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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 4
A caridade e o bom samaritano
ORAÇÃO INICIAL
Ó Jesus, Divino Modelo da Caridade, dai-me aqueles puros sentimentos de Amor ao
próximo, de que nos deixastes tão admiráveis exemplos; fazei, Senhor, que eu ame
santamente os meus semelhantes por Amor de Vós, que nunca deles suponha mal; que
lhes acuda em suas necessidades; e que, sofrendo suas fraquezas neste mundo, por amor
de Vós Jesus, possa um dia cantar com eles Vossos Louvores, assim na terra como no
céu! Amém!
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ILUMINAÇÃO BIBLÍCA (Lucas 10, 25 – 37)
Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: “Mestre, o que
devo fazer para receber em herança a vida eterna?” Jesus lhe disse: O que é que está
escrito na Lei? Como você lê?” Ele então responde: “Ame o Senhor, seu Deus, com
todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente;
e ao próximo como a si mesmo.” Jesus lhe disse: “Você respondeu certo. Faça isso, e
viverá! ”Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: “E quem é
meu próximo?”Jesus respondeu: “Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, e
caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, e o espancaram. Depois foram
embora, e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele
caminho; quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com
um levita: chegou ao lugar, viu, e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano,
que estava viajando, chegou perto dele, viu, e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez
curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio
animal, e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas
de prata, e as entregou ao dono da pensão, recomendando: “Tome conta dele. Quando eu
voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais.” E Jesus perguntou: “Na sua opinião, qual
dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em
leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele.” Então Jesus lhe disse:
“Vá e faça a mesma coisa.”
ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA
(De Trin., VIII, 8, 12 (grifo nosso). 18 Disc. Chr., 4,4. 19 In ep. Joan. ad Parthos, VIII,
4. 20 In ep. Joan. ad Parthos, IX, 10.)
Estende o teu amor aos que te estão próximos, mas, na verdade, ainda não chames a
isso estender. Porque é a ti mesmo que amas, quando amas os que te estão estreitamente
unidos. Estende o teu amor até os desconhecidos que não te fizeram nenhum mal. E vai
mais longe ainda. Chega até a amar os teus inimigos.
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Quem ama a seu irmão também ama a Deus? Sim, se ele ama seu irmão, necessariamente
também ama a Deus, que é o próprio amor. Ser-lhe-ia possível amar o irmão e não amar
o Amor? É necessariamente que ama o Amor. Mas será que pelo fato de alguém amar o
amor, ame a Deus? Sim! Amando o amor, ama a Deus [...]. Se Deus é amor, todos aqueles
que amam o amor, amam a Deus. Ama, pois, teu irmão e considera-te seguro. Não podes
dizer: Amo meu irmão, mas não amo a Deus. Do mesmo modo, mentirias se dissesses:
“Amo a Deus”, se não amasses o irmão. Tu te enganarias se dissesses: “Amo o irmão”,
julgando que não amas a Deus. Tu que amas teu irmão, necessariamente, amas o mesmo
amor.
ILUMINAÇÃO DE ENSINO
(Cardeal Orani João Tempesta Arcebispo do Rio de Janeiro (RJ)
Neste ano, ao falarmos de caridade no sentido de amor fraterno, serviçal e desinteressado
nos vem correndo à mente outra palavra que tem um significado muito rico nas parábolas
evangélicas, especialmente no evangelista Lucas – a misericórdia.
Esta é definida na Língua Portuguesa como “a virtude que leva a ter compaixão pelas
misérias dos outros”. Definição precisa em que cada palavra tem seu significado e por isso
merece, ainda que de modo sucinto, um aprofundamento.
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Virtude é a disposição ou a força constante da alma que nos leva a praticar o bem e a evitar
o mal. Compaixão, por sua vez, é sofrer com (cum + passio, passionis, no Latim), ou seja,
não basta somente o meu interesse teórico pelos problemas do outro.
