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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 8

Civilização do amor 

ORAÇÃO INICIAL

Senhor e meu Deus, minha única esperança, não me permitas parar de procurar-te por 
cansaço, mas Te busque sempre com renovado entusiasmo.
Tu, que me fizestes Te encontrar e colocastes em mim o desejo de mergulhar cada vez 
mais em Te, dá-me forças para continuar nela.
Olha que diante de Te estão minhas forças e minha fraqueza. Mantenha aquelas, cure 
está. 
Olha que diante de Te estão meus conhecimentos e minha arrogância. Ali onde me 
fechastes, abri-me quando eu chame. 
Faz-me lembrar de Te, que Te compreenda, que Te ame. 
Aumenta em mim esses dons, até que eu me transforme completamente em uma nova 
criatura.
Santo Agostinho, De Trinitate, 15.

ILUMINAÇÃO BÍBLICA (João 13, 34-35)

“Dou-lhes um novo mandamento: amem-se. Assim como eu te amei, amem-se também. 
Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, e se amam.”

ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA (Tratado de Santo Agostinho 65, 2)

Portanto, meus irmãos não suponham que, com o que o Senhor afirma: Eu lhes dou um 
novo mandato: que vocês se amam, o maior mandato foi ignorado, o que é prescrito 
com todo o coração, com toda alma, com toda a mente, amamos o Senhor, nosso Deus. 
De fato: “Parece que se diz que se amam um pouco, mas isso não tem nada a ver com 
o que se diz: você amará o próximo como a si mesmo”. Ele afirma, com efeito: Nesses 
dois preceitos, toda a Lei e os Profetas se baseiam. Mas, de acordo com aqueles que 
entendem bem, um e outro são encontrados em cada um, porque quem ama a Deus não 
pode desprezar aqueles que preceituam que amam o próximo, e quem ama o seu próximo 
e espiritual, o que ele quer senão Deus?
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O mesmo é a dilatação diferente de toda dilatação humana, distinguindo que, o Senhor 
acrescentou: Como eu te amei. De fato, o que ele queria em nós, exceto Deus? Não 
porque a tivéssemos, mas para que tivéssemos, de modo que, como já disse antes, nos 
levará onde Deus está em todos. Não é à toa que também se diz que o médico ama os 
doentes; E o que ele quer neles, a não ser a saúde que ele absolutamente quer trazer de 
volta, não a doença a ser expelida para a qual chega? Então, também nos amemos, para 
que, na medida do possível, cuidemos da escolha que somos mutuamente atraídos por ter 
Deus em nós. Essa diluição nos dá o mesmo que afirma: Como eu te amei você também se 
ama. Ele nos queria, portanto, para isso, para que nos amássemos, ao nos conferir isso, 
ele nos ama: que a diluição mútua nos une entre nós e, unidos por um vínculo tão doce, 
os membros, nos tornamos o corpo de uma cabeça tão importante.

ILUMINAÇÃO DE ENSINO (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, nº 580)

Construa a civilização do amor

O objetivo imediato da doutrina social e fornece os princípios e valores que podemos 
fortalecer uma sociedade digna do homem. “Entre esses princípios, ou em solidariedade, 
até certo ponto, incluíam todos os outros: estes eram “dois princípios básicos da concepção 
cristã de organização social e política”.

Este princípio está iluminado pela primazia da caridade”, o que é o sinal distinto para 
os discípulos de Cristo (cf. Jo 13, 35)”. 1218 Jesus “nos ensina que, ao fundamental, dá 
perfeição humana e, portanto, dá a transformação do mundo, é ele o novo mandamento do 
amor» 1219 (cf. Mt 22,40; Jo 15,12; Col 3,14; St 2 (8) O comportamento da pessoa que 
é totalmente humano quando nasce do amor, manifesta o amor e é ordenado para amar. 
Esta verdade também é válida na esfera social: os cristãos precisam estar profundamente 
convencidos e saber como mostrar, com suas vidas, que ou o amor é a única força (cf. 1 
Cor 12,31-14,1) que pode levar à perfeição social e passar à história na direção do bem.

DESENVOLVIMENTO DO TEMA

“A civilização do amor prevalecerá no tumulto das implacáveis lutas sociais e dará ao 
mundo o sonho de transfigurar a humanidade finalmente cristã” Homilia do Natal de 
Paulo VI, 1975.

Entendemos o ministério da juventude como “a ação organizada da Igreja para acompanhar 
os jovens a descobrir, seguir e se comprometer com Jesus Cristo e sua mensagem, para 
que, transformados em novos homens e integrando sua fé e vida se tornem protagonistas 
da construção da civilização do amor ” (CATE)

 “A Igreja faz um forte apelo aos jovens para que procurem e encontrem nela o lugar de 
comunhão com todos os homens e mulheres, a fim de construir a Civilização do Amor e 
construir a paz na justiça”. (DP 1188)
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A Igreja é, por natureza missionária, aberta à missão e, consequentemente, o cristão é um 
homem em missão, enviado ao mundo para anunciar as boas novas de Jesus. A Missão da 
Juventude na mensagem do conselho é: “Construir um mundo melhor que o dos anciãos”.

