ESCOLA SANTO AGOSTINHO

Homenagem

Bragança Paulista- SP

Breve Histórico
Antes de existir a Escola Santo Agostinho, em
Bragança Paulista – SP, o Vicariato Agostiniano
Nossa Senhora da Consolação do Brasil, através
de sua entidade civil, a Sociedade Inteligência
e Coração, mantinha o Projeto Social Santo
Agostinho, que iniciou suas atividades no ano
de 2006 com duas unidades, uma no bairro Vila
Aparecida e outra na zona rural, no bairro Água
Comprida. Sem sede própria, as atividades se
iniciaram em um espaço cedido pela prefeitura da
cidade, na Escola Municipal Maria Elisa Q. Câmara
e nas instalações da Escola Estadual João Rissardi
Junior, na zona rural, junto a uma das capelas
assistidas pelos Freis Agostinianos.

e fundamental, inclusão digital, artes cênicas,
além de possibilitar proteção aos menores em
situação de vulnerabilidade social, sempre aliando
educação com cultura. A partir do ano de 2010,
atendendo às novas exigências das leis federais
que regem as regras da filantropia, o Projeto Social
teve que mudar seu campo de atuação, passando
a se tornar uma Escola. A unidade rural foi
fechada e mantiveram-se as atividades do projeto
socioeducativo nas dependências da Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, para atender às exigências das
leis municipais. Inicia-se então a Escola Santo
Agostinho para a Educação Infantil em tempo
integral (crianças de 4 e 5 anos) e dá-se início ao
Ensino Fundamental – Ciclo I – do 1º ao 5º ano em
dois períodos – manhã e tarde. Hoje são atendidas
cerca de 400 crianças, com educação, transporte,
uniformes e alimentação, totalmente gratuitos.

Crianças na Biblioteca

O início deste projeto se deu com o apoio
e motivação de Frei Luiz Augusto de Mattos,
na época Vicário Regional. Os primeiros passos
foram marcados por poucos recursos materiais,
desconfiança dos moradores da cidade, incerteza
quanto ao sucesso do projeto, mas havia um
potencial humano muito bom e uma filosofia e
valores agostinianos, que fazem a diferença, a
serem revertidos na assistência social e na formação
educacional. Foram abertas salas para cursos
preparatórios aos exames supletivos do Ensino
Fundamental e Médio, Alfabetização de Adultos e
Cursos Pré-vestibulares.
Aos poucos se conquistou a confiança da
população e a nova sede do projeto social passou
para o prédio onde, até o ano de 2006, funcionava
o Seminário Santo Agostinho. Com a nova sede e
toda infra-estrutura necessária para atendimento
educacional a jovens e adultos, as atividades foram
ampliadas e surgiram cursos de informática, teatro e
atendimento para crianças com idades entre 5 e 10
anos. O projeto tornou-se o espaço de uma grande
família, pautado em uma proposta pedagógica
focada na filosofia agostiniana, privilegiando os
valores humanos, as pessoas menos favorecidas
do ponto de vista social e econômico, voltado à
inclusão de todos e com grande empenho em levar
os alunos a alcançar as melhores universidades,
cursos técnicos, certificação para o ensino médio

