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Khalil Gibran em sua obra, O Profeta, escreve: “Então Almitra disse: Fale-nos sobre o Amor. E ele 
levantou a cabeça e olhou para a multidão, e um silêncio caiu sobre todos, e com uma voz forte disse: 
Quando o amor te chamar, siga-o, mesmo que seus caminhos sejam difíceis e íngremes”. Ser ou não 
ser profeta é uma questão de amor, mesmo que seus caminhos sejam difíceis e íngremes.

Na cultura bíblica e cristã, o profeta autêntico 
sente-se chamado, até mesmo pressionado, a 
cumprir uma missão em nome de Deus, para 

o bem do povo ou da sociedade; é advogado da jus-
tiça e dos direitos dos pobres; exige coerência de 
vida e praticar um culto sincero e desinteressado a 
Deus. Para isso, ele se serve da pregação, gestos ou 
outros recursos e uma vida coerente com o que pre-
ga. Acima de tudo, o profeta busca que os desígnios 
de Deus, que é fiel ao seu povo, sejam realizados.

Ninguém pode reivindicar o papel ou a missão de 
profeta, porque ser profeta é um dom, uma maneira 
de ser recebido para o bem dos outros. Em outras pa-
lavras: uma pessoa recebe o dom de ser profeta por 
amor e para amar. Por amor de Deus e para amá-Lo, 
e Nele aqueles a quem Ele ama. Assim, como escreve 
Khalil Gibran, quando o amor lhe chama, siga-o, mes-
mo que seus caminhos sejam difíceis e íngremes.

O dom é uma expressão de amor. O cristão recebe 
esse dom de ser profeta no batismo, ao participar da 
condição profética de Jesus. A Igreja herdou de seu 
Mestre e Fundador tal condição profética que con-
siste em anunciar a Boa Nova do Reino, ou seja, que 
Deus Pai quer fazer todos felizes, e coloca como con-
dição o seguimento de Jesus de Nazaré .

Ao falar de profetismo ou profeta, muitas vezes 
pensamos em uma figura extranha, rara ou mesmo 
interessante. Nada mais longe da verdade, porque 
todos os batizados em Cristo Jesus somos 
profetas, porque fomos amados por Deus, 
de uma maneira especial. Agora, cabe a 
cada pessoa batizada responder a esse 
amor inicial de uma maneira ou de outra, 
isto é, exercer seu profetismo responden-

do ao amor de Deus em graus 

Chamados a ser 
     profetas 
          do Reino

muito diferentes, que não estão ligados a um estado 
de vida, mas ao coração e à vida de cada pessoa.

Na Igreja, o ser profeta não é reservado ao clero, freis 
e cosagrados/as, mas é uma missão comum a todos 
os cristãos: quanto mais generoso e autêntico for seu 
amor a Deus e aos outros, mais fielmente cumprirão 
essa missão. Não é uma empresa fácil, porque envol-
ve a pessoa e compromete a vida e, às vezes, os bens. 
Mas sempre produz alegria e felicidade.

Novamente citamos Gibran com suas imagens su-
gestivas sobre o amor:

Escolhe você para te livrar de sua ignorância. Tritu-
ra você até ficar branco. Ele amassa até você ser 

ágil, e então ele o entrega ao fogo sagrado e o trans-
forma em pão sagrado para a festa de Deus.

Assumir a missão de profeta envolve correr riscos e, 
às vezes, expor a vida ou arriscá-la como aconteceu 
com o grande Profeta Cristo Jesus, a muitos profetas 
do Antigo Testamento e a milhares e milhares de pro-
fetas ao longo da história da Igreja. Basta ler ou es-
cutar os meios de comunicação para deparar-se com 
milhares de cristãos que foram mortos por defender 
a implantação do Reino de Deus em sua versão de 
justiça, solidariedade ou defesa da fé e de suas exi-
gências.

Neste boletim de amizade, apresentamos de manei-
ra especial um profeta do Reino, o agostiniano 

recoleto frei Mariano Gazpio, que foi um 
grande profeta porque amou a Deus com 
uma intensa vida de oração e foi um rele-
vante missionário na China até ser expul-
so daquele país em 1952, pela revolução 

maoísta.

O agostiniano recoleto Luis Antonio Fernández celebra a eucaristia 
da noite na comunidade de Santo Agostinho, Tapauá (AM).



