou seja, não fomos feitos para destruir, mas para 
cuidar, proteger e usar bem de nosso ambiente.
Peçamos a Deus, os frutos dos esforços para mudar nossa maneira de ver o meio am-
biente, para voltar a louvar a Deus devidamente com toda a criação, onde se manifes-
ta sua presença; e os frutos deste ano através da Jornada do Coração Solidário 2019 
“Muda tua vida, não teu planeta”.

Para uma Conversão 
Ecológica

22 países



13

II Domingo 
do Advento, 
Imaculada
Conceição

08
dezembro

“Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: 
‘Entendes o que lês?’. ‘Como o poderia, disse ele, se ninguém me explica’. 

Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele”
(At 8,30-31)

Em 1956, com o nome ‘Educandário 
Nossa Senhora da Conceição’, as missio-
nárias agostinianas recoletas começaram 
seu labor educativo em Vitória, ES (Bra-
sil). Mais de 50 anos depois, o Centro 
Educacional Agostiniano continua esse 
trabalho. Atualmente atende mais de 375 
alunos vindos de famílias das classes mé-
dia e baixa.

Com o objetivo de educar todos os jovens, 
o centro educativo conta com doações 
para estudantes incapazes de pagar, mas 
desejam um estudo de qualidade numa 
escola católica. Esta tarefa não pode ser 
confiada ao Governo da região, já que 
neste momento não está garantido o fi-
nanciamento nas escolas. Desta forma, 
outros seis jovens só podem estudar com 
donativos provenientes de várias famílias 
do centro; além disso colaboram com ali-

mentos, transporte, materiais escolares e 
uniformes, e desta forma dão a esses jo-
vens a oportunidade de receber educação.
Desde 2011, o Centro Agostiniano acres-
centou uma meta a mais em seu plano 
educativo: a ecologia. Em todos anos, o 
colégio trabalhou na defesa do meio am-
biente. No primeiro ano deste projeto, 
deu-se início a um tratamento de medi-
cina alternativa, ajudando os estudantes, 
docentes, empregados e famílias, e favore-
cendo a natureza.

Em 2013 instalaram-se seis depósitos 
para recolher água das chuvas e dos apa-
relhos de ar condicionado usada para lim-
par as instalações do centro e para regar. 
Também implantou-se um plano de reci-
clagem e separação de resíduos, em cola-
boração com Prefeitura de Vitória. 

Reflexão
O homem, por ser imagem e semelhança de Deus, é um ser em relação e desejoso de 
conhecer e saber; além de querer a difusão do conhecido, a obra de educação é um 
ponto para isso.
Senhor, obrigado por nos fazer à vossa imagem e semelhança, obrigado por criar seres 
que se relacionam, seja louvado e glorificado vosso nome por este grande dom que nos 
destes. Pedimos-vos por aqueles que ajudam a mais pessoas a terem este conhecimen-
to e sede de vos amar, possam continuar trabalhando para o bem de mais crianças e 
de pessoas carentes. Virgem Mãe, acompanhai e guiai todos aqueles que estão neste 
labor e animai com vosso amor de Mãe todos os que recebem este benefício para que 
tenham mais ainda o desejo de aprender.

Ecologia no 
Colégio

Brasil
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Oração
Deus eterno e misericordioso, enviastes-nos vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus 
Cristo, para trazer a liberdade a cada um de vossos filhos, oprimidos pelas injustiças 
sociais, dai-nos um coração puro, incapaz de prejudicar, para que unidos ao vosso 
amor incondicional, reconheçamos que somos irmãos, filhos vossos, e lutemos juntos 
por um mundo mais justo e fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 
vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, e é Deus, pelos séculos dos séculos. 
Amém. 

II Semana 
do Advento, 
segunda-
feira

09
dezembro

“Abre a tua boca em favor do mudo, em defesa dos abandonados; abre a boca, 
julga com justiça, defende o pobre e o indigente”

(Pr 31, 8-9)

Há vários meses, as forças da autoridade 
filipina, por ordem do Governo do país, 
iniciaram a ‘guerra contra as drogas’. In-
discriminadamente, drogados ou pessoas 
relacionadas com as drogas são assassina-
dos nas ruas com disparos dos agentes. 
Mais de 5.000 pessoas morreram desta 
forma.

Diante disso, ARCORES Filipinas pôs em 
marcha uma valente iniciativa em defesa 
dos direitos humanos como resposta à 
‘guerra contra as drogas’. A Rede Solidária 
Internacional coloca-se, abertamente, 
com esta iniciativa, ao lado das pessoas 
estigmatizadas pela marginalização, po-
breza e exclusão, defendendo seus direitos 
e oferecendo recursos para superar esta 
situação.

ARCORES tem a firme determinação de 
erradicar as drogas da sociedade filipina, 
sempre respeitando os direitos humanos. 

Por isso, levanta a voz contra as práticas 
do governo, à margem da lei e dos direitos 
fundamentais. A denúncia argumentada 
através de estudos e artigos diversos, é 
acompanhada pela mobilização pública, 
com a ação “Peregrinação pela Justiça” e 
por meio de seminários de formação.

A resposta integral de ARCORES Filipi-
nas é completada com a atenção direta às 
vítimas. Criou-se um fundo de assistên-
cia às vítimas assassinadas, um banco de 
dados de pessoas vítimas destas práticas 
e um projeto de apoio na reabilitação dos 
drogados.

Desta forma, entende-se que a melhor 
forma de lutar contra o vício e o tráfico é 
oferecer soluções para a reabilitação das 
pessoas e, no caso de cometerem delitos, 
tenham direito de defesa e de um julga-
mento justo.

Pelo Respeito dos 
Direitos Humanos

Filipinas
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II Semana 
do Advento, 
terça-feira10

dezembro

“Do mesmo modo, vós, jovens, sujeitai-vos aos anciãos. Revesti-vos todos de 
humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas 

dá sua graça aos humildes”
(1 5,  5)

Em La Victoria, Estado de Aragua, Ve-
nezuela, os agostinianos recoletos do 
coração de Jesus contam com o antigo 
monsenhor López Aveledo e participam 
do programa “Unidos com a Venezuela”, 
da ARCORES Venezuela.

O velho - nomeado em homenagem 
ao fundador da Congregação - oferece 
cuidados especiais às 38 idosas do cen-
tro, onde elas recebem um lar decente e 
agradável. Lá eles se sentem amados, va-
lorizados e com a capacidade de descobrir 
razões para viver e compartilhar em fra-
ternidade.

As freiras acompanham com elas, aju-
dam-nas em suas necessidades e dão-lhes 
comida.

Com as contribuições do programa ‘Uni-
dos com a Venezuela’ -lançado pela Rede 
Internacional de Solidariedade da AR-

CORES em agosto de 2017-, é pago aos 
18 trabalhadores que compõem a folha de 
pagamento dos idosos. Dessa forma, são 
considerados motivados para o trabal-
ho comprometido em favor do paciente 
idoso, que geralmente apresenta risco de 
abandono.

A assistência integral aos idosos em peri-
go é uma das qualidades do carisma das 
Agostinianas Recoletas do Coração de Je-
sus: elas têm três casas para idosos no país.

É uma das 12 obras sociais que fazem par-
te do PRODIGAR, um projeto de ação 
social e de caridade das Agostinianas Re-
coletas do Coração de Jesus, em favor dos 
mais vulneráveis   da sociedade, nascidos 
no Instituto Coração de Jesus (Los Teques 
, Estado de Miranda) no ano de 2016, 
quando a Venezuela começa progressiva-
mente a crise social e econômica que tem 
sido vivida até agora.