Crianças com professora

Após uma análise da realidade social do bairro e
da procedência da maioria do alunado, a Sociedade
Inteligência e Coração, através dos gestores, da
direção da Escola e dos religiosos agostinianos,
concluiu-se que para melhor atender os alunos mais
carentes e estar mais próximos de sua realidade
social e familiar, serial ideal transferir a sede da
Escola para a região mais carente da cidade, de
onde procede a maioria dos alunos. Consultado o
Prefeito Municipal e após estudos, fez-se o pedido
à prefeitura municipal, de doação de um terreno
para construção da nova sede. No final de 2011,
a Câmara Municipal, reconhecendo a importância
do trabalho social e educacional desenvolvido
pelos agostinianos no município, aprovou por
unanimidade a doação de um terreno e, no dia 06
de fevereiro, na prefeitura municipal de Bragança
Paulista, ocorreu a solenidade de entrega dos
documentos e contrato de concessão do terreno
aos Freis Agostinianos, através de sua entidade
mantenedora, a Sociedade Inteligência e Coração,
para a construção da nova sede da Escola Santo
Agostinho. A previsão é de que para o ano de 2013
possa ocorrer a inauguração da nova sede da escola,
que se situará no bairro Cidade Planejada II.
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Homenageamos neste número do Inquietude a
Sra. Helena Zandoná Bellotto, que nos últimos 20
anos, no exercício de sua profissão de costureira,
tem confeccionado o hábito agostiniano utilizado
pelos religiosos que ingressam no ano de noviciado,
ofício que realiza sentindo-se parte da família
agostiniana. Ela participa ativamente de nossa
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Bragança
Paulista - SP, desde o ano 1984, quando veio
morar com sua família, adquirindo a residência
que está ao lado de nossa Igreja paroquial. A Sra.
Helena é viúva do Sr. Wamberto Belotto, com
quem teve três filhos: Fabiano, Wamberto Júnior e
Marcelo. Seus familiares (pais e irmãos) procedem
de uma comunidade rural cuja Capela tem como
padroeira Santa Rita de Cássia, santa agostiniana,
pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
que está sob cuidados dos Agostinianos desde
1983. Na comunidade paroquial Helena Zandoná
já colaborou em várias pastorais e atualmente faz
parte da equipe da Pastoral Familiar e Pastoral da
Saúde. É uma mulher bastante dinâmica e engajada
em várias causas sociais, políticas e religiosas do
município, além de ser desportista, representando
a cidade em jogos da terceira idade como jogadora
de voleibol. Helena organiza também duas
romarias a pé todos os anos: a Romaria de Santa
Rita de Cássia, que sai da matriz até a capela na
zona rural e a romaria de São Tiago, que sai da
matriz e percorre algumas comunidades rurais.
Estas romarias reúnem centenas de pessoas com
motivação religiosa, ecológica, cultural e de
cuidados com a saúde. Todos os anos, uma de
suas maiores alegrias é participar da celebração
eucarística de abertura do ano de Noviciado,
quando os noviços, no ritual de vestição, recebem o
hábito religioso agostiniano que foi confeccionado
por suas mãos. Pela sua inquietude, orações e
comunhão com nossa comunidade agostiniana,
prestamos-lhe esta homenagem. Que Deus a
abençoe sempre!

VISITE-NOS NA INTERNET
Site: www.agostinianos.org.br

Dias 27 a 30 de Abril - Encontro de Formandos e Formadores – BH - MG.
Dias 28 a 31 de Maio – Assembleia Vicarial – Mário Campos – MG.
Dias 07 a 10 de Junho – Encontro Vocacional I Etapa – Bragança Paulista – SP.

Blog Vocacional
http://agostinianos-osa.blogspot.com.br
Facebook
http://www.facebook.com/vocacional.agostinianos

Rua Mato Grosso - 936 - Bairro Santo Agostinho
30.190-081 - BELO HORIZONTE - MG

Agenda

Doação de terreno para nova escola

Misteriosa é a vida!
Misteriosa e bela como um domingo de Páscoa
interminável!
Útero e pranto
a cruz ainda abraça a humanidade!
Sangra Jesus agora
no corpo queimado dos dois moradores de rua em
Taguatinga,
nas dezesseis vítimas –mulheres e crianças indefesasassassinadas brutalmente pelo Império no Afeganistão
pisoteado.
Pregado Jesus na cruz,
suas feridas doem na terra destruída,
pelo lucro suicida a Amazônia em Belo Monte profanada
De espinhos coroado
tem Seu rosto as marcas dos “Sem Teto” em Pinheirinhos
despejados.
Agoniza Jesus nos corredores dos hospitais superlotados,
assassinas as empresas que ao fraudar licitações negociam
a morte!
Morre Jesus agora
nos povos indígenas na cruz há séculos pregados,
qual outro Sinédrio

a bancada ruralista decidiu condená-los definitivamente
à morte.
Misteriosa é a vida!
Semente que ao morrer já ressuscita.
Vivo está Jesus
no colo de “Letícia” amamentando “Miguel” com leite
e com ternura,
no abraço amoroso e tão humano de “Tio Maurício”
curando as feridas do corpo e da alma dos meninos de
rua na solidão abandonados,
nos olhos já cansados e nos pés sempre ligeiros de “João
Vilaça”
lutando a vida inteira “para que a saúde se difunda sobre
a terra”.
Vive Jesus agora
na solidariedade dos que aboliram as fronteiras,
no povo que, mesmo abandonado pelos partidos,
-lamentavelmente tão iguaisnão desiste, e se organiza reivindicando o direito à utopia,
na comunidade que ao celebrar a CEIA anuncia ao
mundo que Jesus Ressuscitou.
Misteriosa é a vida!
Misteriosa e bela como um domingo de Páscoa
interminável!
Paulo Gabriel

