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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 6

Senhor seja sempre a nossa riqueza!

ORAÇÃO INICIAL

Bem-aventurados os pobres…

Você escolheu um caminho de pobreza para nos salvar. O pobre adjetivo evoca humildade, 
consciência dos próprios limites, da condição existencial da própria pobreza. Você me 
chama para transformar essa pobreza de espírito de acordo com os presentes recebidos, 
em um estilo de vida que se reflete na minha existência, tentando ajudar os outros a 
encontrar o essencial. Além disso, precisamos da conversão em relação aos pobres. 
Temos que nos preocupar com eles, seja sensível às suas necessidades, seja solidário. 
Pois eles conhecem a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, para você 
ele ficou pobre enriquecer-nos com a pobreza deles (1Cor 8.9).

ILUMINAÇÃO BÍBLICA  (Mt 19,16-26)

16 Então alguém se aproximou dele e disse: “Mestre, que coisas boas devo fazer para obter 
a vida eterna?” 17 Ele lhe disse: “Por que você está me perguntando sobre o bem? Apenas 
um é bom. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. 18 “Quais”?” Ele 
perguntou a ela. Jesus respondeu: “Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, 
não darás falso testemunho, 19 honrarás a teu pai e mãe, e amarás o teu próximo como 
a ti mesmo.” 20 O jovem lhe diz: «Tudo o que guardei. O que mais estou perdendo? 21 
Jesus disse-lhe: “Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e entregue-os aos pobres, 
e você terá um tesouro no céu. Então me siga. 22 Ao ouvir essas palavras, o jovem ficou 
triste, pois possuía muitos bens.

“23 Então Jesus disse aos seus discípulos: Garanto-lhe que é muito difícil para um rico 
entrar no Reino dos Céus”. 24 Repito, é mais fácil para um camelo entrar pelo olho de 
uma agulha do que para um homem rico entrar no Reino dos Céus. “25 Ao ouvir isso, os 
discípulos, atônitos, disseram: “Quem pode ser salvo então”“? “26 Jesus, olhando para 
eles, disse: “Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.”“.
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ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA 

O Senhor, sendo rico, ficou pobre. Ele fornece uma declaração melhor e mais consistente 
da frase. Bem, talvez você já hesite e duvide que o pobre homem que você recebeu em 
sua casa esteja dizendo a verdade ou talvez seja um vigarista, simulador e hipócrita. 
Você duvida de mostrar-lhe misericórdia, já que não pode ver o coração dele. Mostre 
misericórdia também para o mal, para também alcançar o bem. Quem, por medo de que 
suas sementes caíssem nas estradas, entre cardos ou em terreno pedregoso, teve preguiça 
de semear no inverno, passando fome no verão. De fato, seu Senhor diz a você, de quem, 
se você é cristão, não duvidará: “Eu, sendo rico, fiquei pobre para você”: Quem existe 
na condição divina - existe outra condição mais rica que essa? - ele não considerava uma 
rapina igual a Deus; pelo contrário, abaixou-se assumindo a condição de servo - o que é 
mais rico que a condição divina de Deus? Que condição mais pobre que servil? -; feito 
como homem e aparecendo como homem, humilhou-se e tornou-se obediente à morte e à 
morte na cruz (SANTO AGOSTINHO, Serm. 41,7).

ILUMINAÇÃO DE ENSINO

Como podemos não se lembrar de tantos jovens afetados pelas migrações? Os fenômenos 
migratórios “não representam uma emergência transitória, mas são estruturais. As migrações 
podem ocorrer no mesmo país ou entre países diferentes. A preocupação da Igreja preocupa-
se, em particular, com aqueles que fogem da guerra, violência, perseguição política ou 
religiosa, desastres naturais - devidos, entre outras coisas, às mudanças climáticas - e 
pobreza extrema: muitos deles são jovens. Em geral, eles procuram oportunidades para si 
e suas famílias. Eles sonham com um futuro melhor e querem criar as condições para que 
isso se torne realidade.” Os migrantes “nos lembram da condição original da fé, isto é, de 
ser” estrangeiros e peregrinos na terra “(Hb 11,13)”. (Christus Vivit 91).

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Pobre Jesus

Nosso exemplo de pobreza é o mesmo Jesus que, encarnando-se, nos dá um exemplo de 
desapropriação, esvaziamento, de deixar tudo para encontrar o outro, neste caso particular, 
da humanidade necessitada.
O que significa que Jesus era pobre? Que ele não tinha dinheiro? Se lermos atentamente 
os evangelhos, tanto Jesus como os apóstolos tinham uma caixa. A ideia que nós cristãos 
cultivamos, e que nos chega do exterior, é que a pobreza tem a ver com a privação absoluta 
de todo bem, de todo tipo de possessão, de todo tipo de propriedade. Uma maneira de 
pensar que Jesus Cristo não pode encarnar, em seu contexto, essa ideia não está presente.
Os pobres (‘anawîm) têm cinco categorias consideradas pelo Israel bíblico, às condições 
mais difíceis da existência humana (elas aparecem no livro de Deuteronômio e também 
no Evangelho segundo São Lucas): o órfão; a viúva; o estrangeiro; o estéril e o leproso.