Oração
Deus eterno e misericordioso, infundi no coração de cada um de vossos filhos a cari-
dade para com cada um dos anciãos, que hoje sofrem a dor do abandono pela socieda-
de do descarte, para que saibamos devotar a eles o devido respeito e oferecer uma casa 
capaz de encher seus corações de esperança, de paz, alegria, fé e amor, e possam viver 
sua ancianidade com a dignidade dos filhos de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, e é Deus, pelos 
séculos dos séculos. Amém.

Ajuda Integral às 
Anciãs

Venezuela
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II Semana 
do Advento, 
quarta-feira11

dezembro

“Certamente há de estar desprendido de tudo e ser só de Deus, 
para viver a vida de missionário” 

(Santo Ezequiel Moreno)

A solidariedade é um valor humano e 
cristão a ser ensinado desde a infância. 
As Festas Natalinas são especiais para os 
alunos do primeiro ano do Ensino Fun-
damental do Colégio Santo Agostinho, 
Leblon (Rio de Janeiro, Brasil). Cada ano, 
os pequenos comemoram esta Festa espe-
cial com as crianças da Creche Santa Rita. 
Esta pré-escola recebe 97 alunos da Favela 
do Vidigal, parte da Paróquia Santa Mô-
nica – agostinianos recoletos – do Leblon.

Esta obra educativa é uma das ações so-
ciais mais importantes da família agosti-
niana recoleta no Rio de Janeiro. Mantém 
as estruturas físicas e os salários de 13 do-
centes e oito funcionárias, que recebem 
cerca de cem crianças da favela, filhos de 
famílias carentes, permanecendo na esco-
la até os seis anos.

Para os 96 alunos da Creche Santa Rita, o 
Natal traz consigo a surpresa dos presen-
tes doados voluntariamente pelos peque-
nos do Centro Santo Agostinho. Além 
disso, as crianças de uma e de outra escola 
compartilham juntos uma tarde de festa, 
depois de dançar e encenar o nascimento 
de Jesus, entre outras coisas.

É uma forma de inculcar nos pequenos, 
desde cedo, uma consciência social e uma 
preocupação pelos descartados da socie-
dade que, como neste caso, vivem próxi-
mos uns dos outros.

Reflexão
A pedagogia agostiniana deve apontar para a humanização da pessoa, ou seja, “para 
ser um homem digno entre os homens”; apesar das grandes dificuldades do mundo 
atual, chama-se a não ceder à resignação, mas deve ser uma grande Paixão do “eu” pelo 
“tu”, não resolvida por didáticas, no entanto por um acompanhamento.

Educação para Crianças 
em Situações de Risco

Brasil
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II Semana 
do Advento, 
quinta-feira12

dezembro

“Que amargura sente a alma quando nos povoados 
falta a Alma das almas”

(Beata Maria de São José)

Próximo do município de Ráquira (De-
partamento de Boyacá) encontra-se o 
primeiro convento dos agostinianos re-
coletos na América, fundado há mais de 
quatro séculos. Este departamento da 
Colômbia é reconhecido como a capital 
do artesanato do país, embora sua popu-
lação precise de ajuda em suas infraestru-
turas.

Dada a importância história para a Or-
dem dos Agostinianos Recoletos, o pro-
grama de Arquitetura da Universidade 
Agostiniana de Bogotá decidiu iniciar 
o projeto ‘Pátria de Barro’, um plano de 
três anos de habitabilidade básica e in-
fraestruturas, para dar à população casas 
e espaços públicos desenvolvidos. Com 
esta finalidade, os alunos de arquitetura 
elaboraram um modelo de moradia adap-
tável, moldável e de fácil construção para 
as famílias carentes de melhorar suas con-

dições de vida. Desta forma, desde 2014 
a 2017, beneficiaram-se diretamente duas 
famílias de quatro e cinco integrantes, às 
quais adequaram seus espaços produtivos 
e de moradia. Também a comunidade da 
Escola Rural Nossa Senhora da Candelá-
ria foi ajudada com a construção de um 
ponto de ônibus intermunicipal feita em 
madeira, permitindo uma melhor co-
nexão entre as famílias e o centro educa-
tivo.

O projeto da Uniagustiniana melhorou 
consideravelmente as condições de vida 
de muitas pessoas em Ráquira com a im-
plantação de infraestruturas básicas de 
habitabilidade.

Reflexão
Ser agostinianos recoletos é sinônimo de comunidade de pessoas que creem e se com-
prometem a viver no mundo da caridade. É uma comunidade que trabalha no amor e 
realiza apesar dos acontecimentos da vida, e através deles como via ao coração ajudado 
pelo Mestre interior, dando-se somente com disponibilidade a Ele.

Moradias para 
Famílias Carentes

Colômbia



18

II Semana 
do Advento, 
sexta-feira13

dezembro

“Dai-lhes vós mesmos de comer”
(Lc 9,13)

Há anos, na Paróquia Nossa Senhora da 
Candelária, na cidade de Morón, Dioce-
se de Ciego de Ávila (Cuba) funciona um 
refeitório onde todos os domingos é ofe-
recido um almoço para pessoas carentes 
– anciãos em sua maioria –, há também 
a doação de alimentos às famílias com 
enfermos e crianças. O apoio alimentar é 
complementado com as visitas às famílias 
beneficiadas, dando-lhes assim um acom-
panhamento integral.

O refeitório funciona graças ao grupo 
FRAMAR – Fraternidade das Missio-
nárias Agostinianas Recoletas. As irmãs 
coordenam a atividade, participam na dis-
tribuição da comida e organizam os gru-
pos de voluntários da paróquia na prepa-
ração das refeições, atendem no refeitório 
e realizam o acompanhamento das famí-
lias. As irmãs Missionárias Agostinianas 
Recoletas vivem e trabalham em Morón 
há 27 anos, animam e dão formação con-
tínua ao grupo FRAMAR. Além disso, 

colaboram com o refeitório conseguindo 
alimentos e dinheiro por meio de coletas 
para a compra dos alimentos que faltam, 
especialmente proteínas e verduras. Com 
a coleta, é feita a compra de alimentos para 
as 50 refeições dadas atualmente, mas não 
é possível aumentar as porções nem fazer 
melhorias nas condições de preparação e 
armazenamento.

As MAR e FRAMAR mantenedoras do 
refeitório social, com o apoio do novo 
pároco, querem aumentar o número de 
pessoas beneficiadas com este apoio ali-
mentício e acompanhamento integral so-
cio familiar, pois a carência detectada vai 
além das pessoas atendidas atualmente.

Reflexão
Jesus exorta com estas palavras a seus discípulos que queriam despedir a multidão, ali 
com eles para escutar o “Mestre” durante várias horas. Nós cristãos também somos 
apóstolos de Deus e, da mesma forma que eles, chama-nos a não desviar o olhar do 
pobre, do necessitado, dos esquecidos do mundo.

Alimentação para 
Famílias Carentes

Cuba
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II Semana 
do Advento, 
sábado14

Dezembro

“Não sejais sábios para vós somente. Recebe o Espírito. Em ti deve haver uma 
fonte, nunca um depósito, de onde se possa dar algo, não onde se acumule”

(Santo Agostinho S. 101,6)

Em 2013 o super furacão arrasou a ilha 
de Visayas, nas Filipinas. O fenômeno 
natural atingiu especialmente a localida-
de de Leyte. O super furação deixou sem 
teto o edifício de Holy Trinity College, a 
escola das Augustinian Recollects Sisters 
em Leyte. Além disso, causou numerosos 
danos às instalações.

Em meio a esta situação, a planta baixa da 
escola foi o único lugar de evacuação para 
os atingidos da região de Alangalang. Não 
obstante, quando chegou o segundo fura-
cão – nomeado de Hagupit –, já não havia 
espaço para todos.

Através de um empréstimo privado, parte 
da escola foi reconstruída, embora a Holy 
Trinity College precisasse da ajuda de AR-
CORES, já que é uma escola pertencente à 
missão, ajudada por outras comunidades 
somente em seu funcionamento. Atual-

mente, a escola de Alangalang, precisa da 
construção de oito novas salas para am-
pliar seus serviços educativos em resposta 
às demandas da população.

