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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 1

Não negligencie o presente que está em você.

ORAÇÃO INICIAL

Senhor Jesus, filho de Deus e filho de Maria.
Que você fez em tudo como nós,
Para que também nós nos tornemos filhos de Deus em você,
E para nós você passou por todas as fases da vida,
Desde a infância, adolescência e maturidade,
Dê-nos o seu Espírito, para que possamos viver como filhos verdadeiros.
Ajude cada adolescente a crescer em fé e amor
E tomas as decisões decisivas de sua vida.
Conceda a toda à orientação materna de Maria.
Para nos educar, bem como a sua humanidade.
E assim ser capaz de alcançar a maturidade do homem perfeito,
De acordo com o projeto amoroso do Pai celestial. Amém.

ILUMINAÇÃO BÍBLICA 1Tm 4,6-16

Se você ensinar isso aos irmãos, você será um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido 
pelas palavras de fé e boa doutrina que você seguiu.
Descarte as fábulas profanas e antigas. Exercício por misericórdia;
Porque o exercício corporal por pouco é proveitoso, mas a misericórdia por tudo se 
aproveita, porque tem promessa desta vida presente e da próxima.
Palavra fiel é essa e digna de ser recebida por todos.
Que, por essa razão, trabalhamos e sentimos vergonha, porque esperamos no Deus vivo 
que é o Salvador de todos os homens, principalmente daqueles que crêem.
Isso governa e ensina.
Que nenhum de vocês tenha sua juventude, mas seja um exemplo de crente em palavras, 
conduta, amor, espírito, fé e pureza.
Enquanto isso vai focar na leitura, exortação e ensino.
Não negligencie o dom que está em você, que lhe foi dado por profecia, com a imposição 
das mãos do presbitério.
Cuide dessas coisas; permaneça neles, para que seu uso seja manifesto a todos.
Tenha cuidado consigo mesmo e com a doutrina; persistir nele, pois, fazendo isso, você 
salvará a si mesmo e àqueles que o ouvirem.
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ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA

“Nós não ficamos no ponto de chegada; em vez disso, vamos sair disso”. Somos 
caminhantes... Vão em frente, meus irmãos... Sempre destrua quem você é, se quiser 
alcançar o que ainda não é, porque onde encontrou complacência em si mesmo, lá ficou. 
Se você disse: “basta”, você também pereceu. Sempre adicione algo, ande continuamente, 
mova-se sem parar; não fique na estrada, não recue não se desvie. Quem não avança 
é parado... Um coxo é melhor na estrada do que um corredor do lado de fora (Santo 
Agostinho S. 169, 15,18).

ILUMINAÇÃO DE ENSINO

“Um jovem não pode ser desencorajado, o seu objetivo é sonhar grandes coisas, procurar 
horizontes amplos, ousar mais, querer comer o mundo, poder aceitar propostas desafiadoras 
e querer contribuir com o seu melhor para construir algo melhor. Por isso, exorto os jovens 
a não se deixarem roubar a esperança, e a cada um repito: “Ninguém menospreze sua 
juventude” (1 Tm 4.12) (Christus Vivit 15).

“Você não precisa se arrepender de gastar a juventude sendo boa, abrindo seu coração 
para o Senhor, vivendo de maneira diferente”. Nada disso afasta nossa juventude, mas a 
fortalece e a renova: “Sua juventude é renovada como a águia” (Sl 103.5). Por isso Santo 
Agostinho lamentou: «Te amei tarde, beleza tão velha e tão nova!”.”. Eu te amei tarde!  
(Christus Vivit 17).

DESENVOLVIMENTO DO TEMA

Para algumas pessoas, o profeta é um “adivinho”, que se dedica a prever o futuro ou a 
prever coisas boas ou ruins. Este não é o profeta da escrita; Enquanto um “cartomante” 
fala em seu próprio nome e defende interesses particulares, o profeta é um “mensageiro de 
Deus” (cf. Dt 18,9-15). Portanto, ser profeta e o movimento profético no povo de Israel é 
um “presente”, um chamado. Ser profeta não é um capricho ou um “passatempo”, é uma 
“vocação”, uma “escolha de Deus”, ninguém pode ser se não tiver recebido esse “dom” 
de Deus (cf. Jer 1,4-8).

