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Outubro
08 a 11 de outubro – Encontro Vocacional Agostiniano, Mário Campos – MG.

Dezembro
06 a 09 de dezembro – III Capítulo Vicarial, Mário Campos – MG.

11 de dezembro – Ordenação Presbiteral de Frei Haroldo Moreira Filho,  
em Santa Rita de Ouro Preto – MG.
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A Campanha Missionária, promovida e coordenada 
pelas Pontifícias Obras Missionárias, propõe para este 
ano de 2010 o tema: “Missão e Partilha”, e como lema: 
“Ouvi o Clamor do Meu Povo” (cf. Ex 3,7b).  O tema 
Missão e Partilha remete à Campanha da Fraternidade 
deste ano, ao qual todo ano buscamos resgatar, com 
enfoque e dimensão missionária. O lema recorda o 
Êxodo do povo de Israel, e os muitos “êxodos” dos 
povos atuais. Também nos remete ao tema da migração, 
mobilidade humana, do ser peregrinos, lembrando-
nos permanentemente que o horizonte da Missão é o 
mundo, a humanidade no seu todo. A água remete ao 
valor e a dignidade da vida como elemento vital para o 
planeta, onde vive e está inserida a humanidade. Aqui, 
especificamente, remete-nos à realidade amazônica, com 
sua rica biodiversidade. Lembramos que a última semana 

do outubro, dedicada à Amazônia, vem inserida no 
contesto do Mês das Missões. O barco faz alusão à figura 
bíblica da Igreja Peregrina que “navega” pelos mares da 
história da humanidade. Nela se destaca a figura de Jesus 
Cristo. É Ele quem dá segurança: “Não tenham medo... 
Avancem para águas mais profundas!” (cf. Mt 4,18). Ao 
mesmo tempo aponta para o horizonte amplo e universal 
da Missão, que é o mundo, a humanidade. A Missão 
não tem fronteiras! Destaca-se ainda a figura dos índios, 
etnias vivas e presentes na realidade amazônica, do Brasil 
e de outros países. Povos que nos acolheram, abrindo-se 
à Boa-Nova do Evangelho, e que precisam ser respeitados 
e valorizados, como portadores de valores evangélicos 
já presentes, quais “sementes do Verbo Encarnado” que 
estabeleceu morada definitiva junto à humanidade e 
que, portanto, chegou lá muito antes que o missionário. 

(PE. Daniel Lagni, diretor Nacional das POM do Brasil)

Missão e Partilha

Mês Missionário 2010

Pastoral Vocacional  em 2010
A Pastoral Vocacional em nosso 

Vicariato, conforme orientam as 
Constituições da Ordem e nosso Plano 
de Formação, insere-se no contexto do 
crescimento e santificação da Igreja. 
Nossos documentos oficiais dizem: 
“Recordem os Irmãos que todos são 
obrigados a fomentar a promoção 
de vocações para a consagração 
agostiniana, como um elemento 
específico da missão pastoral que 

a Ordem desempenha na Igreja. A 
oração assídua, o exemplo da própria 
vida, a catequese e o trabalho na vinha 
do Senhor são a melhor recomendação 
e convite de nossa Ordem para 
abraçar a vida agostiniana. Coloquem 
um grande esmero na promoção 
vocacional, especialmente os que se 
dedicam à pastoral ou à educação 
dos jovens” (Const.186). Assim tem 
sido o trabalho com as vocações em 

nosso Vicariato, dedicação e esmero, 
acompanhados do ideal agostiniano 
que anima e inquieta os jovens 
que querem encontrar o caminho 
para consagrarem suas vidas no 
seguimento a  Jesus Cristo. 

