
ORDEM DE SANTO 

AGOSTINHO



A Ordem de Santo 

Agostinho

• Por muitos séculos, as brasas da

espiritualidade agostiniana, ficaram

vivas e espalhadas em pequenas

comunidades dos que viviam como

eremitas. Somente em 1244, sob o

patrocínio da Santa Sé, reuniram-se os

eremitas de muitos conventos da

Toscana, região da Itália, convocados

pelo Papa Inocêncio IV. Começou assim

a história da Ordem de Santo Agostinho.

Em 1256, o Papa Alexandre IV deu um

novo impulso à Ordem fundada na Itália,

através da bula “Licet Ecclesiae

catholicae”, à qual foram unidas várias

ordens e congregações. O ideal

agostiniano estendeu-se a outras partes

e daí a Ordem cresceu e chegou até as

Américas e Ásia, sendo novamente

reimplantada na África.



O Ideal Agostiniano 

• Após a conversão e o batismo, em 

Milão, Santo Agostinho regressou à sua 

terra natal, Tagaste, na África e, junto 

com seus amigos, vendeu seus bens e 

iniciou um novo estilo de vida, através 

do estudo e da oração, consagrando-se 

como “servo de Deus”. 

Ordenado sacerdote em 391, Agostinho 

organizou em Hipona um mosteiro para 

sua comunidade de irmãos. Mais tarde 

escreveu a Regra, inspirada na primitiva 

comunidade cristã de Jerusalém: “Antes 

de tudo, vivei unânimes em casa e 

tende uma só alma e um só coração 

orientados para Deus” (Reg I,2). 



• Quando foi consagrado 

bispo de Hipona, preferiu 

residir na casa episcopal, 

mas vivendo em 

comunidade com os seus 

clérigos. Mais tarde 

formaram, dentro da cidade, 

um mosteiro para mulheres, 

constituindo, assim, três 

formas de vida religiosa 

agostiniana: masculina, 

tanto para religiosos leigos, 

como religiosos clérigos e 

feminina. 



Carisma e Espiritualidade  



“ANIMA UNA ET COR 

UNUM IN DEUM”

A identidade espiritual da 

Ordem teve, desde o início, 

dois fundamentos. O primeiro, 

na pessoa de Santo 

Agostinho, de quem recebeu o 

ideal sobre a vida religiosa, 

especialmente a importância 

da busca interior de Deus, na 

vida comum e da 

disponibilidade em servir a 

Igreja. O segundo foi o 

Movimento Mendicante, pelo 

qual a Ordem de Santo 

Agostinho transformou-se 

numa “fraternidade 

apostólica”, ou seja, 

conservando a sua dimensão 

contemplativa, orientou-se 

para o serviço da Igreja, 

através de múltiplos 

apostolados.



CORAÇÃO 

INQUIETO ...

Três são os pilares sob 

os quais se eleva a 

fraternidade 

agostiniana: a via da 

interioridade (do 

exterior para o interior 

e daí para o alto, no 

encontro profundo 

com Cristo Mestre 

Interior); a vida em 

comunidade, com um 

destaque especial ao 

valor da amizade, tão 

caro para Agostinho e, 

por fim, o serviço à 

Igreja onde ela mais 

necessitar.



• Poderíamos atualizar  o 

carisma nesse lema: “Uma 

comunidade de irmãos e de 

amigos, a serviço da Igreja e 

da sociedade, solidários 

com os pobres e excluídos, 

tendo uma só alma e um só 

coração, numa contínua 

busca inquieta de Deus”.  

Vivendo assim, um “ideal 

comunitário de santidade” 

para sermos “Agostinianos 

novos para tempos novos!”.



A organização da Ordem de 

Santo Agostinho



• A Ordem de Santo Agostinho organiza-

se por Províncias (unidades maiores) e 

Vicariatos, Delegações e Federações 

(unidades menores), espalhados por 

cerca de cinquenta países. O Vicariato 

Agostiniano Nossa Senhora da 

Consolação do Brasil está ligado 

juridicamente à Província Matritense, 

com sede no Mosteiro do Escorial, na 

Espanha.



No Brasil
Em 1693, os Agostinianos Reformados de Portugal 

chegam a Salvador na Bahia, aí permanecendo até 1824. 