Progressivamente, as Augustinian Reco-
llects Sisters solucionaram os problemas 
causados pelo furacão, tanto em suas ins-
talações como para a população, e agora 
continua sua missão: acomodar os estu-
dantes, especialmente os pobres.

Reflexão
Ensinai-nos, Senhor, a dar tudo até dar o próprio coração. Pedimos-vos, socorrais com 
vossa infinita graça todos aqueles que trabalham para proteger e educar a população 
de Leyte; sede seu consolo nos momentos de dificuldade e sua alegria nos momentos 
de triunfo. E a nós, Senhor, permiti-nos ajudar segundo as medidas de nossas forças a 
nossos irmãos que tanto precisam de nós. Amém.

Reconstrução depois 
da Catástrofe Natural

Filipinas
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III Domingo 
do Advento15

dezembro

“Com alegria tirareis águas das fontes da salvação” 
(Is 12,3)

No Peru, existem enormes diferenças nas 
condições de vida. Se olharmos para Con-
chán e, em particular, para as comunida-
des de Surumayo Alto e Surumayo Bajo, 
em Chota, as desigualdades aparecem, so-
bretudo, na falta de acessibilidade à água 
potável, o que leva a um acúmulo de infe-
cções e doenças.

Com o objetivo de satisfazer o direito à 
água para todas as famílias das comunida-
des de Surumayo, a ARCORES - graças ao 
financiamento do governo de La Rioja e a 
seus próprios recursos - lançou em 2018 
o projeto de construção de dois sistemas 
de água e, assim, tentou impedir a proli-
feração de doenças contagiosas. Os dois 
sistemas de seus tanques, que possuem 
um sistema de cloração, são conectados a 
cada casa. A equipe técnica da ARCORES 
Peru trabalha há vários meses na cons-
trução desses sistemas de água potável.
Além dessa construção, o projeto inclui 
ações relacionadas ao treinamento dos 

detentores de direitos desse sistema e das 
pessoas que o utilizarão. O objetivo é al-
cançar uma consciência clara da impor-
tância da água potável na vida das pessoas.

Assim, vários dias de treinamento foram 
realizados com as comunidades de Suru-
mayo Alto e Surumayo Bajo. As conver-
sas foram orientadas para o uso da água e 
boas práticas de higiene saudável.

Por várias décadas, a família agostiniana 
Recoleta trabalha em Chota para facilitar 
o acesso à água potável para as comunida-
des mais carentes.

Reflexão
A água é um elemento essencial ao longo de toda a Bíblia. Está presente desde a Criação, 
passando pelo batismo, até o jorrar do lado de Cristo morto na cruz. O próprio Jesus se 
considera dador da água da vida. Esta presença significativa nas Escrituras nos fala de 
um elemento essencial para a vida humana, indispensável para a saúde e a dignidade. 
Que nenhuma pessoa fique privada desta tarefa cristã.

Ajuda ao Acesso de 
Água Potável

Peru
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III Semana 
do Advento, 
segunda-
feira

16
dezembro

“Quem ama a disciplina ama o conhecimento” 
(Pr 12,1)

ARCORES e os agostinianos recoletos 
entenderam, em 2017, a necessidade de 
reforçar seus compromissos social e edu-
cativo em Kamabai (Distrito de Bombali, 
Serra Leoa), depois de vários anos de uso 
contínuo das infraestruturas educativas 
construídas e das gestões realizadas pela 
Família Agostiniana Recoleta.

Havia, até 2013, a primeira escola infantil 
“Santo Agostinho” na região com profes-
sores formados no Ensino Fundamental, 
contudo os alunos não podiam continuar 
sua educação em Kamabai. Em 2017, 
ARCORES decidiu construir uma escola 
para que os jovens de Kamabai pudessem 
frequentar a segunda fase do processo 
educativo – chamada, no país, Secondary 
Senior – na sua própria região.

O Centro Educativo Nossa Senhora de 
Serra Leoa – acolhedor de alunos entre 15 

e 18 anos e preparando-os na fase prévia 
para a ensino superior – já possui insta-
lações, pessoal e uma sólida experiência 
educativa, permitindo ao mais jovens 
desta região rural de Serra Leoa a possi-
bilidade de ascender à educação, sem os 
altos custos de ter que se trasladarem até a 
capital regional, Makeni, ou propriamente 
até a capital do país, Freetown.

Os agostinianos recoletos continuam 
apostando na educação como o melhor 
meio para o desenvolvimento da socieda-
de de Serra Leoa. A Igreja é responsável 
por 70% da educação do país, entretanto 
somente 5% da população é católica. Os 
dois centros missionários dos agosti-
nianos recoletos no norte de Serra Leoa 
(Kamabai e Kamalo) dirigem cerca de 80 
centros educativos.

Reflexão
Senhor, queremos que todos os homens vos conheçam e possam vos amar, por isso nós 
nos gastamos e desgastamos em ensinar vosso nome sem descanso. Pedimos-vos hoje 
por todos aqueles jovens que estudam em nossos centros educativos de Serra Leoa, 
dai-lhes sabedoria e fortaleza para enfrentar os estudos; e aos professores, infundi-lhes 
vossa sabedoria para que tudo o que digam seja de acordo com vossa vontade. Amém.

Educação para a 
População Carente

Serra Leoa
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III Semana 
do Advento, 
terça-feira17

dezembro

“O homem quanto mais participa do conhecimento e do amor de Deus, mais 
fortemente tende a difundir entre seus semelhantes esse conhecimento e esse 

amor” 
(Const. OAR, 23)

Desde 1988, as missionárias agostinianas 
recoletas, juntamente com os religiosos 
agostinianos recoletos, realizam o chama-
do projeto ‘Pastoral das Curvas’ no Rio 
Amazonas. O objetivo desta ação social e 
proporcionar um acompanhamento inte-
gral às comunidades ribeirinhas. Através 
de embarcações, as duas religiosas e o 
agostiniano da equipe chegam às diferen-
tes comunidades que moram junto ao rio, 
e oferecem-lhes formação social e espiri-
tual.

Concretamente, as comunidades con-
hecem mais sobre o respeito à natureza 
– importante dado, especialmente para 
os que vivem na região amazônica –, o 
cuidado do meio ambiente ou os direitos 
básicos relacionadas com a saúde, a edu-
cação ou o trabalho, bem como os direitos 
dos povos indígenas.

Anualmente são realizadas duas visitas às 
comunidades. A primeira é feita no início 
do ano. A equipe dos religiosos visita as 
famílias das comunidades ribeirinhas em 
suas casas e as orientam em alguns dos 
aspectos mencionados acima. Posterior-
mente, com toda a comunidade, realizam 
várias palestras de formação cristã e con-
cluem com a celebração da eucaristia e 
dos sacramentos.

Este procedimento é repetido na visita 
realizada em outubro, onde continuam 
com a formação na fé nos direitos sociais. 
Assim, cada ano, temas diferentes são tra-
tados e o processo formativo continua.

Reflexão
Só o amor pode impulsionar os corações a viver a doação e a gratuidade. Só o amor, 
com o ímpeto de sua força, pode conduzir o homem a buscar a caridade mesma sem 
descansar. Então, o que faremos senão amar? Conduzi-nos, Senhor, pelos rios de vosso 
amor, onde só o coração pode vos encontrar, descansar e amar.

