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ORDO AUGUSTINIANORUM RECOLLECTORUM
GENERALATUS

A TODA A FAMÍLIA AGOSTINIANA RECOLETA
Queridos irmãos e irmãs:
Há quase um ano, Sua Santidade Bento XVI recordava, no discurso inaugural da
V Conferencia Geral de Aparecida, o chamado a sermos discípulos e missionários de
Cristo, e convidava a aprofundar a pergunta: como conhecer realmente a Cristo para
poder segui-lo e viver com Ele, para encontrar a vida n’Ele e para comunicar esta vida
aos demais, à sociedade e ao mundo? O Papa dizia que, antes de tudo, Cristo se nos dá a
conhecer em sua pessoa, em sua vida e em sua doutrina, por meio da Palavra de Deus.
O encontro com Cristo na Eucaristia desperta o forte desejo de anunciar o Evangelho e
testemunhá-lo na sociedade para que seja mais justa e humana. Necessitamos partir do
encontro pessoal e comunitário com Jesus para continuar evangelizando e, ainda, intensificar a Catequese e o serviço da caridade.
Nós, os agostinianos recoletos, não estamos alheios a este chamado e, a partir do
nosso carisma, desejamos levar nossa experiência de interioridade e vida fraterna. O
Espírito de Jesus Ressuscitado continua infundindo em nosso meio e em nossas comunidades vida nova. A vida, a doutrina e o ensinamento de Santo Agostinho mostram,
ainda hoje, que o fogo do amor de Cristo pode acender os corações e iluminar as diversas culturas. A recoleção é a resposta ao desejo de tantas pessoas que buscam interioridade e vida evangélica para viver sua fé. Incentivamos o esforço que se está fazendo
nas províncias e nas comunidades para intensificar a vida espiritual, a formação permanente e a comunhão fraterna.
O mesmo Papa diz que na evangelização e na Catequese “não se deve limitar às
homilias, cursos de Bíblia ou teologia, mas deve-se recorrer também aos meios de comunicação: imprensa, rádio e televisão, páginas da internet, foros e tantos outros recursos para comunicar eficazmente a mensagem de Cristo a um maior número de pessoas”
(Disc. Aparecida 3). É do conhecimento de todos nós, a importância e o risco dos meios
de comunicação. O Conselho Geral considerou, em várias ocasiões, as grandes possibilidades que nos oferecem hoje estes meios, não só para a evangelização, mas também
para propiciar o sentido de comunhão e pertença à Ordem.
Como vós sabeis, o 53º Capítulo Geral dispôs que se criara um site sob a dependência do prior geral e seu conselho (Ordenações 19,3). Há mais de um ano, abriu-se,
provisoriamente, uma página na qual são oferecidos alguns materiais e se comunicaram
as notícias mais relevantes. Para poder oferecer uma página institucional contactou-se
uma agência para nos orientar e preparar uma nova estrutura. Foi pedida a colaboração
de um bom número de religiosos que, apesar de suas ocupações, responderam com ge-

nerosidade. Esperamos que a página contribua para um melhor conhecimento da Família Agostiniana Recoleta e nos ajude a evangelizar com humildade e esperança.
O novo portal da internet mantém a via de acesso: www.agustinosrecoletos.com,
e esperamos esteja acessível no dia 24 de abril, Festa da Conversão de Santo Agostinho.
Este portal, na secção Serviços, destacará o pensamento e a figura de Santo Agostinho, e apresentará o Calendário Litúrgico e os santos da Ordem. Este espaço será
completado com os índices das Revistas Avgvstinvs e Recollectio. Na secção de Atualidades se oferecerão as últimas notícias, a agenda de eventos e alguns documentos que
podem ser baixados. Na secção Sobre a Ordem serão informados sobre sua organização, os bispos da Ordem, a Família Agostiniana Recoleta, a ONG Haren Alde e as missões. E na secção de Livraria On-line dar-se-ão a conhecer os livros publicados com a
possibilidade de adquiri-los pela internet. Um dado que devemos levar em conta é que a
página estará em espanhol, inglês e português.
Pedimos ao Senhor que infunda seu Espírito Santo para que cada um possa
transmitir, segundo as suas possibilidades, a partir de nossa experiência agostiniana
recoleta, o amor e a vida de Cristo.
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