FRATERNIDADE AGOSTINIANA LEIGA
PLANEJAMENTO ANUAL 2017

O que é a Fraternidade Agostiniana Leiga?
 Um chamado a viver a santidade cristã, a partir da vida
secular (leiga) de seus membros, segundo o carisma
agostiniano;
 Uma célula viva, com personalidade própria, cujos
membros, movidos pelos pensamentos e estudos de
Santo Agostinho, em sua casa ou trabalho, colocam-se
a serviço da Igreja;
 Uma parte da família agostiniana que colabora com os
religiosos na evangelização e na promoção das
vocações e do carisma da Ordem Agostiniana,
participando, ao mesmo tempo, dos bens espirituais da
Ordem;
 Uma comunidade de irmãos regida pela Espiritualidade
Agostiniana e alguns Estatutos próprios, aprovados
pela Ordem, vivendo a fraternidade, a amizade, o
serviço, a Igreja na vida cristã.

NÚCLEO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
VICARIATO NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO DO BRASIL
RIO DE JANEIRO-RJ

 Um grupo de pessoas que tem uma profunda afinidade
com o carisma agostiniano e buscam fazer uma
reflexão da vida a partir dos escritos de Santo
Agostinho.
 Um grupo de Leigos que buscam estreitar o laço de
amizade junto a Ordem Agostiniana, sendo
colaboradores
na
promoção
do
carisma
e
espiritualidade de Santo Agostinho.

Que faz?

ALGUNS TRAÇOS DA ESPIRITUALIDADE
LEIGA AGOSTINIANA:

 Dá sentido à vida cotidiana, a partir da fé e do amor.
 Oração pessoal e litúrgica.

 União em Cristo pela ação do Espírito Santo.

 Seguir um processo de vida espiritual e formação
permanente.

 Prioridade e dinamismo do amor.

 Viver com alegria a vida familiar.
Participar das reuniões (oração, formação, vida
fraterna, missão)
 Celebrar as festas da Ordem e retiros espirituais.
 Ter assistência espiritual e relação fraterna com a
comunidade religiosa agostiniana.
 Colaborar, de acordo com as próprias possibilidades,
nas atividades apostólicas e sociais da Ordem
Agostiniana.
 Auxiliar na promoção vocacional para a vida
consagrada e religiosa agostiniana. Orientar para o
bem viver o cotidiano a vocação leiga dentro da Igreja
de Cristo com as famílias nas comunidades eclesiais
agostinianas.
 Propagar os pensamentos de Santo Agostinho e a
espiritualidade agostiniana na comunidade e em
missões.

 Leitura da Sagrada Escritura, vida sacramental e
oração.
 Atitude de interiorização e conversão.
 Referência aos ensinamentos de Santo Agostinho, ao
carisma e à história da Ordem Agostiniana.
Humildade, sentimento de gratidão e abnegação.
 Devoção filial a Maria, Mãe da Consolação.
 Comunhão com a Igreja e compromisso com a missão
evangelizadora.
 Santificação da vida familiar, do trabalho e das
atividades sociais.
 Fomentar a paz, a justiça, a convivência e a
solidariedade.
 Vida fraterna de irmãos e irmãs de grupo.
 Amizade, confiança, fidelidade, sinceridade e mútua
compreensão.
 Testemunho dos santos da Ordem Agostiniana.

Oração do Agostiniano Leigo

Oração de Revitalização da Ordem Agostiniana

Pai: Fizeste-nos para vós, e o nosso coração está
inquieto enquanto não descansar em vós.
Nós vos suplicamos: infundi-nos o vosso Espírito Santo para
vivermos unidos a Cristo, como os ramos estão à videira, e
assim darmos fruto na Igreja e no mundo.
Concedei-nos crescer no amor a vós e ao próximo,
viver com humildade e alegria a nossa vocação cristã e
trabalhar com empenho na missão que hoje nos
encomendardes.
Que a vossa graça suscite, dirija e acompanhe todos
os pensamentos, obras e ações deste dia e assim poderemos
apresentá-las a vós dignamente.
Senhor, toda a nossa esperança está na vossa grande
misericórdia, dai-nos o que mandais e mandai o que
quiserdes.
Rogamos pela família de cada um de nós, pelos irmãos
da fraternidade, pela família agostiniana no mundo e por toda
a Igreja.
Nós pedimos pela intercessão de Nossa Senhora da
Consolação, de Santo Agostinho, de Santa Mônica e Santa
Madalena de Nagasaki e de todos os santos da Ordem, a vós
que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.