Pastoral com os 
Povos do Amazonas

Brasil
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III Semana 
do Advento, 
quarta-feira18

dezembro

“A caridade social nos faz amar o bem comum e nos leva a procurar efetiva-
mente o bem de todas as pessoas, consideradas não só individualmente, mas 

também na dimensão social que as une” 
(Doutrina Social da Igreja, 207)

Os projetos “Rua Esperança” e “Saúde 
Esperança” são dois dos programas de 
ação social de ARCORES Costa Rica, 
criada em maio deste ano. As duas obras 
têm como principal meta a esperança dos 
mais necessitados, e estão voltadas para 
diferentes aspectos.

O primeiro deles, Rua Esperança, tem 
como beneficiários os denominados 
“moradores de rua”. O projeto pretende 
a reinserção das pessoas sem teto à vida 
econômica, social, profissional e familiar 
na Costa Rica. O programa faz doação 
de alimentos e ajuda nas diferentes áreas; 
embora, sobretudo, os voluntários de 
ARCORES Costa Rica ajudem os bene-
ficiários escutando-os e acompanhan-
do-os. O projeto realiza-se desde o ano 
passado, graças aos membros do CEAR 
Costa Rica, e é realizado uma vez por mês, 

aproximadamente. O projeto Saúde Espe-
rança centra sua atenção nas comunida-
des indígenas de Puerto Viejo de Sarapi-
quí Limón. Na linha dos objetivos ODS, 
ARCORES Costa Rica pretende criar um 
ambulatório para a zona de atenção e, 
assim, possa atender gratuitamente com 
serviços médicos os mais necessitados por 
meio de uma equipe de profissionais vo-
luntários. O ambulatório estaria voltado 
para quatro áreas: clínica geral, pediatria, 
dermatologia e ginecologia. Saúde e Espe-
rança ainda não iniciaram seus trabalhos. 
A Rede Solidária Internacional procura 
obter um financiamento capaz de tornar 
possível essa realidade.

Reflexão
Senhor, queremos ser conscientes em meio a tantas necessidades. Podemos ser ca-
pazes de oferecer nossa ajuda na edificação de uma sociedade mais justa onde se possa 
levantar o caído, sustentar os débeis, acompanhar os abandonados. Dai-nos um co-
ração generoso para nos unir neste projeto, e assim promover uma maior qualidade de 
vida a todos estes irmãos desejosos de nossa resposta.

Atenção às Pessoas 
sem Moradia

Costa Rica
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III Semana 
do Advento, 
quinta-feira19

dezembro

“Eis como os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos” 
(Mt 20, 16)

A Universidade de Negros Ocidental Re-
coletos decidiu há vários anos reurbanizar 
a vizinhança, inclusive a fachada, as por-
tas e as vias de acesso. Sugeriu-se, então, 
demolir os quiosques e as barracas dos 
vendedores ambulantes em mal estado. 
Isto suporia ter de desalojar os vendedo-
res, atingindo seu meio de subsistência 
e suas famílias. A melhor alternativa foi 
ajudá-los, tendo-os como parte na reu-
rbanização das ruas. Assim, o Departa-
mento de Desenvolvimento Comunitário 
da UNO-R (UCDO) criou o “Kariton 
rekoleto”. Kariton é a palavra para carrin-
ho-de-mão, uma carriola funcional utili-
zada especialmente pelos filipinos no tra-
balho, transporte e outras necessidades.

Este programa começou com cinco bene-
ficiários, residentes em Bacolod, embora 
tenha crescido até assistir a quatro bene-
ficiários adicionais; e foi repetido por ou-
tras organizações não governamentais em 
outros povoados e cidades da ilha.

O “kariton rekoleto” tem três componen-
tes em seu programa: educação (duas 
vezes por mês com palestras e seminários 
sobre a melhoria dos meios de vida); phy-
sical “kariton rekoleto” (proporciona a 
cada provedor um “kariton” próprio); e 
a capitalização financeira (a universidade 
oferece-lhes capital permitindo à sua pe-
quena empresa crescer e prosperar).

Reflexão
O texto citado acima refere-se a um dono da vinha a chamar, todas as horas, trabal-
hadores para seu campo. Aquele dono é o Senhor constantemente a procurar homens 
para trabalharem na construção do Reino dos céus de distintas maneiras, até mesmo 
os esquecidos e pobres, os cansados e fatigados. Com todos é bom, porque o fruto 
do trabalho é a alegria da Salvação de estar em sua presença. Ponhamos nas mãos do 
Dono da Vinha, este projeto de emprego, para ser construtor de comunidade e, por ela, 
continue na fidelidade ao dono da vinha, Deus e Pai de misericórdia.

Ajuda à Educação e o 
Desenvolvimento Laboral

Filipinas
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III Semana 
do Advento, 
sexta-feira20

dezembro

“Encheram doze cestos de pedaços, dos quais cinco dos pães de cevada foram 
deixados para os que haviam comido”

(Jn 6, 13)

Este programa é um dos serviços ofere-
cidos pelo Centro de Acompanhamento, 
Recuperação e Desenvolvimento Integral 
(CARDI). Consiste em dar café e pão 
gratuitos nos hospitais próximos a este 
centro. As pessoas beneficiadas recebem 
também acompanhamento e escuta.

Unidos por um Pão, é realizado no Hospi-
tal Geral do México e no Hospital Infantil 
Federico Gómez.

No Hospital Infantil Federico Gómez, são 
dados pão e café pela manhã, três dias por 
semana no terraço do hospital às mães e 
pais dos filhos hospitalizados e aos que 
vão ali à procura de consulta.

Na Emergência do Hospital Geral do 
México, são dados pão e café à noite, de 
segunda a sexta-feira e aos sábados pela 

manhã na sala de emergência e no pátio 
do hospital. Este serviço é feito por volun-
tários de CARDI integralmente; recebem 
uma formação específica reconhecida 
oficialmente pela Universidade La Salle 
Pachuca.

Os voluntários preparam, todos os dias, 
café e pão, colocam-nos em carrinhos e os 
levam ao hospital, ali organizam a entrega 
gratuita, vivenciam esse momento com os 
familiares dos enfermos, oferecendo sua 
atenção, acompanhamento e orientação 
sobre situações concretas de cada família 
e os serviços oferecidos por CARDI.

Reflexão
Nos vos agradecemos, Senhor, por vossa bondade para conosco, pois conheceis nossas 
necessidades e não fechais vossos olhos ante nossas dificuldades. Continuais alimen-
tando-nos com vosso Espírito e cuidando de tantas pessoas que precisam de Vós, o 
pão da vida. Enviai-nos servos vossos, dispostos a servir vosso povo a partir de suas 
vocações específicas, para serem presença vossa em meio a vosso povo.

Café para as Famílias 
dos Enfermos

México
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III Semana 
do Advento, 
sábado21

dezembro

“A Igreja também é a hospedaria do viajante, onde os feridos são curados 
durante esta vida mortal; mas lá em cima reservou a posse da herança”

(Santo Agostinho)

Junto à Paróquia e o Colégio Nossa Sen-
hora de Luján, os agostinianos recoletos, 
desde 1992, em Rosário (Argentina), rea-
lizam um programa de atenção social no 
refeitório social Nossa Senhora da Con-
solação. As pessoas chegam a esta casa e 
recebem assistência social e alimentação.

No refeitório Nossa Senhora da Conso-
lação oferece-se comida às pessoas caren-
tes e suas famílias. Diariamente são feitas 
500 porções de comida. Também são 
feitos cafés da manhã e merendas para as 
crianças em situação de risco e carência 
econômica. Cada dia, no refeitório são 
servidos 400 dejejuns e merendas para 
menores de idade.

O refeitório atende anualmente mais de 
162.000 pessoas e é mantido graças ao 
trabalho de dez voluntários unicamente. 