IMPRESSO

Fala Agostinho
Das trevas do pecado à
luz do Senhor: o caminho
de solidariedade pascal
do cristão
A festa da páscoa se apresenta para nós como
a possibilidade de sermos pessoas melhores na
ressurreição de Cristo Jesus. Depois de um longo
período de meditação interior, podemos assumir as
nossas limitações e trabalharmos para sermos novas
criaturas naquele que vem trazer a vida nova. O
próprio Agostinho de Hipona nos convoca para esta
mudança de vida que a páscoa vem trazer para nós.
“Agora, pois, enquanto vivemos nesta carne
corruptível, morramos com Cristo pela conversão
dos costumes, vivamos com Cristo pelo amor da
justiça” (Sermão 38, 1104).
A conversão é o elemento principal de organização de
nosso caminhar junto a Deus e ao próximo. No mistério
de Cristo crucificado e no seu sofrimento, buscamos
associar as nossas mazelas individuais e sociais com
aquele que venceu a barreira do pecado e da injustiça,
para construirmos um mundo no qual as necessidades
dos mais vulneráveis sejam vistas como prioridade de
atendimento e de diminuição das desigualdades sociais,
econômicas, educacionais e políticas neste país. A
justiça, promotora do equilíbrio social e da convivência
entre os sujeitos, passa a ser, para cada um dos cristãos,
o sinal da graça e da bênção de ressurreição para nossas
famílias e toda a sociedade. Ou seja, a vivência de um
mundo justo e fraterno é o verdadeiro resultado da
presença ressuscitadora de Cristo Jesus no meio de
nós. “A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo
é a vida nova dos que creem em Jesus, e este é o
mistério da sua Paixão e Ressurreição, que muito
devíeis conhecer e celebrar. Porque não sem motivo
desceu a Vida até a morte. Não foi sem motivo
que a fonte da vida, de onde se bebe para viver,
bebeu desse cálice que não lhe convinha. Por que
a Cristo não convinha a morte” (Sermão 34, 157).
Mas para realizarmos esta presença ressuscitadora, é
necessário sairmos de nós mesmos ao encontro do outro.
Importar-se com o próximo é uma das características
daquele que revive os passos do Salvador e que se deixa
envolver pelo mistério do corpo e sangue de Jesus que se
repete nas missas dominicais. “Assim procede o corpo
de Cristo, assim se entrelaçam seus membros e se
unem na caridade e no vínculo da paz: quando
alguém possui e sabe dar a quem não possui.
Amai-vos pois, e querei-vos bem. Não cuideis
apenas de vós mesmos, pensai nos precisados que
vos rodeiam” (Sermão 37, 165). Cristo nos ensina
a solidariedade radical de vivermos não somente ao
lado do outro, mas com – e para – o outro, aceitando
as suas limitações, partilhando suas necessidades e
construindo um mundo em que os vínculos entre os
homens nos constituem como irmãos em um ideal
cristão de liberdade e fraternidade.
Na verdade a esperança da Páscoa é esta:“Fostes
outrora trevas, mas agora sois luz no Senhor”
(Sermão 38, 1109). Esta luz acesa pela ressurreição
de Cristo é a certeza de que podemos ser felizes
agora, promovendo a vida nova através da justiça e da
fraternidade entre os filhos de Deus. Foi por isto que
Jesus morreu. E também foi por isto que a vida nova
ressurgiu – e continua a ressurgir – dentro de cada um
de nós que acreditamos nas promessas de Deus.
Frei Arthur Vianna Ferreira, osa
freiarthur@ig.com.br

