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Prot. Reg. V; fol. 211/09 

A TODOS OS RELIGIOSOS DA ORDEM. 
 ______________________________ 

Objeto: Convocação do LXXIX Capítulo geral extraordinário da Ordem. 
 

Caríssimos confrades, a todos vocês a minha cordial saudação. 

De acordo com: 

- o que foi decidido no Documento Programático do LXXVIII Capítulo geral de 2017, 
que no n. 4 do Revisar assim se expressava: “Celebre-se no terceiro ano do sexênio um 
Capítulo geral extraordinário para a inserção definitiva (nas Constituições ndr) do  texto 
revisado e a revisão das partes que faltam”, em substituição da Congregação Plenária;  

- o n. 194 das Constituições e do n. 94 do Diretório,  

CONVOCO  

o LXXIX Capítulo geral da Ordem dos Agostinianos Descalços.  

Tratar-se-á de um Capítulo geral extraordinário que iniciará aos 8 de junho de 2020, segunda-
feira, às 10h junto à Cúria geral, Piazza Ottavilla 1, em Roma – Itália;  

Conforme a decisão do Definitório geral ordinário de 2 de outubro de 2019 (SESSÃO IV, Prot. 
Reg. V; fol. 210/03), os Vogais participantes ao Capítulo geral serão 22, assim divididos:   

- O Prior geral, os 4 Definidores gerais, o Procurador geral e o Secretário geral; 
- Os 3 Priores provinciais; 
- 12 Deputados (4 para cada uma das Províncias), eleitos pela base. 

Na eleição dos Deputados que irão participar ao Capítulo geral, conforme o n. 195 § 1c, e o n. 
195 § 2 das Constituições, não têm voz ativa nem passiva os que participam ex-ofício no mesmo 
Capítulo geral (n. 95 do Diretório). 

Na lista dos religiosos elegíveis para o ofício de Deputado devem constar também os nomes dos 
religiosos residentes fora da Província, mas que fazem parte da mesma. 

As fichas com os nomes dos candidatos a Deputados ao Capítulo geral extraordinário poderão ser 
enviadas aos religiosos pelos respectivos Conselhos provinciais via e-mail. As mesmas, quando 
forem recebidas, serão impressas em papel branco, formato A4 e, depois de serem preenchidas, 
serão enviadas ao respectivo Prior provincial em dois envelopes brancos (um dentro do outro): 
num constará o nome do religioso e no outro a palavra Voto.   

As Atas do escrutínio dos votos e da eleição dos Deputados seja transmitida ao Definitório geral 
até o dia 30 de abril de 2020, para que possa ser comunicada em tempo hábil a convocação do 
Capítulo geral aos Membros eleitos. 

O Capítulo geral irá discutir o estado da Ordem e verificar o plano de trabalho atualmente vigente 
(Const. n. 192-193). Conforme as orientações da CIVCSVA, ele não irá ocupar-se da inserção 
definitiva nas Constituições do texto revisado pelo precedente Capítulo geral, porque, com a 
aprovação da Santa Sede e o decreto de promulgação do Prior geral, o novo texto entra 
imediatamente em vigor. O Capitulo geral irá levar a termo o trabalho de revisão das partes das 
Constituições que dizem respeito à Administração dos bens e à Correição fraterna, à Tutela das 
leis e à Separação da Ordem. 
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Sendo difícil prever a duração do mesmo, é prudente que os que forem chamados a participar 
neste importante acontecimento disponham de um tempo adequado ao desenvolvimento 
completo dos trabalhos.  

Durante os trabalhos do Capítulo geral adotar-se-á o idioma italiano, idioma oficial da Ordem. 
Cada um traga consigo o hábito religioso preto. 

Peço a todos os religiosos e a todas as Comunidades para rezar insistentemente a SS. Trindade, o 
nosso Pai Santo Agostinho, Nossa Senhora das Graças e os nossos Veneráveis, para que ele possa 
constituir um tempo de graça, uma celebração de autêntica fraternidade e comunhão, um 
momento de escuta e de discernimento útil para reforçar o sentido de pertença à nossa família 
religiosa. 

Faço votos que a revisão das nossas Constituições e do Diretório constitua um ulterior impulso a 
encarnar o carisma próprio da nossa Reforma, assim como foi codificado nas novas 
Constituições: Felizes por servir ao Altíssimo em espírito de humildade, como Maria no hoje da 
Igreja. 

 

Rio de Janeiro (RJ), 8 de dezembro de 2019,  
solenidade da Imaculada Conceição. 
 

 
Fr. Doriano Ceteroni  

Prior geral 
 

Fr. Diones Rafael Paganotto 
Secretário geral 