Durante 27 anos de história, forneceu ali-
mentos a crianças e adultos carentes; fo-
mentou o voluntariado local propiciando 
um compromisso dos vizinhos na susten-
tação ininterrupta do refeitório; canalizou 
ajudas da Cáritas Nacional; colaboraram, 
esporadicamente, algumas empresas; e se 
fomentou a colaboração de pessoas indi-
vidualmente e de grupos eclesiais

Reflexão
Como Ordem dos Agostinianos Recoletos, também nos sentimos Igreja solidária, que 
no espírito de nosso pai santo Agostinho procura incorporar a sociedade excluída e 
tão necessitada de ajuda. Somos, pela lei de Cristo, responsáveis pelo outro, e isto nos 
chama ao compromisso, ao “amor que faz suave toda fadiga” (santo Agostinho, Con-
fissões). Com nossos pequenos atos de amor poderemos renovar o mundo e o inundar 
do amor de Deus.

Alimentação às 
Famílias Pobres

Argentina
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IV Domingo 
do Advento22

dezembro

“Não quero gastar noutras coisas as horas que me deixam livres as necessidades 
de alimentar o corpo e de repousar da contensão do espírito. Gastarei nisso os 

momentos livres dos serviços que devemos aos homens e dos que lhes prestamos 
sem lhos dever”

(Santo Agostinho)

No começo de 1994, as missionárias agos-
tinianas recoletas começaram uma ilusio-
nada e dura missão em Cochabamba, em 
Chota. Com a paróquia São Bartolomeu, 
as religiosas iniciaram um acompanha-
mento às comunidades rurais do distrito 
de Cochabamba, muitas delas sem recur-
sos e sem educação básica. Atualmente 
são três as religiosas a trabalhar neste pro-
jeto.

O labor consiste na atenção espiritual e no 
acompanhamento da população em ex-
trema pobreza, camponesa em sua maio-
ria. As religiosas atendem a paróquia em 
todas suas atividades (catequese, visita aos 
enfermos, visitas às casas, reuniões fami-
liares...). Além disso, escutam e orientam 
as pessoas que procuram a paróquia.

As missionárias também distribuem ali-
mentos para os carentes, obtidos graças 
a solidariedade dos campesinos. Apesar 
disso, realizam atividades tais como: in-
fância missionária, grupos juvenis e cate-
quese familiar.

As religiosas recoletas ajudam também 
nas celebrações dos padroeiros, onde se 
fortalece a fé, a unidade da comunidade 
cristã e os valores culturais.

Ao longo de 25 anos, a população mu-
dou notavelmente. Nestes momentos, as 
religiosas trabalham com a comunidade 
temas como ecologia, respeito, higiene e 
saúde.

Oração
Senhor, nosso Deus, somos pobres e sem ajuda, mas vós sois generoso com todos 
aqueles que se voltam para vós e cuidais de nós. Protegei nossos lábios, os do corpo e 
os da mente, de toda imprudência e mentira.

Atenção Espiritual e 
Acompanhamento

Peru
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IV Semana 
do Advento, 
segunda-
feira

23
dezembro

“Que as crianças venham a mim e não a impeçam; por causa de tal
é o reino de deus”

(Mc 10, 14)

Kamagayan é uma iniciativa de divul-
gação social do programa “Pundok Ka-
dasig” do Departamento de Jornalismo 
e Comunicações da Universidade de São 
José Recoletos, parte integrante de AR-
CORES Filipinas.

O projeto solidário do Clube de Futebol 
Kamagayan começou em 2016 com um 
estudante de comunicações da universi-
dade como programa desportivo alterna-
tivo para crianças, em Barangay Kama-
gayan, situado no coração da cidade de 
Cebú. A maioria das crianças são aban-
donadas, e alguns pertencem a famílias 
desestruturadas ou com poucos recursos.

Ao longo dos anos, o clube transfor-
mou-se também num centro educativo, 
ajudando crianças em sua educação para 

continuarem corretamente o processo 
educativo. O clube de futebol participou, 
ainda, de muitos campeonatos na provín-
cia e se transformou numa equipe vence-
dora.

Ao gerar um impacto social nas vidas 
dos membros da equipe, transformou 
também a comunidade Kamagayan num 
lugar de esperança. O projeto obteve, em 
2018, o Prêmio João Paulo II dado pela 
Associação dos Meios de Comunicação 
Católicos das Filipinas.

Reflexão
Senhor, protegei nossas crianças de todo o mal e de todos aqueles que tentam destruir 
suas vidas, tirando sua inocência, pureza, sonhos, alegrias e esperanças. Ajudai-nos a 
sentir responsáveis por eles sem desanimar, sem desistir de nossa missão e imitar os 
pequenos em sua simplicidade, confiança, espontaneidade e sinceridade.

Futebol para Crianças 
Carentes

Filipinas
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IV Semana 
do Advento, 
terça-feira24

dezembro

Cada um de vós espera receber Cristo sentado no céu; olhe para ele enquanto 
está embaixo das arcadas; olhe para ele com fome, com frio, pobre, peregrino”

(Santo Agostinho)

Conhecendo a dura realidade de seus 
fiéis, os religiosos agostinianos recoletos 
começaram, em 2012, sua obra social na 
paróquia santo agostinho, no bairro Novo 
Leblon, Rio de Janeiro (Brasil). Desde en-
tão, a paróquia atende as mulheres caren-
tes com alimentação, vestuário, higiene 
pessoal e acompanhamento.

Cada mulher necessitada recebe uma sa-
cola com alimentos básicos e roupa. Tam-
bém, na mesma paróquia podem comer 

e/ou dispor de uma ducha para se lava-
rem e se vestirem. Este trabalho funciona 
graças ao esforço de doze pessoas, dez de-
las voluntariamente.

Cada ano, a paróquia ajuda mais de 400 
famílias. Graças a este labor, a pobreza da 
população em situação de risco do Rio de 
Janeiro é minimizada.

Oração
Senhor Jesus, concedei-nos um coração sensível para poder vos reconhecer, hoje, em 
nossa sociedade nas pessoas que passam fome, frio, são discriminadas e rechaçadas 
por causa de sua condição social. Vós, Senhor, derramastes e continuais derramando 
a abundância de vosso amor e misericórdia sobre vossos filhos prediletos, os pobres. 
Nós vos rogamos, continuais infundindo no coração de muitos esse mesmo amor para 
não sermos indiferentes às injustiças sociais e possamos anunciar vossa mensagem de 
salvação aos mais necessitados.

Acompanhamento às 
Mulheres Carentes

Brasil
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Nascimento 
do Senhor, 
quarta-feira25

dezembro

“Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz: ‘Dá-me de beber’, tu é que 
lhe pedirias e ele te daria água viva!” 

(Jo 89, 17)

Desde sua chegada a Wote, em 2008, a 
água foi um dos desafios mais importan-
tes para as agostinianas recoletas contem-
plativas do monastério desta localidade 
do Quênia. A sobrevivência da comuni-
dade estava ligada à existência da água, 
dado que além do consumo humano e do 
asseio, permitiria a obtenção de legumes e 
a criação de gado de pequeno porte. 

Quase uma década depois, depois de 
numerosas tentativas, a comunidade das 
monjas encontrou um poço. Naquele mo-
mento começava a distribuição de água 
para 25 famílias, duas vezes por mês. O 
município tem cerca de 6.100 habitantes, 
e era preciso aumentar a distribuição.
Posteriormente as agostinianas recoletas 
investiram num sistema de purificação 

da água, bem como num sistema de en-
garrafamento, garantindo qualidade e as-
segurando o abastecimento à população 
da região.

Recentemente, graças à Rede Solidária 
Internacional Agostiniana Recoleta – AR-
CORES, a comunidade conta com um 
novo depósito de água permitindo am-
pliar o alcance e a distribuição da água, 
estendendo às localidades de Machakos e 
Nairobi.