A implantação definitiva dos Agostinianos no Brasil se 

deu, porém, em 1899, com a vinda dos Agostinianos 

espanhóis das Filipinas, os quais se estabeleceram em São 

Paulo e abriram missões no Amazonas e em Goiás, além 

de outras frentes em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

Sucessivamente chegaram outros grupos procedentes da 

Espanha: os Agostinianos da Província Matritense, 

conhecidos como Agostinianos do Escorial (1929), do qual 

se originou nosso Vicariato Nossa Senhora da Consolação 

do Brasil, e os Agostinianos de Castela (1931). Em 1962 

vieram os Agostinianos de Malta. Hoje a presença 

agostiniana encontra-se disseminada pelos Estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e 

Mato Grosso.

No início, estabeleceram obras tradicionais como 

paróquias, missões e colégios, assumindo, pouco a pouco 

a caminhada da Igreja do Brasil, com muita generosidade 

e dedicação. Atualmente, além das “obras históricas” e de 

assistência social e promoção humana, dedicam-se à
formação de novos frades, assessorias de pastorais e 

movimentos populares e de grupos pastorais ligados à
promoção dos direitos humanos, da justiça e paz.



VICARIATO NOSSA SENHORA DA 

CONSOLAÇÃO DO BRASIL 

• O Vicariato da Consolação 

encontra-se presente nos 

Estados do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, São Paulo e 

Mato Grosso, mantendo 

suas comunidades, casas 

de formação (seminários), 

paróquias, colégios, obras 

sociais e missões.



Continuando a 

História...

Preocupados com a 

situação da Espanha no 

final dos anos 1920, os 

Superiores da Província 

Matritense resolvem enviar 

alguns jovens religiosos 

para o Brasil, no período 

1929-1933, com o intuito 

de salvar e promover as 

vocações, diante da 

catástrofe que se 

avizinhava, com a Guerra 

Civil Espanhola (1936-

1939). Foram fundadas 

então várias comunidades 

e paróquias nos Estados 

do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e São Paulo e 

também na Argentina e 

Uruguai.



Freis Agostinianos 

do Vicariato...
• Somos um grupo de religiosos 

da Ordem de Santo Agostinho 

(Agostinianos) que, 

comprometidos com o anúncio 

do Evangelho e com o ser 

presença como Igreja em nossa 

sociedade, trabalhamos e 

vivemos em comunidade nos 

campos da educação, da 

promoção social, da pastoral 

paroquial e de movimentos 

eclesiais e sociais. Buscamos 

transformar a realidade social, 

injusta e desigual, na realidade 

nova do Reino de Deus: 

fraternidade, igualdade, justiça 

e promoção da paz.

Seguimos o ideal de Santo 

Agostinho e aqui, no Brasil, 

formamos o Vicariato Nossa 

Senhora da Consolação do 

Brasil.





• O Vicariato Nossa Senhora da 

Consolação do Brasil tem como 

prioridade o trabalho de 

Formação dos futuros religiosos 

e sacerdotes agostinianos, dos 

noviços e dos professos. As 

casas de Formação estão 

inseridas em bairros populares, 

para que os seminaristas não 

percam o contato com a 

realidade social e com a vida e o 

cotidiano do povo. 



Filosofado 

• O curso de Filosofia é 

ministrado no ISTA, 

Instituto Santo Tomás 

de Aquino, mantido 

pelas Ordens e 

Congregações 

Religiosas de Belo 

Horizonte.



NOVICIADO AGOSTINIANO

• É um período de maior 

discernimento vocacional, 

interioridade e vida de 

oração, preparando os 

formandos para a sua 

Consagração Religiosa 

na Ordem de Santo 

Agostinho através dos 

votos de pobreza, 

obediência e castidade.



Teologado

• Uma vez professados os 

votos religiosos, o 

formando ingressa na 

última etapa de sua 

formação inicial, através 

dos estudos de Teologia. 

Atualmente são feitos em 

São Paulo, no ITESP -

Instituto Teológico São 

Paulo. O Curso de 

Teologia tem duração de 

quatro anos.



Compromisso com a vida e o 

Reino de Deus...
• Nesta etapa é bastante 

marcante a experiência 

junto aos trabalhos 

pastorais, de preferência 

em comunidades de 

base, nas paróquias e 

movimentos eclesiais e 

populares, possibilitando 

assim integrar a reflexão 

teológica com a vida de 

fé.



Obras Sociais



Obra Social São Tomás de 

Vilanova 
• Em 26 de julho de 1981, a 

Assembléia Paroquial da Paróquia 

N. Sra. das Graças, em Marechal 

Hermes, decidiu oferecer um 

prato de comida, aos numerosos 

pobres que procuravam os 

serviços do Hospital Carlos 

Chagas, próximo da Igreja. Com o 

apoio dos Freis Agostinianos, se 

organiza um grupo de voluntários, 

liderados por Frei Luciano. Esta 

obra é conhecida como sopa dos 

pobres e é referência na cidade 

do Rio de Janeiro- RJ e atende 

principalmente os moradores de 

rua e famílias de baixa renda.



