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A PromessA 
Uma promessa vem de longe

de tão longe ela vem e é tão antiga
que ainda hoje é capaz de alimentar o sonho 

dos pequenos.
 

Essa promessa anuncia o impossível
e é por isso que é  promessa:

“Deus vai mudar a sorte do seu povo”
ou o que é o mesmo:

“Outro mundo é possível”.
 

A promessa torna visível o invisível
porque nada é mais real que o sonho e seu desejo.

 
Grávida de esperança

nossa terra recupera a utopia tantas vezes 
massacrada

e há flores novamente nas janelas e nos 
olhos dos humildes

e os que pareciam úteros estéreis
explodem grávidos de alegria e canto.

 
Só os amigos de Deus 

guiados por aquela outra estrela
que ilumina a noite dos que buscam

serão capazes de ler agora a história e seus sinais
com olhos de esperança!

 
Paulo Gabriel

Natal 2008

Em dezembro de 1983, numa Assembléia Vicarial, o Vicariato 
Matritense assumia o processo de formação dos Agostinianos do 
Brasil, com o aval do Capítulo Geral Ordinário de 1983, receben-
do especial concessão para abrir um Noviciado. Até então, pelas 
Constituições da Ordem, apenas as Províncias e Vice-Províncias 
podiam ter noviciado e receber a profissão de votos de Religiosos. 
Posteriormente, esse direito foi concedido, pelas Constituições, a 
todos os Vicariatos da Ordem.

O Noviciado do Vicariato Matritense foi erigido canonicamente 
na Comunidade Nossa Senhora da Consolação, no Rio de Janeiro 
em 01/03/1984 (cf. Prot. Num. 26/84), pelo Prior Geral Fr. Thomas 
Martin Nolan, OSA. 

O Noviciado foi transferido em 1987 para a cidade de Bragança 
Paulista, passando a denominar-se “Noviciado Agostiniano”, por 
autorização do mesmo Prior Geral Fr. Thomas Martin Nolan, OSA 
em 11/02/1987 (cf. Prot. Num. 18/87).

Em fevereiro de 1988, o Vicariato Matritense passou a deno-
minar-se Vicariato Agostiniano de Nossa Senhora da Consolação 
do Brasil. 

 O Noviciado da Consolação assumiu entre 1987 a 1999 uma 
dimensão de internacionalidade, recebendo noviços de outras 
circunscrições da Ordem na América Latina, inclusive de outros 
grupos agostinianos do Brasil. 

A partir de 1998, por orientação do então Prior Geral, Fr. 
Miguel Angel Orcasitas Gómez, OSA, foi assumido como Novi-
ciado Intercircunscricional do Brasil (Vicariatos da Consolação, 
Santíssimo Nome de Jesus e Castela e Delegação de Malta). Na 
ocasião foi elaborado um Estatuto e Plano de Formação para um 
Noviciado comum.

A partir de 2000, ao iniciar-se o processo da União dos Agos-
tinianos do Brasil, decidiu-se pela manutenção do Noviciado co-
mum, em Bragança Paulista. Com o desligamento do Vicariato da 
Consolação do processo da atual Federação dos Agostinianos do 
Brasil, e com as devidas licenças do atual Prior Geral, Fr. Robert 
Francis Prevost, OSA, volta a funcionar a partir de 01/02/2009, o 
Noviciado Agostiniano da Consolação em Bragança Paulista.

No dia 01/02/2009, ingressarão no Noviciado os seguintes 
irmãos: Emerson Carlos Silva, Márcio Ferreira Afonso, Alexandre 
Escame Pereira, Lidenor Alves da Costa, Douglas Alves dos San-
tos, Jefferson Felipe Gomes da Cruz, Tertuliano da Silveira Mota 
e Vladimir Ferreira Coelho.

Elevamos ao Senhor nossas preces para que o Senhor lhes con-
ceda realizarem uma profunda experiência de interioridade e vida 
comunitária, tipicamente agostiniana. Dessa maneira, na alegria 
do encontro com o Senhor Ressuscitado, possam, como “discípulos 
missionários” se colocar com generosidade a serviço do Reino de 
Deus nessa Terra de Santa Cruz.

Frei Luiz Antônio Pinheiro, OSA

Nossa raízes

DiAs 01 A 04 De Dezembro 
XLIX Assembléia Vicarial – Mário Campos – MG.

DiA 04
Celebração de renovação de Votos dos Freis Haroldo Moreira e 
Márcio Alves e Profissão Solene de Frei Eustáquio Alves Goveia.