- O órfão e a viúva têm a terrível condição de não terem nem pais nem marido, 
respectivamente. Eles não tinham direito legais, não têm representante legal.
-  O estrangeiro é pobre porque ele não tem pátria.
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- O estéril é pobre porque, sem a prole, é condenada à solidão, ou seja, não tem 
bengala para a velhice.
-  O leproso é pobre porque é considerado morto e marginalizado da sociedade. 

Jesus se encarrega dessas condições, assume-as, as personifica e as conforta.
De fato, ninguém veio ao mundo para conceber uma mulher estéril como Isabel, curou os 
leprosos, libertou e reabilitou o estrangeiro samaritano, ressuscitando o órfão de Naîm e 
confortando a viúva.

Todas essas propriedades são assumidas por Jesus:

• Jesus se torna órfão: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? (Mt 12,48; Mc 
3,33).
• Jesus se torna viúvo: ele não tem companhia para a vida.
• Jesus torna-se estrangeiro: “o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça” 
(Mt 8,20; Lc 9,58).
• Jesus se torna estéril: ele não tem filhos.
• Jesus se torna leproso: ferido pelos sinais da cruz, ele morreu proscrito.

Por que padres e freiras não se casam? Porque eles escolhem este tipo de pobreza: ser 
pobre como Cristo era. Os religiosos podem-se dizer, fazem um único voto: o da pobreza, 
mãe de todos os outros votos. Santa Clara entendeu isso corretamente quando falou do 
“privilégio da pobreza”. A obediência encarna a pobreza de um estrangeiro.

PERGUNTAS PARA TRABALHAR EM GRUPO

1. O que entendemos por pobreza evangélica? Você já pensou sobre a pobreza vivida 
no caminho de Cristo? Você quer viver pobre como Cristo?
2. Fico pobre no estilo de Jesus, ou seja, vou encontrar os mais isolados da sociedade?
3. Na sua pequena comunidade JAR, você procura viver a pobreza de acordo com o 
evangelho?

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 
do qual você os carrega. Que apoiamos os mais humildes e deserdados em seu esforço de 
promoção humana e em seu interesse de crescer na fé.  Que prestamos atenção especial 
à família e às várias gerações que vivem e treinam nela. Que possamos dar nosso apoio 
generoso a todos aqueles que trabalham na evangelização e na promoção da sua cidade. 
Através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
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TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR

Olá! Antes de mais, gostaria de me apresentar 
um pouco. Meu nome é Pepe Mora e sou um 
“jovem” JAR de Granada, Espanha. Quando eu 
tinha 5 anos, meus pais me levaram para a escola 
Santo Tomás de Villanueva (Agostinianos) 
e, pouco depois, aos 12 anos, fui para minha 
primeira atividade no JAR como participante, o 
acampamento de verão. Desde aquele momento 
até hoje, aos 29 anos, sinto profundamente um 
jovem agostiniano recoleto e participei de todas 
as atividades do JAR que pude. 

Já faz muitos anos e acho que você pode entender 
muito bem o que significa para mim sentir JAR 
se prestarmos atenção à palavra (Atos 4: 32-37): 

32 A congregação dos que creram era de um coração e uma alma; e ninguém afirmou que 
o que ele possuía era dele, mas que todas as coisas eram de propriedade comum. 33 Com 
grande poder, os apóstolos deram testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e uma 
graça abundante estava sobre todos eles. 34 Portanto, não havia necessitado entre eles, 
porque todos os que possuíam terras ou casas os venderam, trouxeram o preço do que 
foram vendidos, 35 e o depositaram aos pés dos apóstolos, e o distribuíram a cada um de 
acordo com sua necessidade. 36 E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos também 
chamavam Barnabé ( 37 ), dono de um campo, vendeu-o, trouxe o dinheiro e depositou-o 
aos pés dos apóstolos. 