A C O N T E C E U
SEMINÁRIO SOBRE A VIDA RELIGIOSA

PROFISSÃO DE VOTOS E INGRESSO NO NOVICIADO

Novos Professos

Buscar maior leveza e agilidade institucional, ampliar as fronteiras por meio do
trabalho em rede entre as diversas ordens e congregações, partilhar os dons e carismas com
outras pessoas e grupos, foram alguns dos objetivos do Seminário sobre a Vida Religiosa
Consagrada, ocorrido entre os dias 23 e 27 de fevereiro, em Itaici, Indaiatuba (SP).
Organizado pela CRB Nacional - Conferência dos Religiosos do Brasil, o evento reuniu,
cerca de 400 religiosos entre Superiores Maiores dos Institutos Religiosos associados à
CRB, Diretoria Nacional, Comissão Executiva Nacional, Presidentes e Assessoras das
Conferências Regionais, Equipes de Reflexão Bíblica, Teológica, Psicológica e Missionária;
Conselho Superior e Fiscal, e Conselho Editorial da Revista Convergência. As atividades
desenvolvidas contribuíram para redescobrir o sentido profundo da Vida Religiosa
Consagrada, revitalizar a paixão por Jesus Cristo e seu Reino, mediante a escuta da Palavra
de Deus, a oração encarnada, uma sábia contemplação da realidade, o compromisso
discipular-missionário, a convivência como irmãos e irmãs e toda a criação. As reflexões
sobre o tema do Seminário: “Vida Religiosa Consagrada - a loucura que Deus escolheu
para confundir o mundo (Cf 1Cor1, 18-25)” contaram com a assessoria de biblistas,
psicólogos e teólogos que fazem parte da Equipe de Reflexão da CRB Nacional. “Fica uma
esperança, um sinal luminoso de um futuro mais autêntico, muito mais testemunhal e
feliz para a Vida Religiosa do Brasil. Um profundo desejo de tomar nas mãos e coração
a própria vocação no seu núcleo central e uma gratidão de ter sentado junto, abraçado a
mesma causa, cantado os mesmos cantos, rezado as mesmas orações”, conclui Irmã Márian
Ambrósio, presidente da CRB Nacional.

ENCONTRO DE RELIGIOSOS JOVENS

Dos dias 16 a 31 de janeiro de 2012 realizou-se o Encontro de Religiosos Jovens da
Ordem de Santo Agostinho, promovido pela OALA (Organização dos Agostinianos da
América latina). Rostos, culturas, alegrias, histórias e sonhos se encontraram em Buenos
Aires - Argentina, na Casa de Retiro Santo Agostinho (Recoletos) e na Casa de Formação
Santa Mônica (OSA), para refletir sobre a Vida Religiosa Agostiniana e trocar experiências.
O encontro destinava-se aos religiosos em via de realizar sua Profissão Solene e os que
já têm até cinco anos de profissão religiosa. Representaram o Vicariato Nossa Senhora
da Consolação os Freis Alexandre Escame Pereira e Emerson Carlos Silva. A caminhada
das Circunscrições da Ordem em alguns países da América do Sul revestiu-se de uma
forma única de "uma só alma e um só coração", com uma integração, partilha, comunhão
e fraternidade, típicas de nossa espiritualidade e carisma. Os jovens frades agostinianos
participaram, além do curso com a exposição de diversos temas, de diversas atividades
que permitiram o diálogo, a convivência e intercâmbio entre as diversas culturas ali
representadas.

No dia 15 de janeiro, o Vicariato Agostiniano
Nossa Senhora da Consolação do Brasil celebrou,
na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, em
Bragança Paulista-SP, a Solene Eucaristia de
Profissão dos Primeiros Votos Religiosos dos
Noviços de 2011, Freis Anderson Domingues de
Lima, Cleyton Monteiro, Clesio Dias dos Santos,
Fellipe da Silva Toledo, João Batista Miguel,
Samuel Mendes Marques, Thiago Nascimento
de Oliveira, Welder Lancieri Marchini e do
Ingresso dos Noviços do ano 2012, Freis Adriano
César da Silva Souza, Cristiano Aparecido

Noviços Ano 2012
Rodrigues, Daniel Maia da Silva, Danilo Gomes
de Almeida, Diego Fernando Moreira, Francis
Armando dos Santos, Luis Hernandes Matos
Leite, Rafael Bruno Ferreira, Rafael Donizete
Rodrigues, Rodrigo Antonio de Jesus. A missa
foi presidida pelo Prior Provincial, Frei Miguel
Angel Orcasitas, que estava em visita de renovação
às Comunidades do Vicariato, e concelebrada
pelo Vicário Regional, Frei Pablo Gabriel López
Blanco, pelo Mestre de Noviços, Frei Márcio
Antonio Vidal de Negreiros e Frei José Pires
Aguiar, Pároco. Também concelebraram vários