2 Jeremias, ou quando não se pode olhar para outro lado
Quem? Eu? Não posso! É que...  Quantas vezes você reagiu assim diante de tarefas difíceis ou para 
sair do seu pequeno confortável castelo? O relato da vocação do profeta Jeremias mostra como, 
apesar dos medos, alguém pode superar as dificuldades e se colocar ao serviço de Deus, que tem 
um sonho com cada um de nós, de acordo com nossa idade e condição: aceite sua missão!

A vocação de Jeremias 
(Jr 1,4-19)

«A palavra de Iahweh me foi dirigida 
nos seguintes termos:
— “Antes mesmo de te formar no ven-
tre materno, eu te conheci; antes que 
saísse do seio, eu te consagrei. Eu te 
constituí profeta para as nações”.
Mas eu disse:
— “Ah! Senhor Iahweh, eis que eu 
não sei falar, porque ainda sou uma 
criança!”
Mas Iahweh me disse:
— “Não diga ‘Eu sou ainda uma 
criança!’, porque a quem eu te enviar, 
irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não 
temas diante deles, porque eu estou 
contigo para te salvar, -oráculo de Ia-
hweh-”.
Então Iahweh estendeu sua mão e 
tocou-me a boca e me disse:
— “Eis que ponho as minhas palavras 
em tua boca. Vê! Eu te constituo neste 
dia, sobre as nações e sobre os reinos, 
para arrancar e para destruir, para 
exterminar e para demolir, para cons-
truir e para plantar”.
Foi-me dirigida a palavra de Iahweh 
nos seguintes termos:
— “O que estás vendo, Jeremias?”
Eu respondi:
— “Vejo um ramo de amendoeira”.
Então Iahweh me disse:
— “Viste bem, porque eu estou vigian-
do sobre a minha palavra para realiza-
la.”
E a palavra de Iahweh foi-me dirigida, 
uma segunda vez, nestes termos:
— “O que estás vendo?”
Respondi:
— “Vejo uma panela fervendo, cuja 
boca está voltada a partir do Norte”.
E Iahweh me disse:
— “Do norte, derramar-se-á a des-
graça sobre a todos os habitantes 
da terra. Porque eis que eu vou 
convocar todas as tribos dos reinos 
do Norte -oráculo de Iahweh-: Eles 
virão e cada um deles ecolocará seu 
trono à entrada das portas de Jeru-
salém, em redor de suas muralhas 
e contra todas as cidades de Judá. 

Pronunciarei contra eles os meus jul-
gamentos por toda a sua maldade: 
porque eles 
me abando-
naram, quei-
maram incenso 
aos deuses estran-
geiros e prostraram-
se diante das obras de 
suas mãos. Mas tu cingi-
rás os teus rins, levantar-te-
ás e lhes dirás tudo o que eu 
te ordenar. Não tenhas medo 
deles, para que eu não te faça ter 
medo deles. Quanto mim, eis que 
te coloco hoje, como uma cida-
de fortificada, uma coluna de 
ferro, como uma muralha de 
bronze, diante de toda a terra: 
os reis de Judá e os seus prín-
cipes, os seus sacerdotes e 
todo o povo da terra. Eles 
lutarão contra ti, mas nada 
poderão contra ti , porque 
eu estou contigo -oráculo 
de Iahweh- para te libertar».

Deus se faz presente na vida de 
Jeremias; sabe como é e o que se 
pode esperar dele. E é por isso que 
ele o consagra como profeta: “An-
tes de te formar no ventre, eu te escol-
hi; antes que você saísse do ventre, eu 
te consagrava; te nomeei profeta dos 
gentios”.

Deus fala em seu ouvido, lhe de-
clara o seu amor, propõe-lhe uma 
missão, e ao mesmo tempo garan-

te sua companhia e sua ajuda na 
missão. Mas Jeremias é consciente 
de suas limitações, de sua fragili-
dade. Não se sente capaz de fazer 
o que Deus lhe pede: “Oh, meu Sen-
hor! Olha, eu não sei falar, eu sou uma 
criança”.

Deus é exigente. Pede o melhor de 
Jeremias. Pede-lhe tudo. Uma con-
fiança sem limites. “A quem eu te en-
viar, irás, e o que eu te ordenar, falarás. 
Não temas diante deles”.