DiA 19 De Dezembro 
Início das comemorações do Ano Jubilar Sacerdotal de Frei 

Luciano Núñes García, em Marechal Hermes – RJ.

DiAs 05 A 09 De JANeiro 
XI Congresso Nacional Agostiniano da FABRA em São Paulo.

DiAs 27 De JANeiro A 01 De fevereiro De 2009 
Fórum Social Mundial em Belém do Pará.

DiA 01 De fevereiro
Abertura do Ano de Noviciado em Bragança Paulista – SP.

Agenda

Noviciado ano 1984 
Rio de Janeiro

Noviciado anos 1990 e 1991 
Bragança Paulista

Noviciado ano 1998 
Bragança Paulista

Noviciado ano 2002
Bragança Paulista

O NOVICIADO DA CONSOLAÇÃO



A C O N T E C E U

Mais um final de ano. Muitas coisas aconteceram neste 
período de nossa vida. Porém, tentamos nos recompor para 
uma nova caminhada que se vislumbra neste novo ano que 
se aproxima. Se pararmos para pensar, uma das poucas coi-
sas que permanece após todos os acontecimentos da nossa 
vida é a fé. A fé de que podemos continuar seguindo em 
frente com os nossos trabalhos, relacionamentos e sonhos. 
A fé de que podemos sempre recomeçar e crescer em todos 
os momentos de nossa vida.

Santo Agostinho tinha esta fé inabalável na vida, no 
gênero humano e em Deus. Esta fé é um dos elementos de 
exortação em muitos de seus escritos. A fé é o que verdadei-
ramente dá sentido a uma vida saudável junto a toda criação. 
“Cada manhã pões roupas a fim de cobrir tua nudez 
e defender-te do clima. Por que não cobres também 
tua alma com as roupas da fé? recorda cada manhã 
as verdades do credo e examina tua vida no espelho 
da fé. Caso contrário, tua alma padecerá a nudez do 
esquecimento e começará a resfriar-se com o frio da 
despreocupação.” (Sermão 58, 11, 13 de Santo Agostinho). 

Para nós, cristãos católicos, a fé é a certeza da presença 
de Deus em nosso meio e da garantia de que somos cuida-
dos por um Deus que despende sobre nós as suas graças e 
suas bênçãos diariamente. O fundamental é que estejamos 
preparados para receber tudo o que vem de Deus e sentir os 
seus sinais através da nossa fé. “Prepara o teu pote para 
ir à fonte da graça. Que significa preparar? Aumentar a 
fé, fortalecer a fé, robustecer a fé.” (Sermão 2, 6 de Santo 
Agostinho)

Através da virtude da fé, nós construímos toda a nossa 
espiritualidade e abrimos espaço para que Deus se manifeste 
em nossa vida através de tudo aquilo que é humano: conhe-
cimento, potencialidade e sentimento. A fé é o elemento 
principal para que o homem, re-ligado com a divindade 
possa construir um mundo fraterno e justo, onde as rela-
ções sociais sejam permeadas pelo poder criativo da sadia 
inclusão e das obras transformadoras das ações humanas. 
“Quem crê de verdade está sempre começando. É tal a 
profundidade que descobre não só as fórmulas com que 
expressam as verdades, como nas próprias verdades, 
que até os mais avançados em anos, os mais perspicazes 
em inteligência e os mais ardentes no zelo pelo saber, 
se reconhecem incluídos nisto: ‘Quando o homem tiver 
terminado, deverá voltar a começar.” (Carta 137, 3 de 
Santo Agostinho)

Este é o incentivo para o final deste ano: recomeçar. Mas 
não recomeçamos as nossas vidas do ‘zero’. Recomeçamos 
a partir da nossa fé, em Deus e nos homens. Este tempo do 
advento e das festas que o precedem nos dão esta oportuni-
dade. “Crer é alcançar” (Sermão 131, 3 de Santo Agostinho). 
Nesta certeza de alcançar o que há de melhor no ser humano, 
olhamos para a manjedoura e para o menino-Deus. Este é o 
verdadeiro encontro do humano que, recebendo o próprio 
Deus, o faz repousar em seu coração.  Em verdade, este 
menino-Deus é a nossa fé que, como ele, deve crescer em 
sabedoria e graça no decorrer deste novo ano nos ajudando 
a construir uma vida a partir da esperança, da caridade e da 
fé em Cristo Jesus. Feliz ‘recomeçar’ para todos nós.