Deus, nosso Criador, que nos amas, ajuda-nos a
experimentar o teu amor em comunidade, e dar testemunho a
todos do teu amor.
Jesus, Senhor e Irmão nosso, que viveste entre os
pobres, ajuda-nos a estar atentos à realidade em que
vivemos, a inculturar-nos e a optar pelos mais necessitados e
excluídos.
Espírito Consolador, anima nossas comunidades, e
ajuda-nos no processo de diálogo, reconciliação e comunhão
para poder responder com fidelidade ao que nos pede a Igreja
de nosso tempo; uma nova Evangelização desde tua Palavra
e desde a nossa Espiritualidade Agostiniana.
Santa Maria, Mãe do Bom Conselho, Senhora da América
Latina, intercedei por nós.

Amém.

Amém.

Nossa Senhora da Consolação
Vós sois no céu a Rainha dos Anjos e dos Santos,
mas aqui na terra é a Mãe das consolações. Vós sois a
Consolação e eu, vosso (a) filho (a), vos peço, portanto,
consolação e a graça...(pedir a graça).
Mãe querida, vós sabeis o modo, conheceis o caminho
para ouvir-me, por isso confio em vós! Dizei uma palavra a
Jesus que trazeis em vossos braços com tanto amor e
carinho, e será o suficiente para que eu prove a alegria do
conforto.
Consolado (a) por vós e pelo vosso Filho, serei capaz
de consolar os meus irmãos que mais sofrem. Saberei
também enfrentar
com serenidade as dificuldades,
encontrando em vós auxílio e proteção.
Amém.

Santo Agostinho
Ó Santo Agostinho, sê para nós mestre de vida interior; fazei
que nela recuperemos a nós mesmos e que, voltemos ao
interior de nossa alma, e que então possamos descobrir aí
dentro, o reflexo, a presença e a ação de Deus. Dóceis ao
convite de nosso verdadeiro ser, mais dóceis ainda ao
mistério da sua graça, possamos alcançar a sabedoria com a
verdade; com a verdade, o amor; com amor, a plenitude da
vida que é Deus. Amém. (Paulo VI)

Santa Mônica
Ó Deus consolador dos aflitos, saúde dos que em Vós
esperam, que aceitaste misericordiosamente as piedosas

lágrimas da bem-aventurada Santa Mônica pela conversão do
filho Agostinho e do marido Patrício, concedei-nos pela Vossa
Intercessão, que choremos nossos pecados e encontremos a
indulgência de Vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

se afastem de Vós e de Vossa Vocação. Virgem Maria, Mãe
do Bom Conselho, levai esta oração ao Vosso filho e não
deixeis que ela seja em vão. Dai-nos aquela fé, aquele "Sim",
aquele zelo, de continuarmos firmes na edificação da Igreja
de Cristo no mundo. Amém.

Oração Campanha da Fraternidade
FRATERNIDADE: BIOMAS BRASILEIROS E DEFESA DA VIDA

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Senhor Jesus Cristo, humildemente nós Vos pedimos, chamai
para o caminho da vida religiosa, muitos jovens, que
dedicando sua vida para os irmãos, serão verdadeiramente
portadores da Vossa Igreja. Infundi no coração da nossa
juventude o amor, a coragem e a força, para estar pronta a
deixar tudo para encontrar tudo em Vós. Chamai mais irmãos
e irmãs para continuar viva a vida religiosa na Ordem
Agostiniana e chamai muitos irmãos que vivem a vocação
matrimonial a contribuir na edificação do Reino de Deus na
vida de fé na Igreja. Fortalecei com a Vossa graça aqueles
que já estão trabalhando na Vossa Igreja e na Ordem
Agostiniana. Dai-lhes amor, coragem e graça para que nunca

Deus, nosso Pai e Senhor, nós Vos louvamos e
bendizemos, por Vossa infinita bondade. Criastes o universo
com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa
Comum.Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o
empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas, e da
beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo
céu e da nova terraque prometestes.
Amém.