EQUIPE VOCACIONAL
Sob a orientação do Promotor Vocacional do Vicariato da
Consolação, Frei Márcio Antonio Vidal de Negreiros, a nova
equipe de promoção vocacional se reuniu no dia 25 de fevereiro.
Houve uma partilha sobre as perspectivas da caminhada
formativa, fez-se uma avaliação do trabalho e planejaram-se os
trabalhos e atividades da Pastoral Vocacional Vicarial para 2012.
A equipe conta com os seguintes integrantes: BRAGANÇA
PAULISTA: Frei Márcio Vidal, Frei Diego Fernando, Frei
Rodrigo Antônio e a Psicóloga Wilma Perini; DIADEMA: Frei
Felipe Cruz e Frei Samuel Marques; BELO HORIZONTE: Frei
Alexandre Escame, Alexandre Castro e Maksuel Gomes e RIO
DE JANEIRO: Frei Emerson Carlos. Frei Márcio fez uma reflexão
ajudando cada um a rever sua própria vocação. Através de
algumas frases como: "Nossa vocação é mistério! É dom gratuito"
(João Paulo II) nos ajudou a rever nossa trajetória vocacional e
desafios futuros e os rumos da Pastoral Vocacional. Elaborado
o calendário de atividades encerrou-se a reunião com a prece a
Deus, para que derrame sobre nós suas bênçãos, nos fortaleça
na caminhada e no trabalho para que consigamos fazer neste
ano, sob a orientação do Espírito Santo, uma profunda acolhida
aos vocacionados com seus corações inquietos.

religiosos agostinianos e sacerdotes provindos de
várias cidades e dioceses. A presença especial dos
familiares, amigos, membros das comunidades,
religiosos e religiosas, fez da celebração um bonito
encontro e intercâmbio de familiares. Agradecemos
a Deus por esta graça tão grande concedida ao
nosso Vicariato e à Ordem Agostiniana e pedimos
que desperte no coração dos jovens esse ardente
chamado para se consagrarem, desde a Vida
Religiosa Agostiniana, às causas do Reino de Deus
e ao serviço dos irmãos tendo uma só alma e um
só coração, voltados para Deus.

XII CONGRESSO DA FABRA

Representantes do Vicariato no Congresso

Entre os dias 16 e 20 de janeiro de 2012, celebrou-se em Bragança Paulista – SP,
o XII Congresso da Federação Agostiniana Brasileira (FABRA), que teve como tema
“Espiritualidade Agostiniana, a luz do Mestre Interior ilumina nossa realidade”.
O congresso, que é realizado a cada três anos, teve como foco principal o tema da
evangelização da juventude. Um dos objetivos foi promover a formação de lideranças
que trabalham com a juventude, uma vez que a próxima Campanha da Fraternidade
terá como tema os jovens, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude de
2013, que acontecerá no Brasil. Fazem parte hoje desta Família Agostiniana do Brasil,
cerca de vinte Congregações e Ordens masculinas e femininas. O Bispo Diocesano de
Bragança Paulista, Dom Sérgio Aparecido Colombo, presidiu a missa inaugural. Todos
os dias aconteceram palestras, entre elas a de D. Eduardo Pinheiro, Bispo de Campo
Grande e presidente da Comissão da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil) da Pastoral da Juventude. Também se realizaram oficinas com várias temáticas
relacionadas à espiritualidade agostiniana e à evangelização da juventude, marcada por
uma sociedade tecnológica, heterogênea em estilos de vida, paradigmas, sonhos e anseios.
Participaram cerca de 250 congressistas vindos de vários Estados do Brasil. De nosso
Vicariato participaram 42 representantes, entre religiosos, formandos e leigos(as) de
nossas obras e paróquias. Tivemos a alegria da participação de nosso Prior Provincial Frei
Miguel Angel Orcasitas e de nosso Vicário Regional, Frei Pablo Gabriel López Blanco.