Frei Arthur Vianna Ferreira, osa.             

fala  Agostinho
Crer é alcançar o 

poder de recomeçar
No dia 08 de Julho, aconteceu na 

Cúria Geral, em Roma, um encon-
tro de representantes do Vicariato 
com o Prior Geral da Ordem, Frei 
Robert Francis Prevost. Participaram 
os Freis Luiz Augusto de Mattos, 
Vicário Regional, Márcio Antonio 
Vidal de Negreiros, Secretário Vi-
carial e Félix Valenzuela Cervera, 
Conselheiro.  Antes do encontro, 
o Vicário Regional e o Secretário 
Vicarial participaram do Capítulo 
Intermédio da Província Agostinia-
na Matritense, ocorrido no Mosteiro 
do Escorial, na Espanha. 

O encontro com o Prior Geral foi 
uma oportunidade de diálogo sobre 
a histórica caminhada do Vicariato 

Nossa Senhora da Consolação do 
Brasil e, em especial, sobre o perío-
do que se seguiu após a decisão do 
Vicariato de deixar o processo da 
União das Circunscrições da Ordem 
no Brasil. Também se dialogou sobre 
a reorganização das etapas de forma-
ção no Vicariato e as perspectivas 
de futuro para o nosso apostolado 
no Brasil. 

Após esse encontro e com a reali-
zação da reunião do Conselho Geral 
da Ordem, o Vicariato recebeu do 
Governo Geral a autorização oficial 
para deixar o processo da União, em 
conformidade com os motivos apre-
sentados anteriormente no pedido 
enviado ao Prior Geral. 

Encontro com o Prior Geral

Com as festividades do dia de Santo Agostinho, celebradas dos dias 25 a 28 de agosto de 
2008, realizou-se a abertura das comemorações dos oitenta anos do Vicariato Nossa Senhora 
da Consolação do Brasil. Uma missa celebrada na Igreja Nossa Senhora da Consolação e Cor-
reia de Belo Horizonte – MG, com a presença dos religiosos, seminaristas, representantes das 
Unidades do Colégio Santo Agostinho e da Escola Profissionalizante, alunos, pais de alunos, 
funcionários e amigos, foi o marco inicial de muitas atividades que farão parte desta comemo-
ração tão significativa para a Ordem de Santo Agostino no Brasil e em especial para a Província 
Matritense, que enviou os primeiros religiosos ao Brasil em 1929, possibilitando assim o início 
de uma presença tão fecunda e testemunhal que se enraizou neste chão da “Terra de Santa 
Cruz” e tem produzido tantos frutos que sinalizam, desde nossa particularidade e carisma, os 
caminhos para a evangelização e a construção do Reino de Deus.  

O Vicariato Nossa Senhora da Consolação do Brasil está vinculado jurídica, histórica e frater-
nalmente à Província Matritense do Sagrado Coração de Jesus, da Espanha.  A vinda ao Brasil 
se deu pela situação vivida pela Província na Espanha, preocupada em salvar as vocações, diante 
da catástrofe que se avizinhava, com a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Os Superiores 
da Província Matritense decidiram enviar alguns jovens religiosos para o Brasil, no período de 
1929 a 1933. Foram fundadas várias comunidades e paróquias nos Estados do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, além da presença na Argentina e Uruguai. Após a Guerra Civil Espanhola, foram 
fechadas várias casas no Brasil e as da Argentina e Uruguai, permanecendo apenas as casas de 
Marechal Hermes e Engenho Novo no Rio de Janeiro e a comunidade de Belo Horizonte. Nos 
anos 1940-1960, intensificou-se a vida comunitária e pastoral nessas obras. No período 1968-
1983, o Vicariato participou de um projeto de formação com outras Circunscrições Agostinianas 
do Brasil. Tendo formação como prioridade, o Vicariato da Consolação teve sua vida e missão 
sempre modulada, animada e orientada pelas Assembléias Vicariais, realizadas duas vezes por 
ano. Neste mês de dezembro celebraremos nossa 49ª. Assembléia Vicarial. 