Oração
Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos por tudo quanto criastes e nos dais cada 
dia de nossas vidas. Nós vos louvamos pelo amor demonstrado com vossas obras, das 
quais participamos porque nos chamais a construir comunidade em meio das dificul-
dades. Nosso desejo seja sempre o de beber da água que sacia a sede do corpo, e poder 
ser fontes de água viva por vossa Palavra. Colocamos em vossas mãos esta obra, pedin-
do o bem-estar dos que dela bebem, levando-os ao encontro com aquele que concede 
o dom da água viva. Amém.

Acesso à Água 
Potável

Quênia
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São 
Sebastião, 
quinta-feira26

dezembro

“Nem tudo está perdido, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da 
degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se”

(Papa Francisco)

Com o objetivo de fortalecer a consciência 
ambiental dos jovens do norte de Cebú, o 
Departamento de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais (DENR, sigla em inglês) 
da Universidade de São José Recoletos, 
criou há vários anos o eco-bus. A ideia 
original é um meio para conscientizar so-
bre o cuidado da casa comum e mostrar 
possíveis ações ecológicas.

O ônibus é uma biblioteca móvel sobre a 
mudança climática. Suas mesas e cadei-
ras foram feitas com materiais recicláveis, 
como pneus. Também está decorado com 
adesivos mostrando o que as pessoas po-
dem fazer para proteger a Mãe Terra.

O ônibus percorreu alguns bairros de 
Cebú para mostrar suas iniciativas de pro-
teção contra a mudança climática, bem 
como para ensinar a utilização de mate-
riais recicláveis e explicar os resultados 
dos sistema de gestão de resíduos realiza-
do na universidade.

O ônibus ecológico da Universidade São 
José Recoletos oferece seus serviços em 
colaboração com os municípios e as esco-
las de Cebú. 

Oração
Senhor, permiti-nos como seres conscientes e racionais, valorizar nosso planeta, e as-
sim juntos, poder trabalhar pelo futuro da humanidade; e o vosso amor seja transmi-
tido de geração em geração, tendo como propósito um melhor cuidado de nossa casa 
comum para o bem de todos. Amém.

Um ônibus para 
Ensinar Ecologia

Filipinas
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São João 
Batista, 
sexta-feira27

dezembro
“Não podemos fazer coisas grandes, mas sim coisas pequenas 

com grande amor” 
(Madre Teresa de Calcutá)

O Refeitório Lomas de Casablanca é parte 
do programa de pastoral social da Paró-
quia Divino Redentor dos agostinianos 
recoletos localizada neste bairro da cidade 
de Querétaro, onde existem grandes es-
paços de marginalização e exclusão social. 
Ali, as pessoas sofrem problemas relacio-
nados com o tráfico de pessoas, a violên-
cia e a insegurança.

As missionárias agostinianas recoletas são 
as responsáveis pelo programa de pastoral 
social da Paróquia, dadas as situações de 
indigência de muitas pessoas atendidas, 
têm um componente importante de assis-
tência fundamental.

Trata-se de um programa onde é realiza-
do um acompanhamento personalizado 
às famílias atendidas, com um pequeno 
consultório médico para a atenção básica 
de saúde e um refeitório social.
Às famílias acompanhadas são dadas, 

mensalmente, cestas de alimentos, en-
quanto o refeitório social atende as si-
tuações mais emergenciais: moradores de 
rua, transeuntes, migrantes em trânsito 
etc. O refeitório tem capacidade para 60 
pessoas.

A pastoral social da Paróquia Divino Re-
dentor envolve também as JAR e os di-
ferentes grupos paroquiais, permitindo 
uma atenção integral às famílias carentes, 
chegando até a reconstrução de moradias.

Reflexão
Que neste tempo de preparação alcancemos a graça de fazer com que em nossos co-
rações sempre se fomente o sentido de caridade e compaixão pelo próximo, contem-
plando o rosto de Cristo no mais necessitado, e fazer de nosso grão de areia um mar 
de esperança em meio à dor e ao desespero do que sofre; sentindo-nos partícipes da 
construção do Reino de Deus.

Alimentação e 
Acompanhamento

México
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Santos 
Inocentes, 
sábado28

dezembro

“Então Jesus lhe disse: ‘Que queres que te faça?”
(Mc 10, 51)

Com o desejo de trabalhar desinteres-
sadamente pelos pobres, e atentos à rea-
lidade das comunidades filipinas, a Or-
dem dos Agostinianos Recoletos decidiu 
trabalhar mais intensamente no âmbito 
solidário. Para isso, voltou sua atenção 
para o pessoal e os empregados carentes 
que trabalham para as comunidades dos 
Agostinianos Recoletos. A decisão foi a de 
ajudá-los na aquisição de moradia digna.

Por motivo do Dia da Recoleção, 5 de 
dezembro de 2017, foram construídas e 
abençoadas doze moradias para os em-
pregados do Seminário Cassicíaco Reco-
letos. Os empregados beneficiados com o 
projeto de moradias são os bibliotecários 
do seminário, pessoal administrativo, 
cozinheiros e lavadeiros, motoristas e tra-
balhadores de serviços gerais.

Cada casa tem uma área aproximada de 
40 e 50 metros quadrados, com um mini-
jardim, cozinha, três quartos, um terraço 
e dois banheiros. As casas foram construí-
das dentro da propriedade de 800 metros 
quadrados da Ordem.

Reflexão
Todos nós fomos chamados a viver dignamente, tendo o justo e o necessário para vi-
ver. É difícil imaginar e crer que em nossas sociedades tão avançadas ainda existem 
pessoas sem o mínimo para poder viver adequadamente. O mundo clama, e apear 
dos gritos e das lágrimas continuamos vendo injustiças em meio da sociedade. Senhor, 
concedei-nos a valentia de poder denunciar as injustiças existente no mundo, além de 
sermos capazes de sair de nós mesmos para irmos ao encontro dos mais necessitados 
que tanto precisam de ajuda, e se encontram, muitas vezes, excluídos de nosso olhar. 

Moradias para 
Famílias Carentes

Filipinas
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Solenidade 
da Sagrada 
Família, 
domingo

29
dezembro

“Jesus percorria toda a Galileia, curando toda e qualquer doença 
ou enfermidade do povo”

(Mt 4, 23)

O Consultório Médico São Judas Tadeu é 
uma das trinta obras sociais do programa 
‘Unidos com Venezuela’ de ARCORES. 
Encontra-se em La Pastora (Caracas, Ve-
nezuela).

Oferece serviços de assistência médica à 
comunidade. Mensalmente são atendidas 
cerca de 1.200 pessoas carentes. O centro 
tem consultas de clínica geral, dermatolo-
gia, odontologia, ginecologia, pediatria e 
laboratório de análises clínicas.

O serviço oferecido aos venezuelanos vai 
de segunda a sexta-feira. Atende crianças, 

jovens, adultos e idosos. Os médicos ofe-
recem este serviço no consultório como 
um compromisso profissional pessoal, 
recebendo um pagamento simbólico por 
seu trabalho no consultório.

Atualmente por causa de uma atenção de 
qualidade e o baixo custo dos serviços, 
o consultório acolhe pessoas vindas dos 
bairros afastados de Caracas.

Reflexão
Nesse momento onde nos encontramos com a esperança caída por terra e rodeados 
por situações caóticas, sentimo-nos com água até o pescoço, sem poder firmar os pés 
em terra firme para poder respirar um pouco melhor. Nesses momentos, é quando 
conseguimos ver que nem tudo está acabado. Conseguimos essa mão amiga a nos 
ajudar a sair dessas águas ameaçadoras da vida. Senhor, nós vos pedimos pelo povo 
da Venezuela, para que em meio às dificuldades a esperança não se atenue, e sejamos 
capazes de ajudar, sendo sensíveis às necessidades das pessoas a gritar pedindo ajuda. 
Fazei-nos conscientes da capacidade de transformar as árduas realidades que nos ro-
deiam, para fazer de nosso mundo um lugar mais próspero.

