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A TODOS OS MEMBROS DA ORDEM.

______________________________

Objeto: Votos pelas festas de Santa Mônica e de Nosso Pai Santo Agostinho.
Caros Confrades,
o ano passado escrevi uma carta por ocasião das festas de Santa Mônica e de nosso fundador, o
Pai Santo Agostinho, porque achei por bem não esperar as longínquas festas de Natal para
comunicar-me com vocês.
Este ano de 2019, para mim pessoalmente, tem uma grande importância, por vários motivos:
- a convocação do Ano do Carisma e a realização de um Congresso sobre o tema, que
encerrar-se-á no Vaticano aos 12 de setembro numa audiência particular com o Papa;
- o acompanhamento do processo de aprovação das nossas Constituições revisadas pelo
Capítulo geral de 2017 e apresentadas pela terceira vez à Congregação competente;
- o encontro particular realizado com o Papa, no dia 5 de abril de 2019, junto com os
outros dois superiores gerais agostinianos: Fr. Alejandro Moral (OSA) e Fr. Miguel
Miró Miró (OAR), cujo motivo principal foi a solicitação para a aceleração do
processo de declaração de Santo Tomás de Vilanova Doutor da Igreja por parte da
Congregação competente; na ocasião foram entregues ao Papa Francisco as Obras
Completas de Santo Tomás em espanhol;
- a visita à Província Santa Rita de Cássia do Brasil, com a participação ao encontro dos
formadores (16-19 de julho de 2019), por parte do Vigário geral, Fr. Carlo Moro,
responsável do Secretariado para os Estudos e a Formação;
- a Visita canônica à Philippine Province Saint Nicholas of Tolentino, ainda em
andamento (25 de julho – 7 de setembro), cuja presença se estendeu com o sopro do
Espírito até à Indonésia, ao Vietnã e recentemente também à Índia.
Por todos estes acontecimentos me sinto muito enriquecido. Aumenta sempre mais minha
bagagem de conhecimento de cada membro da nossa família religiosa e também da minha
responsabilidade. Tudo isso é muito importante para fazer o devido discernimento e tomar as
decisões adequadas, quando necessário. Tenho a firme convicção que o rosto atual de nossa
família religiosa é multiétnico e multicultural. Por isso mesmo as Constituições, o Diretório, o
Ritual, as nossas tradições e o nosso carisma devem constituir o eixo fundamental da unidade
na diversidade. Reconheço nisto o grande desafio dos Agostinianos Descalços no atual contexto
histórico que se trata, no fundo, dos mesmos desafios da Igreja missionária.
O afeto materno de Santa Mônica, a sabedoria experiencial de nosso Pai Santo Agostinho e a
sofrida experiência do Santo missionário Ezequiel Moreno nos sustentem na nossa vida
religiosa. Uma cordial saudação a cada um de vocês.
Da Nang (Vietnã), 19 de agosto de 2019,
festa de Santo Ezequiel Moreno.
Fr. Doriano Ceteroni
Prior geral
Fr. Diones Rafael Paganotto
Secretário geral