A partir do final de 1983, inicia-se um novo processo conhecido como o surgimento do “Novo 
Grupo”, o que possibilitou uma nova vitalidade nas diversas atividades que já se realizavam e o 
investimento em novas obras e atividades educacionais, paroquiais, formativas e missionárias. 
No ano de 1988 o Vicariato Matritense passou a se chamar oficicialmente Vicariato Nossa 
Senhora da Consolação do Brasil. Destes últimos vinte anos destacamos algumas conquistas e 
atividades importantes:

A presença atuante e testemunhal na Prelazia de São Felix do Araguaia – MT.•	
A presença, apoio e coordenação em movimentos como o Movimento Familiar Cristão do •	
Brasil e da América Latina; na Conferência dos Religiosos do Brasil; nos Vicariatos Epis-
copais da Arquidiocese de Belo Horizonte; Diretoria e outras funções na Organização dos 
Agostinianos da América Latina (OALA) e Federação Agostiniana Brasileira ( FABRA).
Comunidade do Teologado em Diadema – SP.•	
Noviciado Latino-americano em Bragança Paulista – SP.•	
Presença, intercâmbio e integração com o Vicariato da Bolívia.•	
Presença e coordenação do Tologado Latino-americano de Cochabamba – Bolívia.•	
Obras Sociais: Santo Tomás de Villanova ( Sopa dos Pobres ) em Marechal Hermes e AIA-•	
COM na cidade do Rio de Janeiro – RJ.
Escola Profissionalizante Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG.•	
Colégio Santo Agostinho – Nova Lima – MG.•	
Fundo de Solidariedade apoiando projetos sociais e culturais.•	
Recanto Santo Agostinho, casa de retiro e eventos, em Mário Campos – MG.•	
Projeto Social Santo Agostinho – Bragança Paulista – SP.•	
Apostolado Paroquial nas Paróquias do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bragança  Paulista, •	
Diadema, Cochabamba, São Paulo e na Missão de São Félix do Araguaia.
Presença e apoio na Missão da Ordem em Cuba.•	

Abertura das comemorações dos 80 
anos do Vicariato

Dos dias 30 
de agosto a 07 
de setembro de 
2008, a Comu-
nidade Paroquial 
e Religiosa da 
Consolação, no 
Rio de Janeiro, 
celebrou a No-
vena de Nossa 
Senhora da Con-
solação e Correia 
e comemorou os 
75 anos da ca-
minhada desta 
paróquia que é 
tão importante e 
querida. Com li-
turgias vivas e festivas, foram celebradas 
a memória de Santa Mônica e Santo 
Agostinho e a Festa de Nossa Senhora 
da Consolação e Correia. Aconteceram 
também palestras e audiovisuais lem-
brando a história da paróquia, marcada 
sempre por uma grande inquietude e fé 
e cercada de tantos desafios, em especial 
os sociais. Fez-se também a recordação 
de pessoas, famílias e comunidades que 
marcam essa trajetória de vida fecunda 
na fé e na vivência fraterna. Muitas 
pessoas e famílias, que não moram 
mais no bairro, visitaram a Consolação 

e participaram da Novena. 
O período de 1933 a 2008, tem sido 

um “Tempo da Graça”, como foi apre-
sentado nos temas e lemas de cada dia 
da Novena. Fizeram-se presentes alguns 
dos antigos Párocos da Consolação. As 
comunidades agradeceram por todos 
os párocos que trabalharam ao longo 
dos 75 anos.  Foram lembrados, de 
maneira especial, nas orações, celebra-
ções, confraternizações, publicações e 
apresentações, os três párocos que não 
estão mais entre nós: Frei Fincias, Frei 
Gregório e Frei Valdir, já falecidos.

75 anos da Paróquia N. S. da 
Consolação e Correia – RJ

Encontros Vocacionais 2008
No segundo semestre deste ano aconteceram 

duas jornadas de encontros vocacionais para jovens 
que manifestam sua inquietude vocacional e o 
desejo de um maior conhecimento de nossa espi-
ritualidade agostiniana. Os encontros aconteceram 
nos meses de agosto e setembro nas cidades de 
Bragança Paulista e Jundiaí –SP. Na primeira etapa 
participaram 13 jovens e na segunda 11 jovens, 

todos procedentes de várias regiões do Brasil. Uma 
terceira jornada aconteceu no mês de novembro 
e, destes jovens participantes, foram selecionados 
onze para ingressarem, no ano de 2009, na etapa 
inicial de formação, em Belo Horizonte – MG, para 
os estudos de Filosofia. 

O trabalho de animação e promoção vocacional 

do Vicariato está vivendo um momento de cres-
cimento na organização de atividades e eventos 
com a participação em vários espaços juvenis e de 
promoção vocacional em paróquias e dioceses que 
nos acolhem e na elaboração de novos materiais 
de divulgação. As sementes estão sendo lançadas e 
esperamos que no futuro possamos colher muitos 
e bons frutos deste trabalho vocacional.

Conselheiros com o Prior Geral

Vocacionados e Equipe Vocacional

Missa na Igreja N. S. da Consolação e Correia - BH