Assistência Médica às 
Pessoas Carentes

Venezuela
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Tempo do 
Natal, 
segunda-
feira

30
dezembro

“Amar a todos, mas é preciso amar cada pessoa de maneira diferente”
(Santo Agostinho)

Há várias décadas, através do Consultório 
Médico Santo Agostinho, os agostinianos 
recoletos realizam um trabalho assisten-
cial importante em Bajos de Haina. Cada 
ano, são atendidas milhares de pessoas 
nas diferentes áreas: clínica geral, odonto-
logia, pediatria...

Nisso, o Consultório Médico Santo 
Agostinho implementará um Serviço 
de Atenção Integral de Saúde para ado-
lescentes grávidas, vindas da vizinhança 
empobrecida, para o acompanhamento 
da gravidez de acordo com o programa 
de saúde regional (consultas médicas, en-
fermaria, realização de ecos-som, análises 
clínicas), e a prevenção de complicações.
Oferecer-se-á um espaço de cuidado e 
acompanhamento integral às adolescen-
tes, incluindo apoio psicológico para lhes 

capacitar na tomada de decisões e no pro-
cesso de autonomia pessoal, favorecendo 
os autocuidados, a continuidade de seus 
estudos e/ou a formação profissional, 
além de proporcionar-lhes assistência ju-
rídica.

Este serviço prestará especial atenção no 
parto e no resguardo, e será estendido até 
o primeiro ano de vida de seus filhos(as).

Reflexão
A ação agostiniana é um verdadeiro método, uma pedagogia prática mostrando que 
a todo instante é “momento para educar o coração”, falar da experiência e da relação 
afetiva com a vida e com os irmãos.

Apoio às Adolescentes 
Grávidas

Rep. Dominicana
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Tempo do 
Natal, 
terça-feira31

dezembro

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados” 

(Mt 5,6)

A Escola Nossa Senhora do Sagrado Co-
ração, das Augustinian Recollects Sisters, 
encontra-se localizada em Manila. Nunca 
deixou de apostar, através de seus progra-
mas de ação social, no favorecimento dos 
mais necessitados.

O Programa de Alcance Talangpaz do 
Colégio Sagrado Coração inclui profes-
sores, estudantes, ex-alunos, pessoal ad-
ministrativo e outras entidades próximas 
à escola interessadas neste labor. Todos 
participam do programa com entusiasmo 
em duas frentes de ação: alimentação e 
atenção médica-odontológica.

Nestas atividades e programas não só par-
ticipam os membros da comunidade edu-
cativa, mas também pessoas externas que 
voluntariamente ajudam neste labor. O 
programa de divulgação tem o nome das 

fundadoras das Irmãs Agostinianas Reco-
letas, Dionísia e Cecília Rosa Talangpaz.

O objetivo é motivar a comunidade es-
colar a compartilhar a experiência da 
caridade com as comunidades pobres vi-
zinhas do campus da Escola do Sagrado 
Coração.

Reflexão
No chamado Sermão da Montanha, Jesus revela a nova lei de Deus. Nele há um acú-
mulo de revelações e promessas, algumas de caráter quase revolucionário. A fome e a 
injustiça não têm a última palavra; haverá justiça para com os que sofrem, mas não só 
no Reino dos Céus. Já aqui na terra Deus a disposição de pessoas de coração sensível e 
dócil para atender às necessidades dos mais vulneráveis.

Alimentação e Atenção 
Médica aos Menores

Filipinas
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Santa Maria 
Mãe de Deus, 
quarta-feira01

janeiro

“Jesus disse: ‘Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois o Reino de 
Deus é daquele que é como elas’”

(Mc 10, 13-16)

O Projeto “VoluntariAR” nasceu da ini-
ciativa dos próprios alunos do Colégio 
Santo Agostinho de Mar del Plata. Através 
do Departamento de Pastoral do colégio, 
entraram em contato com a Cáritas paro-
quial Nossa Senhora de Fátima da mesma 
comunidade agostiniana recoleta e viram 
a oportunidade de unir forças e trabalhar 
juntos.

A Cáritas assiste um merendeiro num 
bairro carente da periferia de Mar del 
Plata. Lá é dada merenda a cerca de 50 
crianças entre zero e 15 anos, além da 
merenda, encontram espaço seguro para 
brincar e interagir com outras crianças.
VoluntariAR colabora com o refeitório da 
seguinte forma:

• Todos os alunos do Ensino Médio 
realizam uma formação prévia sobre 
o carisma agostiniano recoleto, com 

ênfase na dimensão missionária de 
nossa família.

• Os alunos do 1º ao 4º ano do Ensino 
Médio arrecadam fundo, materiais 
escolares roupas e alimentos para o 
merendeiro.

• Os alunos do 5º e 6º anos do Ensino 
Médio são responsáveis por organi-
zar a visita uma vez por mês e levar 
todo o arrecadado.

É um projeto recente que continua se or-
ganizando e melhorando a partir de sua 
experiência. É um projeto aberto, com 
vocação capaz de envolver toda a comu-
nidade escolar, a sair ao encontro dessas 
crianças e suas famílias, oferecendo seu 
grão de areia.

Reflexão
Peçamos a Deus por todos os membros do VoluntariAR de Mar del Plata, Argentina, 
para que o Todo-poderoso os abençoe, fortifique, dê constância e permanência neste 
labor em benefício dos que precisam, e a nossa Mãe Virgem Maria, em seu título de 
Virgem de Luján, proteja-os e os guie em seu caminhar.

Voluntariado Juvenil 
nas Periferias

Argentina
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Tempo do 
Natal, 
quinta-feira02

janeiro

“O próprio Senhor irá à tua frente. Ele estará contigo! Nunca te deixará, jamais 
te abandonará! Não tenhas medo, nem te apavores!” 

(Dt 31,8)

A Escola Vespertina Frei Luís de León, 
Querétaro, nasceu em 2010, como um 
projeto social para jovens de famílias ca-
rentes pudessem completar o Ensino Mé-
dio do primeiro ciclo.

Durante quase uma década o projeto, que 
começou com um pequeno grupo de alu-
nos que utilizavam as salas disponíveis do 
colégio no horário vespertino, não deixou 
de crescer em número de alunos, em pos-
sibilidades educativas e em atividades 
chegando a ser parte do colégio.

Atualmente, os alunos da escola vesper-
tina além do currículo oficial, participam 
de laboratórios, recebem um acompan-
hamento pessoal do departamento psi-
copedagógico, realizam visitas culturais e 
participam em competições desportivas.
Também a escola realiza um importante 

esforço para envolver os pais na educação 
de seus filhos, oferecendo-lhes uma escola 
de pais.

Cada ano, além disso, alguns dos jovens 
que terminam a escola vespertina, rece-
bem do próprio colégio uma ajuda para 
continuar seu estudo de acesso à Univer-
sidade.

Reflexão
Senhor, nós vos encomendamos a vida de tantos jovens que, cheios de sonhos e es-
peranças, percorrem na aventura de seus desejos, esforçando-se em conseguir um 
crescimento humano e intelectual. Mostrai em seu caminho a solidariedade de tantos 
homens e mulheres que podem favorecer o avanço e a realização de seus sonhos e 
esperanças, seu desenvolvimento profissional e o bem-estar familiar.

Escola para Famílias 
Carentes

México
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Tempo do 
Natal, 
sexta-feira03

janeiro

“Em tudo o que fizerdes ponde a vossa alma, como para o Senhor 
e não para os homens” 

(Cl 3, 23)

A Missão Sarapiquí está localizada na 
Província de Heredia ao noroeste de São 
José, capital de Costa Rica. Os agostinia-
nos recoletos iniciaram seu trabalho na 
missão há 40 anos, em pleno auge da ex-
pansão do cultivo de bananas na região, 
pela empresa multinacional Dole.