DECÁLOGO DO PROFETA
  1. Toma consciência de que Deus te escolheu e você é instrumento dele.
  2.	 Tenha	fé,	confie	em	Deus	completamente,	sem	medidas,	com	coragem.
  3.	 Tenha	claro	que	este	mundo	pode	ser	melhor,	mais	humano	e	justo.
  4.	 C	aminhe	feliz	onde	quer	que	esteja,	que	seu	sorriso	não	desapareça.
  5	 Escute	com	atenção	os	outros,	jovens	e	idosos,	todos.
  6.	 Não	se	compare	a	ninguém:	apesar	das	limitações,	Deus	está	com	você.
  7. Mantenha seu interesse no dia a dia, seu verdadeiro tesouro.
  8.	 Seja	prudente.	Os	outros	são	o	instrumento	de	Deus	para	a	sabedoria.
  9.	 Solidão,	fadiga	e	estresse	são	fontes	de	angústia	e	doença:	cuidado!
1o.	 Procure	estar	em	paz	com	todos	e	com	Deus:	isso	fará	você	feliz.

O profeta Jeremias. Coluna da Imaculada 
Praça da Espanha , Roma, Itália, 1857.

Ian Scott • Flickr 

O profeta Jeremias. Coluna da Imaculada 
Praça da Espanha , Roma, Itália, 1857.

Ian Scott • Flickr 
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TESTE: QUAL É O SEU GRAU DE PROFETISMO?
— Comente entre amigos:

1.	 Que	sinais	reconheço,	no	“aqui	e	agora”	da	minha	vida,	da	pre-
sença	de	Deus,	seu	chamado	e	missão	que	ele	me	pede?

2.	 Quais	são	meus	medos,	minhas	limitações,	minhas	desculpas,	
meus	“inimigos”?	Como	posso	superá-los?

3.	 Como	posso	ser	profeta	no	meu	dia	a	dia,	na	minha	realidade	
cotidiana	onde	moro?

4.	 Compartilho	minha	experiência	de	crente	com	outras	pessoas	
ou	tento	garantir	que	ninguém	saiba?

5.	 Sou	consciente	de	que	ser	batizado	é	também	ser	profeta?

Jeremias, ou quando não se pode olhar para outro lado
Quem? Eu? Não posso! É que...  Quantas vezes você reagiu assim diante de tarefas difíceis ou para 
sair do seu pequeno confortável castelo? O relato da vocação do profeta Jeremias mostra como, 
apesar dos medos, alguém pode superar as dificuldades e se colocar ao serviço de Deus, que tem 
um sonho com cada um de nós, de acordo com nossa idade e condição: aceite sua missão!

Deus o enche com seus dons, toca-
o com a mão, consagrando-o: “O 
Senhor estendeu a mão e tocou-me a 
boca e me disse: ‘Eis que ponho min-
has palavras em tua boca’. Ele comu-
nica sua força diante das dificuldades: 
Veja: Hoje faço de você uma fortaleza, 
uma coluna de ferro, uma muralha de 
bronze”. E promete-lhe seu auxílio: 
“Eles lutarão contra você, mas não po-
derão, porque eu estou com você para 
libertá-lo. Oráculo do Senhor”.

Uma história apaixonante

Jeremias viveu um dos momentos 
mais difíceis da história de Israel: 
a queda de Jerusalém e o exílio na 
Babilônia; e ele fez isso com seus 
medos, dúvidas, fraquezas, mas 
com a firme confiança de que Deus 
sustenta e dá sentido a uma exis-
tência ainda marcada pela incom-
preensão e o fracasso.

O ser humano se aproxima dos 
abismos da solidão e do abandono, 
de seus riscos e desafios, e da su-
prema fidelidade de Deus, de sua 
palavra acesa nas entranhas que 
ele lutará para deixar, superando 
decepções e resistências. Deus vê 
com preferência quem é menos 
apto, desproporcional ou indigno.

Chaves para compreensão

• No Antigo Testamento, a vo-
cação é sempre para uma mis-
são concreta, baseada na fé, 
que muda a vida daqueles que 
foram escolhidos e dos destina-
tários da missão. O binômio vo-
cação-missão é o fundamento 
da alegria do escolhido, mes-
mo entre as dificuldades.

• Aceita-se a missão com humil-
dade e disponibilidade, sem se 
sentir acima do povo que serve.

• Há um diálogo entre o escol-
hido e Deus, seguindo três 
passos: chamado (vocação), 
preparação (consagração) e 
atribuição de tarefas (missão).

• Indica-se um relacionamento 
pessoal antes mesmo de sur-
gir o chamado para ser profeta. 

Deus nunca o abandona : “Eu 
estou contigo”.