DATA DOS ENCONTROS – Segundas-feiras
MÊS
FEVEREIRO
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JULHO
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AGOSTINIANO
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06-02: Abertura e apresentação
20-02: Reflexão Agostiniana
13-03: Reflexão Agostiniana
27-03: Reflexão Agostiniana
10-04: Reflexão Agostiniana
24-04: Conversão de Santo Agostinho
08-05: Momento oracional mariano
22-05: Santa Rita de Cássia
29-05: Reflexão Agostiniana
12-06: Reflexão Agostiniana
26-06: Festa Junina da FAL
10-07:Reflexão Agostiniana
31-07:Reflexão Agostiniana
07-08: Reflexão Agostiniana
26-08: Propaganda vocacional
27-08: Missa e Confraternização
28-08: Propaganda vocacional
11-09: Reflexão Agostiniana
25-09:Reflexão Agostiniana
10-10: Momento oracional
30-10:Reflexão Agostiniana
06-11: Reflexão Agostiniana
13-11: Nascimento de Santo Agostinho
27-11: Padroeira: N. S. Das Graças
02-12: Confraternização e amigo oculto.
04-12: Momento oracional
18-12: Avaliação do ano

Obs: Encontros Extras: (Combinar com o grupo)

DEVOCIONÁRIO AGOSTINIANO
JANEIRO

 03-01: São Fulgêncio
 23-01: Beata Josefa Maria de Bniganim.

FEVEREIRO

 03-02: Beato Esteban Bellesini.
 07-02: Beato Anselmo Polanco.
 13-02: Beata Cristina de Spoleto (secular)
 16-02: Simão de Cássia.
 19-03: São José (Protetor da Ordem)
 23-04: Beata Elena de Udine
 24-04: Conversão de Santo Agostinho
 26-04: Mãe Do Bom Conselho
 08-05: N.S. Das Graças na Ordem.
 12-05: Guilherme Tirry
 Nossa Senhora do Socorro
 16-05: São Alípio e São Possídio
 18-05: Guilhermo De Tolosa
 19-05: Beato Clemente de Osimo e
Agostinho de Tarano
 22-05: Santa Rita de Cássia
 04-06: Beato Santiago de Viterbo.
 05-07: São João de Sahagun
 17-07: Beata Magdalena Albrici De Como

MARÇO
ABRIL
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DEVOCIONÁRIO AGOSTINIANO
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02-08: Beato Juan de Rieti.
17-08: Santa Clara de Montefalco
19-08: São Ezequiel Moreno
26-08: Santo Liberato, Bonifácio e comp.
Mártires.
27-08: Santa Mônica ( Mãe de Agostinho).
28-08: Santo Agostinho ( Pai da Ordem)
04-09: Nossa Senhora da Consolação
10-09: São Nicolau de Tolentino
19-09: São Alonso de Orozco
28-09: Beatos Mártires do Japão
10-10: Santo Tomás de Vilanova
11-10:Beato Elias do Socorro Nieves
12-10: Beata Maria Teresa Fasce
12-10: Nossa Senhora Aparecida
14-10: Beato Gonzalo de Lagos
20-10: Santa Magdalena de Nagazaki
23-10: São Guilherme e Beato João Bom.
25-10: São João Stone
05-11: Beato Mariano de La Matta
06-11: Memória dos defuntos da Ordem.
07-11: Beato Gracia de Koko.
13-11: Nascimento de Santo Agostinho
29-11: Beato Federico de Ratisbona
12-12: Virgem de Guadalupe
25-12: Nascimento do Senhor (Natal)

ANO DO JUBILEU MARIANO

NOSSA SENHORA APARECIDA
PADROEIRA DO BRASIL

História do encontro da Imagem de Aparecida

Maria, Mulher da escuta, da decisão e da ação:

No ano de 1717, três pescadores, levados por
necessidades históricas e econômicas, saíram a pescar,
numa época escassa de peixes. Por ação misteriosa de Deus,
chegando ao “Porto de Itaguassu”, a primeira coisa que caiu
em suas redes foi o corpo de uma imagem quebrada, na
altura do pescoço. Num segundo lance de rede, pescaram a
cabeça da mesma imagem. Juntando as duas partes viu-se
que se tratava da Senhora da Conceição. Depois do encontro
da Imagem, a pesca de peixes foi abundante e os pescadores
intuíram a presença e ação de Deus naquele singular evento.
Por assim ter aparecido, o povo chamou-a de
“Aparecida”, nome consagrado pela devoção popular,
chegando a ser proclamada Rainha em 1904, e Padroeira do
Brasil em 1930.
A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi
encontrada no rio Paraíba do Sul no ano de 1717. Portanto,
neste ano de 2017 a aparição da imagem completa 300 anos.

Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz
com que saibamos ouvir a Palavra do teu Filho Jesus, no
meio das mil palavras deste mundo; faz com que saibamos
ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que
encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado,
quem se encontra em dificuldade.
Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o
nosso coração, a fim de que saibamos obedecer à Palavra do
teu Filho Jesus, sem hesitações; concede-nos a coragem da
decisão, de não nos deixarmos arrastar para que outros
orientem a nossa vida.
Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e
os nossos pés se movam «apressadamente» rumo aos
outros, para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus,
para levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém!