O labor de produção, logística e trans-
porte da empresa bananeira tornou-se a 
cara da região com os assentamentos de 
trabalhadores, formando núcleos de po-
pulação. Este fato exigiu da Missão OAR 
um labor social determinante na exigên-
cia dos direitos dos trabalhadores e suas 
famílias: moradia digna, infraestruturas 
educativas e sanitárias, e organização na 
questão social.

A seu tempo, a geração destes núcleos de 
população vinculados a uma atividade 

produtiva flutuante trouxe consigo pro-
blemas sociais: alcoolismo, precariedade 
laboral, desintegração familiar, explo-
ração da mulher, marcando o desenho 
social de Sarapiquí e o trabalho dos agos-
tinianos recoletos.

A família agostiniana recoleta de Costa 
Rica continua seu compromisso mis-
sionário e sua ação social em Sarapiquí 
através da Paróquia Santo Agostinho de 
Puerto Viejo com o apoio de ARCORES 
Costa Rica.

Reflexão
A dignidade do ser humano exige sua liberdade, a capacidade de crescer e de se des-
envolver como Deus quer, para isto é preciso possuir os meios adequados e as circuns-
tâncias favoráveis. Nisto entra o trabalho, mas não qualquer trabalho, mas um devi-
damente remunerado e que não desgaste em excesso, que não destrua o trabalhador, 
permitindo-lhe ter vida além de seu ofício, proporcionando-lhe pão e a oportunidade 
de buscar cada dia um melhor pão para si e para todos. Peçamos ao Senhor a força 
para lutarmos por um mundo com justos trabalhos.

O Trabalho dos
Missionários

Costa Rica
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Tempo do 
Natal, 
sábado04

janeiro

“Fazei que eu vos conheça, ó conhecedor de mim mesmo, sim, que vos conheça 
como de Vós sou conhecido” 

(Santo Agostinho)

A Ordem dos Agostinianos Recoletos 
possui nove escolas nas Filipinas, entre 
elas, duas Universidades.

Conscientes das realidades sociais do país 
e das dificuldades das famílias para enviar 
seus filhos à escola, os agostinianos reco-
letos introduziram o Programa de Bolsas 
de assistência educativa para estudantes 
das Agostinianos Recoletos (READS). 
Trata-se de uma via para capacitar as pes-
soas carentes e dar-lhes a oportunidade de 
aproveitar a educação universitária de for-
ma gratuita. É uma resposta fiel à opção 
preferencial da Igreja pelos pobres da Or-
dem dos Agostinianos Recoletos.

Este programa de bolsas conseguiu com 
êxito a graduação de estudantes nas áreas 

de assistência social, administração e ati-
vidades independentes. Muitos dos jo-
vens beneficiados das READS estão tra-
balhando no país e no estrangeiro.

Cada no, o programa beneficia 600 
crianças e jovens com um investimento 
de 325.000 euros.

Reflexão
Na audiência com os participantes da reunião da Congregação para a Educação Cató-
lica, o Papa Francisco lembrou que “a universidade é um lugar privilegiado para pensar 
e para desenvolver o compromisso de evangelização, e as escolas católicas constituem 
uma contribuição válida à evangelização da cultura, também nos países ou nas cidades 
onde há situação adversa, estimula-nos a usar a criatividade para encontrar os camin-
hos adequados. A educação é geradora de esperança. De fato, a educação é um dar à 
luz, é um fazer crescer, se se situa na dinâmica do dar a vida. E a vida nascente é a fonte 
mais fecunda onde a esperança brota, uma vida sempre em busca da beleza, da bonda-
de, da verdade e da comunhão com os outros para um crescimento comum”.

Bolsas de Estudo para 
Alunos Carentes

Filipinas
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Tempo do 
Natal, 
domingo05

janeiro

 “A notícia a seu respeito, porém, se difundia-se cada vez mais, e acorriam 
numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, 

porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava”
(Lc 5, 15-16)

A história do monastério das Agostinia-
nas Recoletas em Lodwar (Quênia) co-
meçou em 12 de fevereiro de 2008, atra-
vés da petição do bispo diocesano, Dom 
Patrick Joseph Harrington. Vendo as ne-
cessidades da região, o bispo solicitou a 
fundação de um monastério de monjas 
de clausura nesta diocese, considerada de 
primeira evangelização e onde nesse mo-
mento não havia presença de vida con-
templativa.

Seu principal labor é a vida contemplativa: 
contínuo louvor a Deus e assídua oração, 
num ambiente de silêncio e recolhimento, 
finalidade para o qual foram desejadas e 
chamadas. Desta forma, apoiam espiri-
tualmente o trabalho apostólico realizado 
na Igreja diocesana de Lodwar, o do bispo 
e o de todos os missionários, consagrados 
e leigos.

Todas as obras sociais de ARCORES nu-
trem-se e fortalecem através da oração 
perseverante das Monjas Agostinianas 
Recoletas. Seu labor silencioso expres-
sa-se também através de um infatigável 
compromisso concreto. Elas respondem 
fiel e permanentemente a todos os cha-
mados à solidariedade, mediante cam-
panhas, projetos, atividades e iniciativas 
diversas, contribuindo economicamente 
em todas elas.

Oração
Senhor, Vós nos ensinastes a importância da oração, infundi em nossos corações o 
dom da contemplação, para que contemplando-vos, possamos vos amar, amando-vos 
possamos vos servir e servindo a Vós possamos encontrar-vos, por Jesus Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

Solidariedade Através 
da Contemplação

Quênia
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Epifania do 
Senhor, 
segunda-
feira

06
janeiro

“Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza! To-
nai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, fazei dar frutos o labor de nossas mãos!”

(Sl 89, 17)
O capítulo geral da Ordem dos Agos-
tinianos Recoletos, realizado em 2016, 
analisou o labor social realizado até aque-
le momento e decidiu a criação de um 
projeto unificador do trabalho da família 
agostiniana recoleta na transformação da 
sociedade no mundo. Três anos depois, o 
projeto adotaria posteriormente o nome 
de ARCORES, e continua consolidan-
do-se.

Desde o passado mês de junho, ARCO-
RES trabalha nos sete países onde está 
presente, de forma coordenada, graças 
ao plano estratégico aprovado na pri-
meira assembleia internacional da Rede 
Solidária Internacional Agostiniana Re-
coleta. O plano se estende por três anos 
estabelecendo guias de trabalho comum 
compartilhadas pelas sete ARCORES já 
constituídas e o restante das obras sociais 
da Família no mundo.

ARCORES Internacional e cada ARCO-
RES nacional delinearam seus objetivos, 
devendo cumpri-los dentro de um pe-
ríodo, ajudando na profissionalização do 
labor social. Com o lema ‘Construindo 
pontes’, o plano estabelece como princi-
pais metas a construção de um modelo de 
financiamento equilibrado, consolidação 
das ARCORES nacionais e a colaboração 
interna orientada para resultados. Tudo 
isso a partir de valores como humildade, 
comunhão, trabalho em rede e entrega.

22 países

Oração
Deus nosso, nós vos agradecemos porque colocastes no coração de nossa família agos-
tiniana recoleta o desejo de trabalhar e de servir com maior empenho e disposição 
a favor dos mais necessitados de nossa sociedade, transformando a realidade onde 
vivemos. Sabemos que sem vossa graça não podemos fazer nada. Por isso vos pedimos 
a sabedoria para reconhecer que esta obra provém de vossa bondade para conosco. 
Fazei com que vosso amor seja o motor a nos impulsionar no trabalho unidos numa 
só alma e num só coração. Acendei outros corações neste labor. Incitai-nos na entrega 
de cada dia no serviço contínuo de construção de pontes para a edificação de vosso 
Reino.

Plano para Entrelaçar a 
Rede de Solidariedade
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nossa web e redes sociais
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