O ano de  2010 reve lou- se 
como um ano muito promissor em 
termos de promoção vocacional. 
Muitos jovens nos buscam e querem 
conhecer, discernir e abraçar o 

carisma agostiniano. Buscamos 
oferecer, através do acompanhamento 
per sona l i zado,  da  or i entação 
vocacional e do investimento no 
potencial vocacional dos jovens, 
uma resposta às inquietudes dos 
vocacionados. Neste sentido, os 
Encontros Vocacionais são um lugar 
privilegiado para conhecerem mais 
de perto nosso modo de viver como 
consagrados nos dias atuais.

Encontro de Bragança Paulista – SP
Realizou-se nos dias 02 a 04 de julho, em Bragança Paulista – SP e contou 

com a presença de 23 jovens procedentes de várias cidades dos Estados de 
São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e do Distrito Federal. O 
encontro teve momentos de convivência, partilha sobre a busca vocacional, 
reflexões, dinâmicas, conhecimento da vida de Santo Agostinho e Carisma 
da Ordem, teatros e celebrações litúrgicas.

Encontros realizados

Encontro  Vocacional do Nordeste
A cidade de Carpina, no Estado de  Pernambuco,  acolheu o I Encontro 

Vocacional Agostiniano da Região Nordeste, realizado pelo Vicariato Nossa Senhora 
da Consolação do Brasil. A iniciativa deste encontro se deu pelo trabalho de 
acompanhamento vocacional  que venho realizando com muitos jovens das regiões 
Nordeste e Norte. A proposta de realizar um encontro nesta região do Brasil foi 
acolhida pela Equipe Vocacional e pelo Vicariato. O encontro aconteceu como um 
marco histórico, não só para o Vicariato, mas para a Ordem de Santo Agostinho. 
Participaram 17 jovens dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande 
do Norte, Ceará e Maranhão. A acolhida das Irmãs Salesianas no Juvenato Maria 
Auxiliadora, onde aconteceu o encontro, a alegria, inquietude e esperança dos jovens 
vocacionados e a presença da Equipe Vocacional, demonstraram o empenho, a 
responsabilidade e a dedicação ao trabalho de Promoção Vocacional. Foi marcante 
a presença do Bispo Diocesano de Nazaré da Mata, Dom  Frei Severino Batista de 
França, que nos acolheu com muito carinho na sua Diocese, bem como do Pároco 
local, Padre Breno, Salesiano, que nos deu seu apoio e incentivo. Tantas outras 
experiências vividas neste encontro fizeram dele um acontecimento memorável para 
nossa caminhada agostiniana, abrindo caminhos para futuras novas experiências 
nestas terras férteis de fé, acolhida, simplicidade, sonhos e utopias, sinais da presença 
viva do Reino de Deus.   

Encontro de Belo Horizonte 
O terceiro encontro vocacional do ano aconteceu nos dias 27 a 29 de 

Agosto, dias de festa agostiniana pela celebração de Santa Mônica e Santo 
Agostinho e encerramento do mês vocacional. O encontro realizou-se no 
Recanto Santo Agostinho, região de Belo Horizonte. Participaram 18 jovens 
procedentes dos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, 
Paraná e Alagoas. O encontro teve início com a Missa Solene em louvor a 
Santo Agostinho, celebrada na paróquia Nossa Senhora da Consolação e 
Correia, em Belo Horizonte, quando se reuniram religiosos(as), formandos, 
vocacionados, funcionários das escolas, fiéis de nossas paróquias e amigos. O 
tema do encontro foi  “Santo Agostinho e minha busca vocacional”.  

Destes encontros foram selecionados muitos jovens para participarem do 
encontro de outubro e destes vocacionados surgirá o novo grupo de formandos 
para 2011. 

 Os encontros possibilitam aos jovens abraçar com mais vigor o caminho 
do discernimento vocacional. O trabalho realizado pela equipe vocacional 
vem sendo reconhecido e valorizado pelos vocacionados, pelos religiosos e 
por muitas pessoas que nos apóiam e percebem a seriedade e os frutos deste 
trabalho. O acompanhamento e discernimento vocacional que oferecemos, 
promovem a espiritualidade e o carisma agostiniano através da vivência 
fraterna, da acolhida, da amizade, da interioridade e da busca de Deus, na 
perspectiva de alcançarmos ser “uma só alma e um só coração”  e nos tornarmos 
sinal de compromisso e serviço à Igreja e ao Povo de  Deus.  