• A vocação é vivida como o com-
promisso de salvar a humani-
dade por meio de escolhidos 
fracos e pecadores.

• Como exemplo, a missão de 
Jeremias gira em torno da 
Palavra; ele experimenta sua 
vocação como um diálogo per-
manente e confiante com seu 
Senhor.

Ser como Jeremias

Deus falou a todos os batizados; 
colocou a mão nos nossos lábios 
para que anunciemos a Boa Notí-
cia e proclamemos aos quatro ven-
tos que Deus nos ama loucamen-
te, especialmente onde as nuvens 
do sofrimento são mais espessas.

Sim, somos profetas do seu amor. 
Se você não acredita, feche os ol-
hos e busque sua presença nos 
momentos mais importantes de 

“Toma, lê”. Palomares. 
Cidade do México. 

A história vocacional de Agostinho também 
tem um diálogo e a Palavra de Deus.

sua vida e como você tem respon-
dido ao chamado dele, mesmo que 
pareça o contrário.

No livro de Jeremias, uma frase é 
frequentemente repetida: “Eu re-
cebi esta palavra do Senhor”. Esta é a 
história da nossa vocação.

O mais complicado é fazer reali-
dade esse “não tenha medo, estou 
contigo para te livrar”. A tentação de 
nos sentirmos sozinhos, sem ver 
a mão de Deus que nos sustenta, 
toma forma quando as coisas não 
acontecem como gostariamos.

No entanto, não podemos esque-
cer que, como Jeremias, somos 
instrumentos de Deus uns para 
os outros. Pense também naqueles 
que foram instrumentos de Deus 
em sua vida. Não poupe nenhum 
nome..
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Mariano Gazpio reflete 
bem essa descrição do 
profeta. Desde a infância, 

ficou animado em servir a Deus 
como seus admirados missionários 
que foram nas Filipinas; ao longo 
da vida, cada uma dessas frases de 
são João Paulo II descreve seus 28 
anos como missionário na China.

Chamado para ser profeta

Frei Mariano escreveu muitas car-
tas e relatórios. Em uma delas, ex-
plica a vocação que ele ouviu, um 
chamado especial para ser apósto-
lo e profeta da Palavra.

“Deus nosso Senhor (...) cha-
ma certas pessoas com uma 
vocação especial, as adorna 
com dons, graças e bênçãos, 
para que a Igreja Católica, 
apresentando-as ao mundo 
infiel as avise, e iniciando o 
apostolado da palavra divi-
na que, como espada de dois 
gumes penetra nos interio-
res mais profundos da alma, 
enchendo-as de luz, conforto, 
paz e alegria, rapidamente o 
efeito da pregação é logo per-
ceptível”.

Mariano Gazpio: um profeta do Reino em outros reinos

Existe uma inter-relação entre o 
que Deus diz (sua Palavra) e o que 
Deus faz (a ação do Espírito). A 
vida de Jesus e de seus discípulos 
não é compreendida sem ter ouvi-
do a Palavra; e esta não é entendi-
da em profundidade até que não a 
vejamos encarnada em Jesus e na-
queles que o seguem e imitam. Frei 
Mariano escreveu em 1933:

“As cristandades florescem à 
medida que escutam a pre-
gação e a veem praticada na 
pessoa de seu missionário, ca-
tequistas e cristãos”.

Profeta que ora e convida 
a dialogar com Deus

Como Moisés em trato prolonga-
do com Deus na montanha, ou Je-
sus passando a noite na presença 
do Pai até o amanhecer, o profeta 
mantém esse trato com Deus. E 
alguns, chamados a uma consa-
gração especial, precisam cons-
ciencia permanentemente dessa 
presença de Deus em sua vida e 
missão.

A oração é um diálogo com Deus 
no qual também se fala das pes-
soas que bem conhece e Deus ama. 
Sendo Mariano um jovem missio-
nário, em 1930, escreve sobre a 
vocação do profeta para o povo:

“Por mais que eu tente pregar, 
[...] tudo é inútil se eu não me 
dedicar primeiro a conquis-
tar o coração Daquele, todo 
amor, que nos diz: ‘Você não 
pode fazer nada sem Mim.’ 
Totalmente convencido dessa 
grande verdade, coloquei todo 
o meu coração nas mãos de 
nosso Salvador. [...] A partir 
deste dia, há quatro ajudan-
tes que, na companhia de dois 
padres missionários, encarre-
gam-se de pedir a transfor-
mação moral dessas pessoas 
dia e noite. Além disso, pes-
soas amigas, meninas descon-
hecidas, inúmeras almas se 

juntam a nós, todas pedindo 
a mesma graça: almas para 
Jesus. A partir deste momento 
o atendimento aumenta, a fé, 
embora muito fraca, cria raí-
zes nesses corações”.