Fonte: http://www.a12.com/300anos/institucional/detalhes/oque-e-o-jubile.

(Papa Francisco)

Breve relato da Vida de Santo Agostinho
Agostinho nasceu em 13 de novembro do ano 354, na
cidade de Tagaste, que fica ao norte da África. Filho de
Patrício, um modesto funcionário público e de Santa Mônica,
uma cristã muito fervorosa.
Agostinho, que era um jovem inquieto, ambicioso e
muito estudioso, deixou a África e foi estudar em Roma. Ali,
acabou seduzido pelas paixões mundanas. Agostinho sempre
foi um profundo amante da vida e buscador da verdade.
Durante muito tempo de sua vida buscou-a ardentemente
sem encontrá-la.
Enquanto isso, sua mãe que tinha ensinado-lhe sobre
Jesus e a fé cristã quando pequeno, rezava insistentemente
para que Deus tocasse o seu coração e o retirasse de toda
aquela vida vazia e sem sentido, sem rumo.
Depois que começou a ouvir os sermões do Bispo
Santo Ambrósio, em Milão, Agostinho já não quer mais viver
daquela forma: vazia e sem sentido. Em 386, Agostinho no
meio de uma profunda angústia, se afasta em um jardim, em
Milão e chorando profundamente ouve como se fosse uma
voz de criança a cantar: “Toma e lê, toma e lê”. Viu que havia
uma Bíblia e entendeu aquele canto como um convite para ler
a Palavra de Deus. Tomando-a, abriu e caiu na Carta aos
Romanos 13,13. Ao ler o que estava escrito em Romanos,
Agostinho foi tomado de grande alegria e decidiu seguir Jesus
Cristo. Agora Agostinho encontrou a verdade e ela foi luz que

guiou seu coração até a sua morte, em 28 de agosto do ano
430.
Depois de sua conversão, Agostinho batizou-se.
Grande amante da amizade, quis partilhar a alegria de vida
cristã e o amor de Deus vivendo em comunidade. Assim,
fundou seu primeiro mosteiro no ano 388. No ano 391,
Agostinho é ordenado Sacerdote e depois, no ano 395, é
sagrado como bispo.
Depois de sua conversão viveu em comunidade e
fundou vários conventos. Escreveu muitos livros, entre eles o
mais famoso é o das “Confissões”. Foi profundo conhecedor e
amante da Palavra de Deus. Sobre ela escreveu vários livros.
Amante da Igreja, escreveu contra falsas religiões de sua
época. Agostinho amou. Amou muito. Amou a Deus, a
Verdade que procurou durante toda vida, amou sua família,
seus amigos, a Igreja. Agostinho amou a vida e ainda hoje
nos ensina: “Ama e faze o que queres”. Afinal, quem ama
verdadeiramente, só pode fazer o bem.
Ainda hoje, existem muitos homens e mulheres que, se
consagrando a Deus, seguem a doutrina pregada e vivida por
Santo Agostinho, e por isso são chamados de Agostinianos. É
um grande pensador admirado dentro da literatura universal,
acadêmica e eclesial. Deixando muitos com o coração
inquieto em busca da verdade, que é Deus.
Fonte: http://agostinianas.com.br/santo-agostinho/61-sua-vida.

Sites dos Agostinianos
Promoção Vocacional
vocacoes@terra.com.br
Vicariato Agostiniano N. S. da Consolação do Brasil
agostinianos.org.br
Paróquia N. S. Das Graças – Rio de Janeiro -RJ
dasgracas.com.br
Paróquia Cristo Redentor – Belo Horizonte- MG
cristoredentor.org.br
Paróquia N. S. da Consolação e Correia – Rio de Janeiro - RJ
paroquiadaconsolacaorj.blogspot.com.br
Paróquia N.S da Consolação e Correia – Belo Horizonte - MG
igrejaconsolacaocorreia.com.br
Ordem de Santo Agostinho (internacional)
augustinianus.net

Sites Eclesiais
Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
www.cnbb.org.br
Santa Sé - Vaticano
http://w2.vatican.va/content/vatican/it.html
Rádio Vaticano
br.radiovaticana.va
CEBs do Brasil
www.cebsdobrasil.com.br
Conferência Episcopal Latino Americano e do Caribe

celam.org
Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro
arqrio.org