Encontro de Bragança Paulista – SP

Encontro  Vocacional do Nordeste

Encontro de Belo Horizonte 



A C O N T E C E U

O local do encontro sempre foi um desafio para o ser 
humano. Passamos a vida inteira buscando construir estes 
espaços feitos de comunicação, afetos e troca de experiências. 
O desejo humano é feito desta busca contínua de realizarmos, 
com o outro, o encontro de identificação de ideais e sonhos 
que nos constituem enquanto pessoas que fazem a grande 
experiência da vida comunitária em sua plenitude. Este mesmo 
desejo do encontro se faz pungente no coração humano na 
constante busca de Deus. Santo Agostinho, no sermão 80,7, já 
nos recorda que ‘o desejo é uma forma de oração’. Desta 
forma, o nosso coração busca um local de encontro com Deus 
que ajude o ser humano a viver a alegria de ser filho de Deus e a 
fé que promove o conhecimento de Deus e de si mesmo. A fé se 
transforma, para nós cristãos, num dos instrumentos principais 
para vivermos o encontro. Ela tem a capacidade de nos levar a um 
conhecimento da verdade que nos ajuda a entender o movimento 
que Deus realiza em nossas vidas e nas dos nossos irmãos. ‘A 
fé abre a porta do conhecimento. A incredulidade 
a fecha’ (Santo Agostinho in Carta 136, 4). Acreditar no 
verdadeiro ‘encontro’ com Deus e com os irmãos passa a ser o 
fundamento principal da nossa vivência cristã. Se com a oração 
expressamos o nosso desejo de se encontrar com o divino, com 
a fé acreditamos na sua concretização. Ela produzirá em nós 
a esperança necessária para continuarmos a nossa caminhada 
rumo à pátria celeste. “A felicidade do homem consiste 
em crer no que Deus promete. A de Deus, em dar ao 
homem o que ele espera” (Santo Agostinho in Salmos 32, 
2, 19). Oração, fé, esperança e encontro. No coração do ser 
humano está o necessário para que estes passos se transformem 
em realidade para o homem e todos ao seu redor. A oração é 
uma forma de comunicação fundamental no encontro com Deus, 
proporcionando também assim, um encontro com o próximo. A 
fé legitima este encontro à medida que o ser humano passar a 
acreditar na possibilidade de uma vida que tem seu sentido na 
partilha com todos. E a esperança ratifica o desejo expresso na 
comunicação entre os homens de uma vida harmônica, justa e 
solidária, que contempla o próprio retorno da humanidade para 
Deus. “Quem põe seu prazer na peregrinação desta vida 
não ama verdadeiramente a terra de promissão da 
vida eterna. Toda peregrinação é por si mesma dura e 
cansativa. Quem a empreende o faz pela esperança de 
chegar à meta” (Santo Agostinho in Salmo 85,6). O encontro 
é apenas o caminho. Através da oração, a fé e a esperança se 
transformam em possibilidades concretas de o trilharmos com 
o objetivo de nos  identificarmos com o projeto de Deus em 
uma vida de solidariedade a toda a humanidade. “Tua fé é a 
tua justiça, porque, se crês, evitas os pecados; se os 
evitas, praticas boas obras” (Santo Agostinho in Salmos 
32, 2, 4). O encontro faz parte de nossa caminhada e de uma vida 
baseada no desejo, na fé e na esperança. Direcioná-lo a Deus é o 
nosso projeto. Utilizá-lo como instrumento de aproximação aos 
nossos irmãos é a nossa meta. Pois como diz Santo Agostinho 
na Carta 130, 16 “Quanto mais intensos são os desejos 
que precedem e acompanham nossa oração, melhores 
são seus efeitos.” Que os resultados da nossa oração e da 
nossa fé, em Deus e nos irmãos, sejam um encontro que produza 
a esperança de um mundo melhor.