Profeta que proclama 
e é porta-voz de Deus

O amor a Deus e a compaixão pelo 
povo levam frei Mariano a pregar 
incansavelmente, a ouvir a todos, 
a se alegrar com eles e dos seus su-
cessos em espalhar a verdade. Um 
de seus companheiros missioná-
rios escreveu sobre ele:

“Ele pregava diariamente, 
mesmo que houvesse apenas 
dois ou três fiéis. Ele foi o 
único missionário que prega-
va em todas as missas. Ao 
pregar, ele manifestou seu 
grande fervor, que veio espon-
taneamente de dentro”.

Frei Mariano atribui à fome do 
povo o fruto de reconhecer nele a 
voz e a palavra de Deus. Ressalta-
va que seus fiéis não se cansavam 
de ouvi-lo e que estavam ansio-
sos para ouvir a Palavra de Deus. 
Mariano espalhou fervor ao seu 
redor. Escreve em 1930:

Mariano Gazpio Ezcurra (Puente la Reina, Navarra, Espanha, 1899 - Pamplona, Navarra, 
1989), agostiniano recoleto, foi um dos fundadores da comunidade missionária agostiniana 
recoleta na China em 1924. Com seu caráter afável, sua humildade e sua profunda vida es-
piritual conquistou a confiança do povo e penetrou em seus corações.

«O  p ro fe t a  s e n te  a  p a ix ã o  p e la  s a n -
t id a d e  d e  D e u s  a rd e n d o  e m  s e u  
c o ra ç ã o  e , d e p o is  d e  te r  a c e ito  a  
P a la v ra  n o  d iá lo g o  d a  o ra ç ã o , a  p ro -
c lam a  c o m  a  v id a , c o m  o s  lá b io s  e  
c o m  a s  o b ra s , to rn a n d o -s e  p o r t a -
v o z  d e  D e u s  c o n t ra  o  m a l e  c o n t ra  
o  p e c a d o . O  te s te m u n h o  p ro fé t i-
c o  e x ig e  u m a  b u s c a  a p a ix o n a d a  e  
c o n s ta n te  p e la  v o n ta d e  d e  D e u s , 
a  g e n e ro s a  e  e s s e n c ia l c o m u n h ã o  
e c le s ia l, o  e x e rc íc io  d o  d is c e rn im e n -
to  e sp ir it u a l e  o  am o r  p e la  v e rd a d e . 
Tam b ém  s e  m a n ife s t a  n a  d e n ú n c ia  
d e  tu d o  o  q u e  c o n t ra d iz  a  v o n ta d e  
d e  D e u s  e  n o  e x am e  d e  n o v o s  c am -
in h o s  d e  a ç ã o  d o  E v a n g e lh o  p a ra  a  
c o n s t ru ç ã o  d o  R e in o  d e  D e u s» .

João Paulo II, Vita consecrata, 84.
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“Novos catecúmenos (...) movi-
dos pela simples narração que 
ouvem (...) sobre certas graças 
que acabaram de receber na ca-
pela da missão católica, chegam 
a esta casa de oração e, com 
essa humilde oração nos lábios, 
‘Senhor, tende piedade de mim; 
Santa Mãe de Deus, ajudai-me´, 
eles conseguem ver o desconforto 
desaparecer de seus corpos (...) 
e, assim, sua fé aumenta e, com 
isso, o número de seguidores de 
Cristo”.

Anos depois, na Espanha, ao ce-
lebrar o dia das missões, Gazpio 
mostra compaixão por quem não 
conheceu a Deus:

“Somos todos mendigos de Deus, 
mas o povo infiel é mendigo da 
verdade e da justiça, graça e san-
tidade, que toda criatura, forma-
da à imagem e semelhança de seu 
Criador e Senhor, deve possuir”.

Profeta ao serviço 
do povo e da Igreja

Nesse mesmo sermão no dia das 
missões, frei Mariano disse:

“Grande é a alegria do novo filho 
de Deus e do missionário que lhe 
deu tanta felicidade. Se as mães 

Mariano Gazpio: um profeta do Reino em outros reinos
gostam tanto de ver seu fruto 
[...], quanto mais nossa Igreja 
mãe gosta de ver os frutos da pe-
nitência e da graça obtidos nas 
missões...”.