Ao contrário, sou chamado – a exemplo de Cristo que veio do seio do Pai partilhar conosco
todas as vicissitudes desta vida, menos o pecado – a “sentir na pele” o que sente o meu
irmão, a fim de poder, desse modo, entender o seu drama e buscar, incansavelmente, uma
saída eficaz para os males que o acometem.
Dito isso, não há como não pensar, de imediato, na parábola do Bom Samaritano (Lc
10,25-37), mergulhar nessa narrativa de Jesus e dela extrair consequências práticas para a
nossa vida diária cercada por tantas belezas naturais, mas também por não poucas e nem
pequenas mazelas humanas a clamarem por soluções imediatas.
DESENVOLVIMENTO DO TEMA
Na Parábola do Bom Samaritano, Jesus apresenta duas formas de olhar: uma que é
indiferente: vê, mas passa adiante (sacerdote e levita); e outra que vê, permanece, envolve
e se compromete (samaritano). Somente contemplando o mundo com os olhos de Deus
(o olhar samaritano), é possível perceber e acolher o grito que emerge das várias faces
da pobreza e da agonia da criação (DGAE 2019/2023 n. 102). O olhar que vê e segue
representa toda indiferença e desprezo pela vida do outro.
O Sacerdote e o Levita, desviam-se do homem ferido, pois não tinham tempo para ele. O
Samaritano aproxima-se da vítima dos salteadores e, movido pela compaixão, gasta seu
tempo, ficando com ele à noite na hospedaria. No dia seguinte paga as despesas da sua
estadia e promete retribuir ao dono da hospedaria tudo o que por ventura gastasse a mais
para cuidar daquele que sofreu o assalto.
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A postura inesperada do Samaritano contém o centro do ensinamento de Jesus: o próximo
não é apenas alguém com quem possuímos vínculos, mas todo aquele de quem nos
aproximamos. Não é a Lei, vínculo sanguíneo ou ligação afetiva que estabelecem as
prioridades, mas a compaixão, que impulsiona a fazer pelo outro aquilo que nos é possível,
rompendo com toda indiferença. A lei é esta: todos devem ser amados, sem distinção.
Ser capaz de sentir compaixão é a chave da obediência à vontade de Deus, que ama toda
a criação: Servir
A VIDA CRISTÃ É ESSENCIALMENTE SAMARITANA
Temos que ter consciência que a vida é essencialmente samaritana: traz no seu sentido
mais radical o cuidado pelo outro. Agir como bom samaritano supõe um novo aprendizado
obtido pela conversão provocada por Jesus e sua Boa Nova. Só em e por Jesus Cristo
aprendemos a cuidar e sermos cuidados. É a conversão que nos faz escolher a bacia de
Jesus e não a de Pilatos. A bacia diante de Pilatos, ele a usou para lavar as mãos, ou seja,
tornar-se indiferente à dor do outro. A bacia diante de Jesus, ele a usou para lavar os pés
dos discípulos, sinal de cuidado e compromisso com o serviço. Redescobrindo as águas do
batismo nas águas da bacia do lava-pés, todos os discípulos missionários – a Igreja toda –
se colocam em saída para servir àqueles que necessitam da sua ação generosa, envolvida
pela ternura, sempre amparada na justiça misericordiosa. Não podemos dizer que amamos
a Deus se não vemos o outro que sofre. (1 João 4,19-20).
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UM COMPROMISSO COM A VIDA
O amor às pessoas favorece o encontro da plenitude com Deus. Fechar os olhos diante
do próximo nos torna cegos também diante de Deus. Por isso, o missionário só anuncia
a Boa Nova se procura fazer o bem ao próximo, desejando a felicidade de todos: há mais
felicidade em dar do que em receber (Atos dos Apóstolos 20,35).
PERGUNTAS PARA TRABALHAR EM GRUPO
1. O que o texto diz para mim, hoje? Minhas disposições são como as do samaritano?
Ou, muitas vezes sou como o sacerdote e o levita?