O profeta está a serviço da Palavra de Deus, porque Deus os chama para enviá-los para 
o cumprimento de uma missão: transmitir sua Palavra. O profeta, portanto, não fala em 
seu próprio nome ou em suas preferências, mas em nome de Deus e de acordo com o que 
Ele deseja (cf. Dt 18, 17-22). Portanto, o profeta é concebido como uma “testemunha” da 
verdade que anuncia e vive uma “experiência” de Deus. O profeta comunica, transmite, 
torna os homens compreensíveis a verdade que Deus transmite a ele, a tal ponto que, às 
vezes, seus “gestos” e a “vida” do profeta são os veículos de comunicação da mensagem 
divina. (cf. Es 24,15-27). Não é uma tarefa fácil e as dificuldades levam os profetas a se 
sentirem fracos, desamparados e até fugir; no entanto, a palavra de Deus que eles servem 
se torna uma motivação e um imperativo vital, impossível de rejeitar (cf. Jer 20,7-11). 
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Por meio do batismo, fomos constituídos como profetas, também sacerdotes e reis, no 
sinal da unção com a Santa Crisma, que manifesta o caráter da investidura do Espírito 
Santo e de pertencer a Deus. “Sendo profetas constituídos, nos foi dada a capacidade de se 
conectar com Deus através de uma experiência de proximidade e confiança e a capacidade 
de capturar sua vontade que se manifesta nos “sinais dos tempos”, isto é, descobrindo-o 
presente em” minha história de vida pessoal”, nos eventos gerados no contexto em que 
estamos imersos e no relacionamento com as pessoas ao meu redor, bem como nas dores 
e sofrimentos de muitos seres humanos, cuja dor é um clamor por justiça Como profetas, 
nos comprometemos com nosso tempo e cultura, para transformá-lo retirado da mão de 
Deus, que inspira nosso comportamento e decisões.

São Paulo, na leitura que lemos no início desta catequese, convida Timóteo, um jovem 
discípulo do apóstolo, a ser profeta entre o seu povo, a não negligenciar o dom que recebeu 
de Deus pela imposição de suas mãos e mãos. Não permita que ninguém menospreze o 
dom de sua juventude, sendo um exemplo de crentes em palavras, conduta, amor, espírito, 
fé e pureza, fazendo coisas com responsabilidade e ensinando fielmente a doutrina (cf. 
1Tm 4, 6-16). Paulo aconselhou Timóteo, seu “filho amado” (2 Tim 1.2), com um coração 
de amor, desejando que ele permanecesse firme em sua própria fé e guiasse bem os outros 
crentes. Timóteo certamente parece ter sido fiel e é um exemplo a ser seguido por todos 
os jovens, pois nos ensina que a juventude não é um obstáculo para proclamar e viver o 
Evangelho com alegria, e que os jovens também são chamados a ser autênticos profetas 
do Reino.

O apóstolo Paulo também lembra os jovens de hoje: “Não negligencie o dom que há em 
você”, recebido no dia do batismo. Assim como o jovem Timóteo era um modelo em sua 
comunidade e sabia ser profeta entre seu povo, os jovens de nosso tempo também têm 
essa oportunidade se colocarmos Deus no centro de nossas vidas, se formos bondosos 
e respeitosos com os outros e assumirmos o compromisso de serem líderes na fé. É 
exatamente isso que o Papa Francisco se refere quando diz: “A Igreja também deseja ouvir 
a voz, a sensibilidade, a fé de cada um; bem como dúvidas e críticas. Faça todo mundo 
gritar com você, deixe ressoar nas comunidades e chegue aos pastores.”

PERGUNTAS PARA TRABALHAR EM GRUPO

1. Que reação despertou em cada um de vocês sobre textos que foram lidos?
2. Como estamos vivendo a dimensão profética em nossa vida?
3. Como jovens JAR Como podem fazer compromissos concretos (sinais proféticos) 
em nossas famílias, em nosso ambiente e em nossa comunidade?
4. Como a vida de cada um de vocês mudou desde que você entrou no JAR?

COMPROMISSO SOCIAL

Ser sinal e presença de Deus na família, na escola, universidade, trabalho e comunidade; 
manifestando o amor de Deus nas palavras e nas obras do dia a dia. 
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ORAÇÃO FINAL

Senhor Jesus, manso e humilde de coração,
Faça-nos compassivos como você
Enfrentando as necessidades do seu povo.
Que sabemos descobrir nos seus pobres
Os valores evangélicos dos quais vocês fazem portadores.
Que possamos apoiar os mais humildes e deserdados
Em seu esforço para promover a humanidade e seu interesse em crescer na fé.
Que prestamos atenção especial à família
e para as diferentes gerações que vivem e se formam nele.
Que possamos dar nosso apoio generoso
a todos que trabalham na evangelização
e na promoção da sua cidade.
Através de Jesus Cristo, nosso Senhor.

TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR

Meu nome é Esteban Quire, tenho 27 anos, 
argentino e sou frei Agostiniano Recoleto há 
um ano e meio. Antes de ingressar na Ordem, 
participei do JAR na Argentina, tinha cerca 
de 5 anos, pertencia à comunidade chamada 
“Santa Clara de Montefalco”, e pode-se dizer 
que foi lá que tudo começou, ou que pelo 
menos abri ao que Deus tinha para me dizer, 
o que talvez estivesse em mim, mas eu não 
queria ouvir. 

Entrei no JAR com um amigo do ensino médio 
que me incentivou a participar de um retiro 
no “Casiciaco” aos 18 anos. Eu estava longe 

da Igreja há muito tempo, uma vez que recebi a confirmação e, apesar de me considerar 
uma pessoa com fé, segui outros caminhos. O retiro foi para mim uma experiência única, 
foi como encontrar um lugar para mim, viver aquela fé que vivia sozinha e, além disso, 
eu poderia compartilhá-la com muitas pessoas que não tinham vergonha de dizer que 
acreditava em Deus, um Deus que nos ama e que nos espera.

Dois anos depois de estar na comunidade, um frade agostiniano recoleto chegou à 
Argentina e, enquanto conversávamos, ele me ensinou que havia uma maneira de viver 
tudo o que vivia em minha comunidade de uma maneira mais radical e de poder seguir a 
Cristo mais de perto e ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de ser para os outros, de me 
deixar e me incentivar a ajudar e acompanhar. A partir daí, nada era o mesmo, eu estava 
terminando minha carreira na faculdade, mas senti que Deus estava me pedindo outra 
coisa. Assim, depois de dois anos de acompanhamento, decidi responder ao chamado que 
Deus me fez e pude dizer a esse frade que queria entrar na ordem.
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E assim foi. Faz quase 5 anos desde que entrei e devo dizer que, às vezes, até me sinto 
orgulhoso de mim mesmo, por ter me incentivado a outra coisa na minha vida, por ter 
superado medos e inseguranças e por confiar em Deus, naquilo que ele havia preparado 
para mim. Se no JAR senti que havia encontrado um lugar onde eu poderia viver a fé, hoje 
sinto que, como religioso agostiniano recoleto, encontrei meu lugar no mundo, um lugar 
onde eu não apenas vivo minha fé dia a dia, mas também onde posso ser eu, eu que cresci 
como pessoa, como religioso e como cristão. 

Sei que muitas vezes dar passos na vida pode ser algo assustador, não tenha vergonha do 
que sente, mas gostaria de encorajá-lo a confiar sua vida pouco a pouco em Deus, para 
que possa dialogar em oração o que seu coração procura. Atreva-se a dar passo a passo, 
sem pressa, sabendo que há alguém esperando por você. Coragem, você tem muito a dar 
na vida. 

OCORRIDO HISTÓRICO DAS JAR

Um carisma a serviço dos jovens (Primeira parte)

Dom. Carlos María Domínguez (San Martín, Buenos Aires, Argentina, 1965) Bispo 
agostiniano recoleto religioso e auxiliar da Arquidiocese de San Juan Del Cuyo, na 
Argentina, e um grande conhecedor da realidade do JAR.

Em agosto de 1995, a província de Santo Tomás de Vilanova convocou os responsáveis 
pelo Ministério da Juventude e Vocação dos quatro países em que esta Província trabalha: 
Espanha, Brasil, Argentina e Venezuela. Vira a necessidade de combinar objetivos, 
critérios, linhas de ação e enriquecer-se com a experiência dos outros.
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Depois de compartilhar essas experiências e tentar unificá-las em um itinerário comum, 
esses religiosos decidiram compartilhar a riqueza de nossa espiritualidade agostiniano-
recoleta com os jovens de nossos ministérios. Então, para fortalecer e consolidar um leigo 
juvenil com identidade própria agostiniana Recoleta, decidiu-se “fundar” a Juventude 
Agostiniana-Recoleta sob a sigla JAR.

Para tanto, foi adaptado o documento Diretrizes do Ministério da Juventude da Conferência 
Episcopal Espanhola de 1991, adaptando-o às realidades dos países latino-americanos. E 
a jornada começou.

A primeira coisa a fazer era convencer os religiosos da nova proposta, além de adaptar 
o que já estava sendo feito. O início não foi fácil, mas o nome “JAR” foi lentamente 
adquirindo identidade.