Jesus foi o profeta que passou fa-
zendo o bem, e sua bondade foi 
especialmente apreciada pelos 
pobres e fracos. O chamado para 
ser profeta deve gerar em torno de 
si vida, saúde, bondade de Deus 
para o doente, o pobre e o simples. 
Ele também sabe que tudo é obra 
do próprio Deus e, também como 
Jesus, considera normal atribuir 
ao pobre que pede e ora a Deus os 
dons que ele recebe: Sua fé o salvou.

Profeta que na Cruz 
manifiesta o amor

Frei Mariano e seus companheiros 
passaram por muitas dificuldades 
e riscos na China, mal-entendidos 
e violências. Mas ele sempre en-
fatizou a amorosa Providência de 
Deus e nunca viveu amargurado. 
Em todas as circunstâncias, ele viu 
brilhar a beleza e o poder do amor 
de Deus.

Mariano também se considerava 
um filho fiel e discípulo de Santo 
Agostinho, que assim cantou Je-
sus encarnado, crucificado e res-
suscitado em seu comentário ao 
Salmo 44:

«Belo sendo Deus, Verbo em 
Deus ... Ele é belo no céu e é belo 
na terra; belo no seio, belo nos 
braços de seus pais, belo nos mi-
lagres, belo nos açoites; belo con-
vidado para a vida, belo sem se 
preocupar com a morte, belo dan-
do a vida, belo levando-a; belo 
na cruz, belo no túmulo e belo 
no céu. Ouçam compreendendo 
o cântico, e a fraqueza de sua 
carne, não tire de vossos olhos o 
esplendor de sua beleza».

Mariano ligou a cruz do missioná-
rio à Cruz de Cristo; em seu ser-
mão no dia das missões, ele disse:

“É um privilégio dos pro-
fetas, apóstolos e servos 
de Deus sentir uma forte 
contradição, perseguição 
manifesta e oculta, obras 
e humilhações em sua vida 
apostólica; o divino Mestre 
nos lembra.”

Em relação a esses sofrimen-
tos, ele sempre foi realista: 
reconhece a fraqueza huma-
na e pede a ajuda da graça de 
Deus:

“Ao cumprir seu santo ofí-
cio, o missionário precisa 
da ajuda especial de Deus, 
a fim de não desmaiar, 
por muitas contradições e 
rejeições que receba, cum-
prindo seu ministério”.

Kweiteh, China, maio de 1936: os dez 
primeiros graduados da escola de cate-
quistas com seu professor, frei Mariano.

Frei Mariano em 1952 nas Filipinas.
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As equipes locais de animação vocacional se esforçam para implantar uma cultura vocacio-
nal nos ministérios onde estão estabelecidas. Perguntamos a vários membros dessas equi-
pes nos Estados Unidos e no México sobre sua missão e motivação.

Acho que conhecemos melhor 
nossa vocação à medida que 

amadurecemos. Nesta fase da 
minha vida, vivo plenamente min-
ha vocação ao serviço do Senhor 
como catequista, leitor, ministro 
da comunhão, membro da Equipe 
de Animação Vocacional e da Fra-
ternidade Secular Agostiniana 
Recoleta. Agradeço a Deus por ter 
me dado a graça de servi-lo duran-
te meus 74 anos..

Eu sirvo na catequese há cinco 
anos. Eu me senti chamada a 

ensinar para que crianças e jovens 
não percam a fé, lembrando-os do 
quanto Deus faz por todos. Em-
bora cada pessoa pense e se sinta 
diferente, a presença e a proximi-
dade são os melhores instrumen-
tos para compartilhar a fé. Pela 
alegria, podemos mostrar o amor 
de Deus, acompanhando-nos uns 
aos outros.

Desde 2014 sou adulta de su-
porte nas JAR; desde 2016, 

coordenadora da Via Sacra e, des-
de 2017, membro do EAV. É uma 
grande bênção compartilhar com 
os jovens os diferentes apelos de 
Deus na Igreja, a preparação de 
eventos e a oração específica pe-
las vocações à vida consagrada e à 
vida agostiniana recoleta.

Tenho 18 anos e por dois anos 
faço parte das JAR, onde senti 

o amor de Deus por mim. Uma das 
principais motivações para viver 
o carisma agostiniano-recoleto é 
que, além de me sentir bem, me faz 
pensar duas vezes antes de tomar 
qualquer decisão e avaliar tudo 
muito mais profundamente e com 
critérios mais amplos.

