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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESIS 3
Vá para onde você nos envia e diga o que nos envia
ORAÇÃO INICIAL
Bom Deus, que você nos dê a vida e a palavra,
que você nos chama para sermos porta-vozes do seu amor,
veja que somos apenas jovens em sua presença.
Dá-nos conforto nas dificuldades e coragem no medo.
Torne nossos lábios como os do jovem Jeremias
seu instrumento para denunciar injustiças,
encorajar os desesperados e incentivar todos a confiarem em você. Amén

Catequese Nº 3. Aniversário 25 do JAR

ILUMINAÇÃO BIBLÍCA (Jeremías 1, 5-12)
Antes de te formar no ventre, eu te conheci; antes de você nascer, eu lhe havia consagrado
um profeta; Eu tinha você destinado às nações. Eu respondi: “Ah, Senhor Yahweh! Parece
que não sei me expressar, que sou um garoto. Mas o Senhor me disse: Não diga que você
é um menino, pois irá para onde eu te enviar e você dirá tudo o que eu te enviar. Não
tenhas medo deles, que estou com você para protegê-lo - o espetáculo do Senhor. Então
o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca. Então o Senhor disse-me: porei as minhas
palavras na tua boca. A partir de hoje eu lhes dou autoridade sobre o povo e sobre os
reinos para remover e destruir para destruir e derrubar, para reconstruir e elevar. Então o
Senhor falou comigo nestes termos: “O que você está vendo, Jeremias”?” Eu respondi:
“Vejo um galho de amendoeira”. E o Senhor acrescentou: “Você viu bem”. Bem, sou eu:
fico de olho na minha palavra para que ela seja cumprida.
ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA (Conf. XIII 19,25)
Mas você, a raça escolhida, a mais fraca do mundo, que deixou tudo para seguir o Senhor,
vai atrás dele e confunde os fortes. Vão atrás dele, pés bonitos, e brilhe no céu, para que
os céus possam dizer sua glória dividindo-se entre a luz do céu. Perfeito, embora não
como o dos anjos, e as trevas dos pequeninos, embora não dos desesperados: brilhe em
toda a terra e o dia, incandescente pelo sol, anuncia a palavra de sabedoria ao dia; e a
noite, iluminada pela lua, anuncia a palavra da ciência à noite. A lua e as estrelas brilham
à noite, mas a noite não as obscurece, porque elas próprias a iluminam, de acordo com
sua capacidade.
Veja aqui como se Deus dissesse:Tornem-se luzes no céu, e até o ponto um som do céu foi ouvido,
como se um vento veemente soasse, e as línguas fossem divididas como fogo, que foi colocado
sobre cada um deles. , e as luzes foram feitas no céu, tendo palavras de vida. Corra por toda parte,
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fogos sagrados, belos fogos. Você é a luz do mundo e não está debaixo do alqueire. Aquele
a quem você se juntou foi exaltado e o exaltará. Converse e dê a conhecer a todas as
pessoas.
ILUMINAÇÃO DE ENSINO

Catecismo da Igreja Católica
850 A origem, o objetivo da missão. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte
última no amor eterno da Santíssima Trindade: “A Igreja peregrina é, por sua própria
natureza, missionária, pois tem sua origem na missão do Filho e na missão do Espírito
Santo, conforme o plano. de Deus Pai “(AG 2). O objetivo final da missão não é outro
senão envolver os homens na comunhão que existe entre o Pai e o Filho em seu Espírito
de amor (cf. RM 23).
852 Os caminhos da missão. “O Espírito Santo é realmente o protagonista de toda a
missão eclesial” (RM 21). Ele é quem lidera a Igreja pelos caminhos da missão. Ela
continua e desenvolve ao longo da história a missão do próprio Cristo, que foi enviado
para evangelizar os pobres; “impelido pelo Espírito Santo, ele deve avançar no mesmo
caminho que Cristo avançou: ou seja, o caminho da pobreza, obediência, serviço e
autoimolação para a morte, do qual ele saiu vitorioso por sua ressurreição “(AG 5).
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Homilia do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude (28/07/13)
Três palavras: Vá, sem medo, servir. Vá, sem medo, para servir. Após essas três palavras,
você experimentará que quem evangeliza é evangelizado, que transmite a alegria da fé,
recebe mais alegria. Queridos jovens, quando você voltar para casa, não tenha medo de
ser generoso com Cristo, de dar testemunho do evangelho. Na primeira leitura, quando
Deus envia o profeta Jeremias, ele lhe dá o poder de “colher e destruir, destruir e demolir,
reconstruir e plantar” (Jr 1:10). Também é assim para você. Carregar o evangelho é
trazer a força de Deus para colher e destruir o mal e a violência; destruir e demolir as
barreiras do egoísmo, intolerância e ódio; Para construir um novo mundo. Queridos
jovens: Jesus Cristo conta com você. A Igreja conta com você. O papa conta com você.