Ser JAR significa crer que Jesus está vivo em você, que Ele ressuscitou em seu ser e que 
o leva a viver sua Fé em comunidade e no serviço dos outros. Pessoalmente, desde que fui 
para o meu primeiro campo de JAR aos 12 anos, decidi me tornar uma parte ativa do JAR. 
E como isso é possível se eu ainda era muito jovem? Quem era eu para decidir algo tão 
fortemente? Lembro-me de que, naquele primeiro campo, os monitores nos enfatizaram 
como é bonito amar seu próximo, amar seu irmão. Lembro-me de que me senti muito 
bem, cercado por pessoas que tinham o mesmo propósito, de se amar. Pouco a pouco, 
percebi que Jesus estava no meio de tudo isso, e queria estar lá, junto com Jesus e com 
meus irmãos. Foi assim que continuei em todas as demais atividades do JAR (catequese, 
pré-Páscoa, festival).

Hoje, olho para trás e posso dizer que os JARs, portanto, foram aqueles que definiram 
minha personalidade, que marcaram meus passos. Neles eu fui encontrar o Pai em 
comunidade, com o resto dos meus irmãos, e isso significou para mim uma catequese 
constante do que significa ser cristão no seu dia a dia. E posso dizer que, através de todas 
as suas atividades, os JARs me moldaram como cristão e me fizeram quem eu sou hoje. 
Mas nem tudo é cor-de-rosa. Quando você faz parte de uma comunidade, isso o chama 
diretamente para adquirir um COMPROMISSO consigo mesmo e com os outros. Fazer 
parte de uma comunidade JAR implica estar ciente de que outras pessoas precisam de 
você e você precisa delas em oração.
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Eu acho que é quando você amadurece na Fé e como pessoa, quando você realmente 
percebe a RESPONSABILIDADE que temos que ser JAR. Lembro-me do meu primeiro 
acampamento como monitor ou da minha primeira catequese como catequista. Ver você 
na frente de tantos meninos e meninas que estão dispostos a ouvi-lo e aprender com você 
foi um grande golpe de realidade e responsabilidade por mim. Lembro-me também de que 
aprendi que, como dizia a leitura de Atos 4, o que me pediram como monitor / catequista 
do JAR não era para me compartilhar e contar minha experiência de vida, mas para me 
tornar um instrumento e ser capaz de trazer Jesus à vida, sua Palavra, seu Amor, para o 
mais novo. E acho que essa é uma das chaves para ser um JAR, para levar o Pai a todos. 
Por isso, como disse anteriormente, somos chamados a ser responsáveis, também com 
nossas vidas: como levaremos a mensagem se não levarmos uma vida na Fé nós mesmos? 
Com tudo isso, desde que sou monitor / catequista do JAR, sempre busquei me concentrar 
em Cristo.

Ser JAR significa ser uma alma e um coração voltados para Deus. É por isso que, nos 
campos, tentamos passar a maior parte do tempo compartilhando reflexões da Palavra ou 
da vida em comunidade, em pequenos grupos. Também oramos ao Pai em comunidade, 
tornando as orações dos outros nossas e as nossas sendo oradas por outros. E é que 
sempre me senti chamado pelo Pai a espalhá-lo entre os mais jovens. Também ocorre em 
atividades como a Páscoa, Casiciacos. São atividades JAR nas quais vamos, como grupo 
de irmãos, ao encontro do Pai e nas quais somos convidados a sentar-se ao Seu redor e 
compartilhá-lo. E é muito bom ter uma experiência de Deus junto com seus irmãos. Isso 
enche nosso dia a dia de amor e esperança e nos faz entender o significado de fazer parte 
de uma comunidade JAR.

Sempre serei eternamente grato a Deus por colocar JARs em minha vida. Por meio deles, 
passei por um processo precioso na minha vida, conhecendo e conhecendo o Pai a princípio 
através de todos os meus irmãos JAR, e depois desejando continuar experimentando-o e 
levando-o a outros. E, como meu querido irmão Luciano me disse uma vez: “Você não 
pode amar o que não sabe”. JARs me fizeram experimentar Deus, conhecê-lo e amá-lo 
profundamente. Obrigado Senhor, por cada uma das pessoas do JAR que você colocou na 
minha vida e que me guiou em sua direção. Você, através do JAR, me fez quem eu sou 
hoje e me levou pela mão a encontrar meu irmão.

Pepe Mora (JAR Granada)

NOSSA GRANDE FAMÍLIA DE JAR NO MUNDO1

ARGENTINA                           1.107 
VENEZUELA                           948 
MÉXICO                                   549 
GUATEMALA                          547 
FILIPINAS                                527
COLOMBIA                              310 
BRASIL                                     304 
REP. DOMINICAN                   273
ESPANHA                                 267 
PERU                                         247 
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PANAMA                              118 
COSTA RICA                        97 
EUA                                       37 
HONDURAS                         30
REINO UNIDO                     30

TOTAL                                  5.391

1 Datos do ano 2019.