Tenho 23 anos e moro com meus 
pais e três irmãos mais novos. 

Eu fui batizado aos 18 anos. Sou 
membro do grupo paroquial juve-
nil Luz de Deus e desde 2020 apoio 
o estabelecimento das Juventudes 
Agostinianas Recoletas em minha 
paróquia.

Para mim, é ótimo abordar os jo-
vens e tentar guiá-los não apenas 
pela palavra, mas principalmente 
pelo exemplo. Espero poder conti-
nuar neste caminho, continuar ca-
rregando minha cruz com a ajuda 
do Senhor e aprendendo todos os 
dias com os outros.

Acabamos de comemorar 40 
anos de casamento e, aos dez, 

demos um passo à frente no ser-
viço à comunidade: primeiro Ya-
dira com a catequese e, por insis-
tência dela, desde 1994, um retiro 
do Encontro de Casais nos deu o im-
pulso final para nosso compromis-
so pastoral e comunitário. Acres-
centamos o serviço de ministros 
extraordinários da Comunhão, 
palestras pré-batismais, pré-ma-
trimoniais e a educação religiosa.

Agora estamos no apostolado Pais 
catequizando os pais e o catecismo. 
Na EAV, organizamos a Semana 
Vocacional, palestras vocacionais 
para jovens e promoção da cultura 
vocacional.

À esquerda, EAV da Paróquia de Holy 
Family, Union City, Nova Jersey, Estados 
Unidos.

Abaixo, a equipe vocacional da Paróquia 
de São Bento em Montebello, Califórnia, 
Estados Unidos.

Equipes de animação vocacional: ouvir, entender e propor

Milagros Villareal Mª Estephanie Pineda

Liliana Becerra Manuel Bañuelos

Luis Cruz

Alex e Yadira Collantes
Paróquia de Holy Family 
Union City, Nova Jersey

Estados Unidos

Paróquia de Santo Agostinho 
Union City, Nova Jersey

Estados Unidos

Paróquia de São Bento 
Montebello, Califórnia

Estados Unidos

Paróquia de São Bento 
Montebello, Califórnia

Estados Unidos

Paróquia de Santo Agostinho 
Union City, Nova Jersey

Estados Unidos

Paróquia de Santo Agostinho 
Union City, Nova Jersey

Estados Unidos
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Tenho 49 anos e, desde peque-
na, queria participar da Igreja. 

Sou catequista há 13 anos; por 
seis anos, membro do EAV e por 
cinco anos, da Fraternidade Secu-
lar Agostiniana Recoleta.

Em 2014, meu filho quis viver uma 
experiência de Páscoa no aspiran-
tado dos Agostinianos Recoletos 
em Querétaro. Foi uma surpresa 
para mim, porque eu não sabia que 
ele tinha essa preocupação, en-
tão me perguntei quantos jovens, 
como meu filho, viviam com essa 
vontade de discernir, mas não sa-
bíamos como ouvi-los.

Quero ajudar os jovens a encon-
trar-se a si mesmos e com Jesus. 
E, acima de tudo, sinto-me chama-
da a compreendê-los e acompan-
há-los até descobrirem o chamado 
que Deus lhes faz, para que sejam 
felizes.

Todos os anos, a partir da EAV, pre-
paramos a semana vocacional, um 
acampamento vocacional, retiros 
para jovens, o rosário vocacional...

Convidamos crianças, adolescen-
tes e jovens a participar de visitas 
aos doentes, convivências, retiros. 
Também fazemos um seguimento 
mais contínuo com os mais inquie-
tos num encontro mensal.

Em nosso EAV, somos 07 pessoas 
que também estamos em ou-

tros serviços, como ministério da 
comunicação, coordenação de co-
roinhas, as JAR, Adoração Noturna 
ou catequese.

Comecei a orar pelas vocações, 
mas depois de refletir, entendi que 
algo mais precisava ser feito e 
entrei para a Pastoral Vocacional. 
Nossa missão é implantar a cul-
tura vocacional começando com 
a vocação comum: a santidade, a 
feliz entrega completa a Deus. Em 
todas as vocações há a alegria de 
servir, de estar em comunidade, de 
imitar Maria.