AIACOM (Armazém de Idéias e Ações 

Comunitárias)

• Criado em 1992, o AIACOM é uma Instituição 

Sem Fins lucrativos, integralmente mantida pela 

SIC – Sociedade Inteligência e Coração, dos 

Freis Agostinianos, constituindo-se enquanto 

espaço alternativo de educação complementar à 

escola formal para crianças e adolescentes em 

situação de risco social e moradores de 

comunidades empobrecidas dos bairros do 

Engenho Novo, Vila Isabel e adjacências, 

subúrbios da cidade do Rio de Janeiro - RJ.



Projeto Social Santo Agostinho 

• O Projeto Social Santo 

Agostinho iniciou suas 

atividades no ano de 

2006, funcionando nas 

dependências do antigo 

Seminário Santo 

Agostinho, próximo à 

paróquia Nossa Senhora 

Aparecida, na cidade de 

Bragança Paulista – SP.



Escola Profissionalizante Santo 

Agostinho

• A Escola Profissionalizante Santo 

Agostinho iniciou suas atividades 

em 01 de fevereiro de 2000. Tem 

como missão ser uma Escola de 

Formação e de Qualificação 

Profissional. Além de cursos 

profissionalizantes, o Vicariato 

Nossa Senhora da Consolação 

oferece preparação gratuita para 

os exames de admissão aos 

cursos superiores através de 

cursos pré-vestibulares. 

Localizada no bairro popular 

Cidade Industrial na cidade de 

Belo Horizonte- MG. 



Colégio Santo Agostinho

• O Colégio Santo 

Agostinho, em suas três 

Unidades (Belo 

Horizonte, Contagem e 

Nova Lima – MG.) 

Possuem a mesma 

filosofia e prática 

educacional. Eles são 

norteados e iluminados 

pela Filosofia e 

Espiritualidade 

Agostiniana.



PARÓQUIAS 
• O Vicariato Nossa Senhora da 

Consolação do Brasil realiza, 

desde a sua criação, um trabalho 

no campo da Pastoral nas 

Paróquias de diversas cidades do 

Brasil. São muitas as pessoas 

que ao longo de todos estes anos 

receberam a formação na fé, o 

conforto, o acompanhamento e a 

amizade e fraternidade de todos 

os Freis que trabalharam e 

trabalham nesta área.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida  

Bragança Paulista-SP

• Foi criada em 08 

de dezembro de 

1977. Os 

Agostinianos a 

assumiram em 

fevereiro de 1983.



Paróquia Nossa Senhora da Consolação 

e Correia – Belo Horizonte –MG

• Inicialmente a Igreja de 

N. Sra. da Consolação 

era a capela do Colégio 

Santo Agostinho. Com o 

tempo viu-se a 

necessidade de servir 

melhor ao povo do bairro 

e transformou-se em 

Paróquia aos 31 de 

dezembro de 1960.



Paróquia Cristo Redentor 

• A Paróquia Cristo Redentor se 

localiza no bairro do Barreiro 

de Cima, tradicional bairro 

periférico e operário de Belo 

Horizonte e foi fundada em 

1968. Os Agostinianos a 

assumiram em 1973. Sempre 

se caracterizou por ser uma 

Paróquia com forte e 

expressiva luta política e social 

e pela formação litúrgico-

pastoral.



Paróquia Nossa Senhora da Consolação 

e Correia – Rio de Janeiro -RJ 

• A Paróquia Nossa 

Senhora da Consolação 

e Correia foi oficialmente 

fundada em 13 de Julho 

de 1933. Inicialmente, a 

comunidade se 

organizou na capela do 

morro São João, que 

recebeu o nome de 

Capela São João.



Paróquia Nossa Senhora das 

Graças 
• A Paróquia N. Sra. das Graças 

localiza-se no bairro de 

Marechal Hermes, no Rio de 

Janeiro. Foi criada em 29 de 

junho de 1920. Inicialmente 

foram os Agostinianos 

Recoletos quem trabalharam 

nela, sendo padroeiro São 

Paulo (a titularidade foi 

mudada para N. Sra. das 

Graças nas celebrações dos 

25 anos da Paróquia). Os 

Agostinianos do Vicariato da 

Consolação a assumiram em 

05 de agosto de 1931.