Exortação Apostólica Pós-sinodal Christus Vivit, do Papa Francisco
175. No amor a Cristo, os jovens são chamados a testemunhar o Evangelho em todos os
lugares, com suas próprias vidas.
176. O valor do testemunho não significa que a palavra deve ser silenciada. Por que não
falar sobre Jesus, por que não dizer aos outros que Ele nos dá forças para viver, que é
bom conversar com Ele, que é bom que meditemos em suas palavras? Jovens, não deixe
o mundo arrastá-lo para compartilhar apenas coisas ruins ou superficiais. Você é capaz de
ir contra a corrente e saber compartilhar Jesus, comunicar a fé que Ele lhe deu. Espero
que você possa sentir em seu coração o mesmo impulso irresistível que moveu São Paulo
quando ele disse: “Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho!” (1 Co 9,16).
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DESENVOLVIMENTO DO TEMA
Os tempos de Jeremias não são muito diferentes dos nossos. Ele teve que passar por
tempos muito difíceis para o seu povo e, no meio deles, Deus pediu que ele denunciasse
o mal do seu próprio povo, ganhando assim o ódio, críticas e perseguição à sua própria
comunidade. Deus está presente na vida de Jeremias. Desde o início, ele estabelece um
relacionamento amoroso do pai com ele, cuida dele, conhece-o intimamente. Ele fala ao
seu ouvido, expressa seu amor, propõe uma missão, garante seu acompanhamento e sua
ajuda.
É uma mensagem simples e profunda que Deus diz para você entender que a vida é uma
missão. A fé cristã compromete os membros da comunidade JAR a transmiti-la da fé e
funciona como um testemunho de amor. A vida é missão. Vivemos porque alguém nos
chamou para ela. Entender que: “Eu sou uma missão nesta terra, e por isso estou neste
mundo” (Evangelii gaudium, 273).

O que Cristo faria em meu lugar?
Sem dúvida, construa pontes e derrube barreiras. Foi isso que nossos santos, abençoados
e mártires fizeram. Construindo pontes apenas entre culturas, mas também entre gerações.
Entenda que em nossas comunidades JAR somos convocados pelo Amor a nos amar e a
partir da comunhão da vida que nos convoca e reúne como uma grande família no coração
de Deus, graças ao poder do Espírito Santo.

Catequese Nº 3. Aniversário 25 do JAR

Corações abertos
A transmissão da fé é realizada pelo contágio do amor, no qual a alegria e o entusiasmo
expressam a descoberta do significado e da plenitude da vida. Portanto, é necessário ter
um coração aberto para o amor. Somente o amor não conhece limites e é o que nos torna
capazes de entrar na vida e nas necessidades dos outros e viver com ela em verdadeira
comunhão.