Hoje, as famílias se preocupam 
com que seus filhos encerrem seus 
estudos e se casem, sem pensar 
em outras opções. Mas a vocação 
é pessoal: nenhum chamado, nen-
huma missão é a mesma. Questio-

Convivência vocacional em São Miguel 
de Tecamachalco, Estado do México.
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Patricia Arellano

Claudia García

Paróquia de São Miguel 
Tecamachalco, Edomex

México

Lomas de Casa Branca 
Querétaro, Qro.

México

namos os jovens como um toque 
de atenção que permite a reflexão.

Na EAV, combinamos alegria e 
trabalho, e convidamos à interio-
rização, ao encontro com Deus e 
a experiência da comunidade, pois 
ninguém discerne sozinho. Como 
Santo Agostinho buscou a proxi-
midade de Deus, queremos que os 
jovens o procurem e o encontrem.

Arbitramos diferentes programas 
por idade. Uma vez por mês temos 
convivência com jovens do ensino 
fundamental; há um grupo de cin-
co alumnos pre-universitários em 
acompanhamento como aspiran-
tes em família e com maior com-
promisso paroquial; para adultos, 
criamos eventos para conscienti-
zar sobre a cultura vocacional.

Quando um candidato manifesta 
inquietude com a vida consagrada 
agostiniana recoleta, após as con-
vivências, os próximos passos são 
conversar com sua família, acom-
panhar por meio de fichas e entre-
vistas e a participação paroquial 
comprometida.

Convivência vocacional em Querétaro.
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Covid-19: uma família unida

Dos dias 8 a 22 de fevereiro, foi 
realizada em Roma a Escola de 

Formação ‘In Imum Cordis’, com a 
participação de 30 religiosos for-
madores de todas as etapas (do 
aspirantado ao teologado) de uma 
dúzia de países onde existem casas 
de formação da Ordem dos Agos-
tinianos Recoletos.

A Escola busca revitalizar a expe-
riência formativa para aprender 
a detectar no ambiente do candi-
dato ou formando os problemas 
e desafios sociais, culturais e reli-
giosos que os influenciam.

Entre os temas tratados estavam o 
valor agostiniano da interiorida-
de, o acompanhamento pessoal, 
as técnicas para promover a proxi-
midade e a confiança, a importân-
cia da família no desenvolvimento 
da vocação.

Além de Daniel Portillo, membro 
da Comissão de Proteção de Meno-
res da Ordem, houve a presença de 
José Rodríguez Carballo, arce-
bispo secretário da Congregação 
responsável pela vida religiosa em 
Roma.

No final da reunião presencial, 
todos comprometeram-se a con-
tinuar abordando essas e outras 
questões através de outras formas 
de reunião, com tarefas e deveres 
até a próxima e terceira reunião de 
formação dos formadores.

A p r i m e i -
ra co-

m u n i d a d e 
agostiniana 
recoleta na 
Indonésia (264 milhões de habi-
tantes, 86% muçulmanos) iniciou 
seu trabalho pastoral, após 16 me-
ses de adaptação e aprendizado do 
malaio indonésio ou bahasa em vá-
rias paróquias e no seminário dio-
cesano. Sua comunidade e ministé-
rio estão na diocese de Pontianak, 
província de Kalimantan Ociden-
tal, ilha de Bornéu. Eles servem a 
nova paróquia de São Pedro e São 
Paulo, na cidade de Bengkayang, 
a 170 quilômetros da sede dioce-

sana.Formação de formadores

A crise global de saúde públi-
ca que está ocorrendo, entre 

outros, nos países em que a Famí-
lia Agostiniana Recoleta está pre-
sente, levou a um fortalecimento 
adicional da união em oração e so-
lidariedade.

Miguel Miró, prior geral da Or-
dem, e Sergio Sánchez, prior pro-
vincial da província de São Nicolau 
de Tolentino, emitiram comuni-
cações por ocasião da pandemia, 
que podem ser acessadas rapida-
mente nos códigos QR.

Seguir as instruções das autori-
dades, garantir a própria saúde e 
a dos irmãos e dar um sentido de 
transcendência espiritual a essa 
situação são suas principais reco-
mendações.

Além disso, a Família Agostinia-
na, que inclui a Ordem de Santo 
Agostinho, Agostinianos Recole-
tos e Agostinianos Descalços, or-
ganizou em 20 de março um dia de 
oração pela Internet.

Jornada de oración 
de la Familia Agustiniana

Mensaje del prior general.

Mensaje 
del prior provincial.

Na Indonésia