2. Você já experimentou ser aquele (a) que se aproxima de alguém necessitado de
socorro?
3. Quando ajuda alguma pessoa você o faz por amor a Deus e com o amor de Deus?
4. Enquanto JAR qual meu novo olhar a partir da Palavra?
AÇÃO SOCIAL ESPECÍFICA
Sair do próprio comodismo é ir ao encontro do outro, seja ele ou ela quem for, ser capaz
de perceber todos os seus problemas e todas as suas necessidades, deixar-se mover pelo
sentimento de compaixão e, cheio de misericórdia, fazer tudo o que estiver ao alcance
para que a vida seja melhor para todos.
Organizar com a comunidade JAR visitas a moradores de ruas, Casas de Acolhida, Lar de
Idosos.
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ORAÇÃO CONCLUSIVA
Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor, dai-nos
um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino entre nós. Em sua grande
Misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós testemunhou o vosso infinito
amor e anunciou o Evangelho da fraternidade da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, e
sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. O Divino Espírito acenda em
nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno; a honestidade e o direito resplandeça
em nosso sociedade e sejamos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Amém!
.
TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR
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Meu nome é Adrine Dias, tenho 24 anos,
brasileira e sou membro da Pré Comunidade
Jerusalém (JAR CASTELO) a 05 anos.
Conheci o movimento através de encontro
de jovens em minha paroquia, paroquia
Nossa Senhora da Penha, e posso dizer que
foi naquele momento que Deus reescreveu
a minha história. Um tempo depois fui
convidada para participar do encontro
cacissiáco que foi primordial para que a
minha vida de oração fosse mais intensa e
profunda.
A partir daquele momento tive a certeza de
que Deus havia planejado o melhor para
mim, que a JAR foi um cuidado. Por ser
muito jovem ainda buscava as coisas que
o mundo me oferecia, ilusões, felicidades
momentâneas, mas dentro do meu coração sentia que ali não era o meu lugar e sentia Deus
me dizendo para voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que era o teu Colo.
O tempo foi passando e eu fui percebendo tudo o que Deus me dizia que a JAR era o meu
cuidado através Dele. Tenho muita gratidão por tudo que vivi até aqui, por ela ser minha
segunda Casa, meu abrigo, meu cuidado diário. Agradeço a Deus pela oportunidade e a
honra de fazer parte deste movimento de Amor que eu tenho um enorme Carinho.
AS NOTAS DISTINTIVAS DAS JAR
a) Orante: Desenvolvem um processo de conversão contínua, pelo qual, saindo da
dispersão e da exterioridade, os jovens entram dentro de si mesmos para encontrar-se
com o Deus da vida que os está esperando.
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b) Comunitária. Revivem a experiência da primitiva comunidade cristã de Jerusalém no estudo vivencial da Palavra, na fidelidade à Fração do Pão, na solidariedade
com os necessitados e na comunhão íntima de seus membros em verdadeira amizade
e fraternidade, em total sintonia e colaboração com os pastores da Igreja.
c) Missionária. Fomentam uma total disponibilidade ao serviço da Igreja, colaborando
ativamente nas missões e demais ministérios de toda a família agostiniana recoleta,
seguindo o espírito apostólico de Santo Ezequiel e a heroicidade de Santa Madalena
de Nagasaki e demais santos da Ordem.
d) Mariana. Nascem sob o amparo de Maria, Mãe da Consolação, e a ela os jovens
encomendam suas atividades e sua própria vida. O conhecimento e amor à Virgem
ajudam os jovens a conhecer melhor e a viver com maior amor o mistério de Cristo e
de sua Igreja.
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e) Agostiniana. Buscam e anunciam a Deus e seu reino, e se esforçam por tornar
realidade a união de almas e corações em Deus proposta por Santo Agostinho,
seguindo os exemplos dos santos e religiosos, modelos de toda a família agostiniana
recoleta, à qual enriquecem com sua juventude e dinamismo.

