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Prot. Reg. V; fol. 211/04 

[Cristo Jesus] despojou-se,  
assumindo a forma de escravo  

e tornando-se semelhante ao ser humano (Fl 2,7). 
 

Objeto: Votos de Natal 2019. 

 

Caros confrades, amigos e colaboradores, 

Quisemos coroar a celebração do Ano do Carisma, convocado aos 10 de março de 2019 e solenizar 
os 420 anos da introdução na Ordem do voto de não ambicionar, depois transformado em voto de 
humildade, com uma solene Eucaristia de ação de graças presidida pelo Vigário geral, Fr. Carlo Moro, 
na Igreja de Santo Stefano Rotondo, em Roma. 

Os Agostinianos Descalços de Roma irão encontrar-se naquela igreja aos 10 de dezembro de 2019, 
repetindo o gesto dos nossos primeiros confrades reformados que, a pedido do Superintendente 
Apostólico Fr. Pietro Villagrassa, renovaram sua Profissão religiosa acrescentando o voto de não 
ambicionar. 

A proximidade desta data fundante da nossa história com a festividade do Natal, nos leva a pô-la 
numa relação direta o voto de humildade com o mistério da Encarnação do humilde Jesus. O trecho 
da Carta aos Filipenses nos pede: “Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, 
existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma 
de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, 
fazendo-se obediente até a morte – e morte de cruz!” (Fl 2,5-8). 

Teria na vida de Cristo um gesto mais radical e completo de humilhação, de aniquilação e de 
despojamento total do que a sua Encarnação?  Nesse trecho de Paulo também aparece evidente o nexo 
muito estrito do mistério do Natal com o da Páscoa: a Redenção leva à plenitude o mistério insondável 
da Encarnação. 

É verdadeiramente grande aquele que vai ao encontro, que sabe descer e se dispor a servir para elevar 
e fazer grandes os outros. O nosso carisma sintetizado na significativa expressão Felizes por servir 
ao Altíssimo em espírito de humildade requer uma mudança de sentimentos e de critérios, bem como 
uma conversão da mente e do coração. 

 

A todos meus sinceros votos de um Santo Natal e de um Feliz Ano de 2020. 

 

Roma, 1° de novembro de 2019, Festa de Todos os Santos. 

 

 

 Fr. Doriano Ceteroni  
Prior geral 

 
Fr. Carlo Moro 
Pró-Secretário geral 


