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Prot. Reg. V; fol. 205/07 

AO PRIOR PROVINCIAL 
E AOS CONFRADES DA PROVÍNCIA DAS FILIPINAS 

e p.c.  
A TODOS OS RELIGIOSOS DA ORDEM 

____________________ 

Assunto: Promulgação da Visita canônica às comunidades da Philippine Province of Saint 
Nicholas of Tolentino. 

 

Caros Confrades,  

com a presente comunico a Visita canônica, prevista pelas Constituições (nn. 224-226) e pelo Diretório 
(nn. 133-137), à Província das Filipinas. Ela insere-se nas celebrações alusivas aos 25 anos da presença 
de nossa Ordem neste país asiático e nas do Ano do Carisma, convocado para lembrar-nos 
reciprocamente o que nos identifica como Agostinianos Descalços no riquíssimo panorama da Igreja.  

Um dos motivos principais que me inspirou na promulgação deste ano especial foi a constatação 
da surpreendente expansão de nossa Ordem, sobretudo no continente asiático. De fato, das Filipinas, 
onde nossos religiosos chegaram aos 2 de agosto de 1994, nossa família religiosa estendeu sua 
presença e sua ação na Indonésia, no Vietnã e, recentemente, na Índia.  

Neste rico momento histórico é ainda mais urgente zelar por nossa identidade, porque isto 
fortalece nossa unidade. Inspirando-nos na bula Sacri Apostolatus Ministerio de Papa Paulo V (5 de 
maio de 1620) devemos encarnar também no contesto cultural, social e religioso destes países o nosso 
carisma: “Felizes por servir ao Altíssimo em espírito de humildade”.      

A Visita canônica nos países asiáticos acontecerá de 25 de julho a 7 de setembro e será 
concluída, alguns dias depois, na comunidade de Nápoles – Itália. 

Nossos Estatutos lembram que o objetivo principal da Visita consiste em incentivar os 
religiosos, patrimônio mais precioso da Ordem, no caminho da santidade, seguindo o que é específico 
da nossa espiritualidade. Na Visita será meu valioso colaborador Fr. Diones Rafael Paganotto, 
Secretário geral, que cuidará da revisão dos registros das Missas e da administração (Dir. n. 136,2) e 
me ajudará na comunicação em inglês. Enviarei também um pequeno vademecum ao Prior provincial 
para facilitar o trabalho de preparação e o desenvolvimento da Visita. 

Convido a todos a elevar a Deus suas preces à Virgem de Lavang, Padroeira do Vietnã, ao 
S. Pai Agostinho, a São Nicolau de Tolentino, Padroeiro da Província das Filipinas, e aos Veneráveis 
Confrades, para que esta Visita seja um momento forte de fraterna vida agostiniana e de 
encorajamento recíproco a continuarmos felizes e confiantes no caminho do bem, apesar das 
inevitáveis dificuldades e desafios que se apresentam. 

 

Roma, 26 de abril de 2019,  

Festa de Nossa Senhora Mãe do Bom Conselho.     

Fr. Doriano Ceteroni  
Prior geral 

 
Fr. Diones Rafael Paganotto 
Secretário geral 