 Frei Arthur Vianna Ferreira, osa.
freiarthur@ig.com.br

Fala  Agostinho
 Oração e fé, na 

esperança do encontro. Encontro de Formandos 
e Formadores

Dos dias 03 a 05 de junho, realizou-se no Recanto Santo Agostinho, em Mário Campos, 
região da grande Belo Horizonte, mais um Encontro de Formandos e Formadores. Como 
todos os anos, o evento teve seu início com a participação na Missa de Corpus Christi, neste 
ano, celebrada na Paróquia Cristo Redentor, em Belo Horizonte. Cerca de 3500 pessoas 
participaram desta bela festa da Eucaristia. Já no Recanto Santo Agostinho o encontro foi 
marcado pelos momentos fortes de espiritualidade com as orações e celebrações, a reflexão 
e estudo do Anteprojeto de Formação Vicarial, a partilha e testemunho dos assessores: 
Irmã Lúcia Araújo, da Secretaria de Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte e Tio 
Maurício, leigo consagrado que vive o carisma da Irmandade do Servo Sofredor, que 
trataram do tema  “A consagração e o seguimento a Jesus Cristo em nossos dias”, partindo 
do testemunho de suas próprias experiências. Também ocorreu um momento de partilha da 
caminhada formativa entre os formandos das diversas etapas. Não faltaram  momentos de 
recreação, dinâmicas e um bingo muito divertido. O Encontro concluiu-se com um jantar 
festivo e a comemoração dos aniversariantes do mês. Participaram os 42 formandos de 
nosso Vicariato e 05 formadores.

Ordenação Diaconal
No dia 26 de junho passado 

foi ordenado Diácono Frei 
Haroldo Moreira Filho, na 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Bragança 
Paulista - SP. A celebração foi 
presidida por Dom Tarcísio 
Scaramussa, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de São Paulo, 
concelebrada pelo Vicário 
Regional, Frei Luiz Augusto 
de Mattos, vários religiosos 
agostinianos e de outras 
famílias religiosas. Também 
formandos, familiares e 
amigos se fizeram presentes. 
Frei Haroldo é membro 
da equipe de formação do 
Teologado, em Diadema - 
SP. Escolheu como lema de 
sua ordenação um versículo 
do salmo 99: “Servir com alegria”. A celebração foi marcada por um profundo espírito 
de oração e júbilo. Na homilia, Dom Tarcísio lembrou a função do diácono na Igreja e 
essa lembrança transformou-se em humilde prece a Deus, inspirador das vocações, pela 
perseverança e fidelidade do novo diácono. De fato, no ensejo da festa, que alegra a Igreja 
e, sobretudo, nosso Vicariato, resta a todos a constante lembrança de que, pela consagração 
de nossas vidas, importa “Servir com alegria”. Sua Ordenação Presbiteral será dia 11 de 
dezembro, em Santa Rita de Ouro Preto – MG.

Eleição do Novo Vicário e Conselheiros
Realizou-se dos dias 07 a 10 de junho, no Recanto Santo Agostinho, em Mário 