Missão em São Felix do Araguáia – MT

• Desde 1981 o 

Vicariato da 

Consolação tem uma 

comunidade religiosa 

na Prelazia São Félix 

do Araguaia - MT.



Missão em Cuba 

• A Ordem de Santo Agostinho 

retomou sua presença em Cuba 

no final do ano de 2006, com uma 

Missão em Chambas, uma cidade 

da Diocese de Ciego de Ávila, 

localizada a cerca de 400 km da 

capital Havana. Nosso Vicariato 

se fez presente desde a abertura 

desta missão com a presença de 

Frei Paulo Santos Gonçalves. 

Atualmente são três comunidades 

agostinianas em Cuba, a útima foi 

iniciada nas proximidades da 

capital Havana, em 2008.



Recanto Santo Agostinho

• O Recanto Santo 

Agostinho é uma 

casa de retiros, 

convivências e 

eventos situado no 

município de Mário 

Campos, a 30 km de 

Belo Horizonte-MG.



Vicariato Agostiniano Nossa 

Senhora da Consolação do 

Brasil 
• O Fundamento da vida 

Agostiniana é a vida comum, 

mediante a qual, enraizados e 

unidos na caridade de Cristo, 

os Irmãos se servem 

mutuamente, trabalham com 

todas as forças pela 

Comunidade e não possuem 

nada próprio, senão que vivem 

dos bens comuns.



Os Freis Agostinianos da 

Ordem de Santo Agostinho.



PRESENÇA NO MUNDO

• No decorrer dos mais 

de 750 anos de história 

da Ordem, nos fizemos 

presentes em muitas 

Nações e Missões. 

Atualmente somos 

cerca de 3000 

religiosos espalhados 

nos cinco continentes 

em 50 países.



Nas Américas 
• Canadá, Estados Unidos, 

México, El Salvador, 

Nicarágua, Costa Rica, 

Cuba, República 

Dominicana, Porto Rico, 

Panamá, Colômbia, 

Venezuela, Equador, 

Perú, Bolívia, Brasil, 

Chile, Argentina e 

Uruguai. Também temos 

uma represenção não 

governamental na sede 

da ONU.



Federação Agostiniana 

Brasileira



Família Agostiniana 

• A Federação 

Agostiniana é uma 

entidade que 

congrega a Família 

Agostiniana, e por 

sua própria natureza 

é uma entidade 

religiosa, e está 

assim constituída:



Ordem Agostiniana: 

OSA, OAR, OAD
• Vicariato Regional do Ss 

Nome de Jesus (OSA)

• Vicariato N. S. da Consolação 

(OSA)

• Vicariato Regional de Castela 

(OSA)

• Circunscrição de Malta (OSA) 

• Província de Santa Rita de 

Cássia (OAR) 

• Vicariato Sto Tomás de 

Vilanova (OAR)

• Vice Província dos Religiosos da 

Assunção SP (AA) 

• Agostinianos Assuncionistas Região 

Rio de Janeiro (AA) 

• Padres Agostinianos Descalços (OAD) 

• Província Cristo Rei (AM) 

• Província Santa Rita de Cássia (MAR) 

• Irmãs Servas de Jesus e Maria (SLJM 

- OSA) 

• Cônegas Regulares do Santo 

Sepulcro (CRSS) 

• Ordem Premonstratense (OP) 

• Irmãs Oblatas da Assunção (OA) 

• E todas as Províncias que vierem a 

fazer parte mediante solicitação de 

inscrição junto à Equipe de Governo. 



Ser Agostiniano...











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, cujo 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;

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. 



O que faz?

• Viver com alegria a vida familiar. Participar 

das reuniões (oração, formação, vida 

fraterna).

• Celebrar as festas da Ordem Agostiniana 

e momentos de interioridade. 

• Colaborar, de acordo com as  

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. 



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. 

Fortalecei com a vossa graça aqueles que já estão trabalhando na 

Vossa Igreja, na vida consagrada e os leigos agostinianos na 

construção do Reino de Deus e na nova evangelização. 

Dai-lhes amor, coragem e graça para que nunca 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.

Amém.









Obrigado pela sua atenção!

Graça e paz!
• Site:

www.agostinianos.org.br

www.agostinianos.com 

FALdasgracas@gamail.com

Fraternidade Agostiniana Leiga
Vicariato Agostiniano N.S. da Consolação do Brasil

Coordenador de estudos: Alexsandro Antonio de Moura 