Você sente muita falta de pessoas
Os santos agostinianos e santos, como todos os santos da Igreja, tentaram responder ao
chamado de Jesus. Portanto, para um jovem JAR que deseja atender e segue-lo, ele deve
saber que o essencial é a busca e a aderência à sua vocação. Porque a vocação é respondida
na missão. Todo cristão tem uma missão. Descobrir essa missão e segui-la é nossa tarefa.
Ser capaz de silenciar e em oração descobrir o que ele quer de cada um de nós.
Nesse sentido, experiências de voluntariado e evangelização são ferramentas que podem
nos abrir para essa descoberta. Além disso, como local principal, ajuda na própria
comunidade paroquial e recoleta, atendendo às necessidades e preocupações dos mesmos,
a partir da unidade de corações que marca nosso carisma agostiniano.
A formação de cada jovem deve não apenas buscar o sucesso profissional, mas também o
desenvolvimento e o cuidado de um presente do Senhor que nos leva a servir aos outros. “Nunca
pense que você não tem nada para contribuir ou que não precisa de ninguém: você precisa
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de muitas pessoas e pense sobre isso”. Cada um de vocês pensa sobre isso em seu
coração: preciso de muitas pessoas “(Encontro com jovens, Santuário de Maipú, Chile,
17-I-2018)”.
PERGUNTAS PARA TRABALHAR EM GRUPO
1. Quanto tempo dedico às coisas de Deus? Eu medito na palavra? Ajudo na minha
comunidade JAR? E na minha comunidade paroquial?
2. Falo sobre Jesus ou tenho vergonha? Conheço sua palavra e ensinamentos?
3. Que sinais reconheço, no “aqui e agora” da minha vida, da presença de Deus, de
seu chamado, da missão que ele me empurra, a mim e à minha comunidade JAR?
4. Quais são meus medos, minhas limitações, minhas desculpas, meus “inimigos”?
Como posso superá-los?
Ação social específica
Testemunhar perante a comunidade as experiências missionárias do Grupo. Encontre
campos nos quais podemos desenvolver esta chamada de acordo com as circunstâncias de
cada comunidade JA.
Organizar atividades especiais, como as Horas Sagradas dos Missionários antes do
Santíssimo Sacramento, celebrações com tintura missionária, Rosários Missionários etc.
Oração conclusiva
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Dar graças
Deus, você que nos conhece do mais íntimo de nossos corações.
Agradecemos por poder morar em você na comunidade JAR.
Obrigado, Senhor, porque através da sua palavra
e do testemunho dos irmãos, podemos senti-lo próximo.
Obrigado, nosso pai, porque todos os dias
você nos ensina que suas palavras são verdadeiras
e as revela a pessoas simples, coloca-as
em nossos corações e em nossas bocas,
como você fez no jovem Jeremias para testemunhar você. Amén.
TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR
Meu nome é Camila e eu sou colombiana. Eu morava na Colômbia até os 6 anos de idade,
quando nos mudamos para Madri. Aos treze anos, por várias razões, tivemos que nos
mudar para Londres. Enquanto eu estava me preparando para a confirmação, ouvimos um
grupo de jovens e minha irmã queria participar. Após a confirmação, minha irmã queria se
juntar ao grupo, e minha mãe disse que só sairia se eu também fosse.
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No começo, foi um pouco difícil para eu
me adaptar, mas rapidamente cuidei dos
coordenadores e surgiram fortes laços de
amizade entre os outros membros do grupo e
eu. Eu gostei e fiquei. Faz quase 3 anos desde
que decidi me juntar ao JAR.
Ir ao grupo JAR me ensinou a viver minha
espiritualidade quando jovem em um mundo
tão perdido; também me mostrou que o Senhor
quer que os jovens o sigam e sejam testemunhas
de seu amor de várias maneiras; Portanto, ajude
aqueles que mais precisam, amando aqueles
que têm dificuldade em amar ou se esforçam
para cumprir nossos objetivos com sua ajuda,
sempre se lembrando de ser um discípulo fiel
de Jesus Cristo.
Todo fim de semana, fico feliz em saber que um grupo de pessoas que algum dia era
desconhecido me espera de braços abertos, como mais uma família.
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UM ITINERÁRIO PESSOAL ALEGRE DE CRESCIMENTO, REFLEXÃO,
ORAÇÃO, MISSÃO E COMUNIDADE1

1 Retirado do Boletim Canta e Caminha No. 152,2019. Agostinianos Recoletos, Província de São
Nicolau de Tolentino.
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TAGASTE (8 a 10 anos): É o ponto de partida da vida de Agostinho, onde passou a
infância com a família e onde estudou pela primeira vez.
MADAURA (10 a 12 anos): É a segunda etapa dos estudos, depois de Tagaste. Agostinho
cresce em conhecimento e na passagem gradual da vida familiar para a vida social.
CARTAGO (12 a 14 anos): É um ataque de turbulência para Agostinho, entre amor e
desgosto, abalado por ideologias e experiências. Comece a entender o valor da amizade.
MILÃO (14 a 17 anos): É a cidade em que Agostinho busca com mais fervorosas respostas
as suas dúvidas e ansiedades de significado; e onde ele finalmente encontra a verdadeira
pista que o leva a encontrar Deus.
CASICIACO (17 anos): Agostinho decide entre as paixões e a Palavra de Deus “Pegue
e leia”; não sem medo e dúvida: “amanhã, amanhã”. Ele finalmente entrega seu coração.
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HIPONA (18 anos): Agostinho, já convertido, volta à África, onde se coloca a serviço da
Igreja desde o bem comum e a promoção da justiça e da paz.