Campos - Minas Gerais, a Quinquagésima Segunda Assembleia Vicarial, esta de 
caráter Pré-Capitular, contando com a presença de todos os religiosos do Vicariato. 
Os temas centrais destes dias de encontro foram: Estudo do Anteprojeto de 
Formação Vicarial, Revisão dos Estatutos e Projeto Econômico Vicarial, adequação 
da Educação e Assistência Social em conformidade com a nova lei de filantropia. 
Também ocorreu a eleição para indicação e escolha do novo Governo Vicarial que, 
após a aprovação do Provincial e seu Conselho e do Prior Geral e seu Conselho, 
tomará posse no III Capítulo Vicarial, a realizar-se nos dias 06 a 09 de dezembro. 
Foi eleito para o cargo de Vicário Regional Frei Pablo Gabriel López Blanco e para 
Conselheiros os Freis Luiz Antônio Pinheiro, Félix Valenzuela Cervera, Márcio 
Antonio Vidal de Negreiros e Cleber Paulo de Souza Novais. A Assembleia teve sua 
conclusão com uma celebração Eucarística animada pelos Formandos do Aspirantado 
e Postulantado de Belo Horizonte, ocasião em que celebramos a Festa litúrgica do 
Sagrado Coração de Jesus, em comunhão com toda a Província Matritense, que o 
tem como padroeiro.

Reinauguração da Fraternidade Santo Dias
No dia 22 de setembro, depois de passar por 

uma ampla reforma, foi reinaugurada a casa onde 
está presente a Comunidade do Teologado. A casa 
está inserida num bairro popular na cidade de 
Diadema - SP. Por todo contexto de luta social 
e defesa dos direitos humanos, sobretudo dos 
operários, a Fraternidade Agostiniana, como em 
sua primeira estadia ali nos anos 1988-2001, 
continua designando-se Fraternidade Santo Dias, 
em homenagem ao operário Santo Dias da Silva, 
assassinado pela Polícia Militar, em São Paulo, 
no dia 30 de outubro de 1979, durante o regime 
militar. A cerimônia de reinauguração e benção da 
casa contou com a participação de representantes 
das diversas comunidades do Vicariato, bem como 
de representantes das diversas Comunidades 
Eclesiais da Paróquia Maria Mãe dos Pobres, onde 
os Frades desenvolvem o trabalho pastoral. Frei 
José Saraiva, Prior da comunidade, acolheu a todos 
destacando o espírito de fraternidade e amizade 
que marca nosso carisma. Fr. Paulo Gabriel, em 
visita fraterna, na qualidade de Vicário eleito para 
o próximo quatriênio, destacou a importância de 
nossa presença em Diadema, sobretudo num contexto de formação teológica, uma vez que se deve ter presente a 
indispensável correlação entre a Vida e a Teologia. Frei Márcio Antônio Vidal de Negreiros, representando o Vicário 
Regional, presidiu a cerimônia e abençoou a casa e os presentes. Unidos na alegria de nossa presença no meio daquele 
povo, rezemos para que Deus abençoe e faça frutífero o apostolado eclesial e intelectual da Fraternidade Santo Dias.

Homenagem
O Vicariato Agostiniano Nossa 

Senhora da Consolação, através do jornal 
Inquietude, presta sua homenagem 
a uma mulher agostiniana, servidora 
dos pobres de coração, por opção e na 
ação, a Sra. Margarida Maria Séllos 
Brito, co-fundadora, com Frei Luciano 
Núñes García - OSA, da Obra Social 
Santo Tomás de Vilanova, a “Sopa dos 
Pobres”, na Paróquia Nossa Senhora 
das Graças, em Marechal Hermes – RJ. 
Margarida faleceu no dia 18 de julho 
passado, aos 70 anos de idade, dos quais 
os últimos 25 anos foram de doação e 
entrega total aos pobres, em especial os 
moradores da rua. Viúva de Silas José de 
Brito, deixou dois filhos biológicos e sete 
filhos adotivos que foram resgatados 
da pobreza. Foi afiliada à Ordem como 
leiga consagrada e recebeu um prêmio 
internacional pela dedicação aos pobres. 
Margarida foi coordenadora da Obra 
Social desde sua criação até poucos anos 
atrás, quando passou a trabalhar todos 
os dias na rua,  distribuindo lanches e 
refresco para os moradores de rua todas 
as noites. Fez este trabalho até o dia de 
sua morte.  A ela nossa gratidão pelo 
autêntico testemunho evangélico de 
amor aos pobres.

Atual Comunidade de Diadema - SP