Assim, nosso referencial para cumprir a missão confiada é o próprio Jesus, o modelo por 
excelência do ser humano. A missão é sempre fruto e sinal de amor. Nos evangelhos, vemos 
como Jesus vive seu amor pelo Pai e seu amor pelos homens. Amores que o impulsionam 
a uma vida de dedicação, uma existência em missão, uma constante atitude de partida e 
auto esquecimento.

Jesus vive na pendência da vontade e do amor do Pai a quem ele ama e, portanto, que 
deseja obedecer, responda fielmente, por favor.

O ponto de referência em agir e falar sobre Jesus não é ele mesmo, mas o Pai, a quem ele 
ama, “O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra” (Jo 
4:34).

Desse amor nasce o amor pelos homens, seus irmãos, os filhos amados do Pai, como o Pai 
me amou, eu te amei, permaneço no meu amor ”(Jo 15,9). 

O amor do Pai faz de Jesus sua presença, seu ícone no meio do mundo e essa configuração 
com o Pai o leva a amar os outros, a se entregar a eles. Nós, jovens, em busca de descobrir 
o significado da vida e dos valores e, após uma longa jornada no Ministério da Juventude, 
reconhecemos que o significado da vida é amor. “O ser humano, a única criatura na terra 
que Deus amou por si mesmo, não pode encontrar sua própria plenitude, se não estiver 
na sincera dedicação de si mesmo aos outros.” (GS 24) E, por esse motivo, queremos que 
todos os jovens, como nós, descubramos o verdadeiro significado da vida, o amor, “Deus 
é amor” e se manifesta através da construção da Civilização do Amor.

O convite que nos é feito neste estágio de conversão é viver a civilização do amor a partir 
do cotidiano. Estamos no mundo para amar e experimentar o amor de Deus. Jesus viveu a 
situação de seu tempo e se identificou com a dor de todos para levá-los a participar da vida 
divina e a se tornar parte de seu Reino. Como nos é dito em Deus Caritas est: “Segundo 
o modelo exposto na parábola do bom samaritano, a caridade cristã é acima de tudo e 
simplesmente a resposta a uma necessidade imediata em uma determinada situação: os 
famintos devem ser satisfeitos, os nus vestidos. doentes tratados para recuperar, visitas a 
prisioneiros etc.” (DCE n ° 31)

É exatamente a isso que somos chamados: temos que nos converter do cotidiano, da 
realidade em que nos encontramos. Usando a mesma linguagem dos jovens. Destacando 
os valores da Civilização do Amor, verdade, justiça, paz, liberdade, felicidade, ecologia. 
Sempre lembrando que não devemos procurar nada em nossa missão além de ser 
pontes. Pontes entre Deus e os homens e entre homens entre si. Pontes de reconciliação, 
fraternidade, amor e paz. Para que a vontade de Deus seja realizada e, assim, o reino de 
Deus esteja presente.

Diante da atual cultura da morte, nossa responsabilidade como cristãos se expressa 
no compromisso com a nova evangelização, cujos frutos mais importantes incluem a 
civilização do amor.
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“O evangelho e, portanto, a evangelização certamente não se identifica com a cultura e 
são independentes em relação a todas as culturas” (Evangelii nuntiandi, 20); no entanto, 
eles possuem uma força regenerativa que pode influenciar positivamente as culturas. 
A mensagem cristã não os prejudica, destruindo suas características peculiares; pelo 
contrário, ele age neles de dentro, valorizando as potencialidades originais que seu gênio 
é capaz de expressar. A influência do Evangelho nas culturas purifica e eleva o humano, 
fazendo brilhar a beleza da vida, a harmonia da convivência pacífica, o gênio que todas as 
pessoas trazem para a comunidade dos homens. Essa influência tem sua força no amor, que 
não impõe, mas propõe, com base na livre adesão, em um clima de respeito e acolhimento 
mútuos.

A Igreja está ciente de que essa doutrina pode permanecer uma letra morta se a vida social 
não for animada pelo espírito de uma autêntica experiência religiosa e, especialmente, 
pelo testemunho cristão nutrido incessantemente pela ação criativa e curadora do Espírito 
Santo. De fato, ele sabe que a crise da sociedade e do homem contemporâneo é amplamente 
motivada pela redução da dimensão espiritual específica da pessoa humana.

O cristianismo contribui para a construção de uma sociedade adaptada ao homem, 
precisamente infundindo-lhe uma alma e proclamando as exigências da lei de Deus, sobre 
a qual todas as organizações e leis da sociedade devem ser fundadas, se quiser garantir a 
promoção humana, libertação de todos os tipos de escravidão e verdadeiro progresso.

Esta contribuição da Igreja é feita acima de tudo pelo testemunho que os cristãos, e 
especialmente os leigos, dão na vida cotidiana. O homem moderno aceita mais a mensagem 
do amor das testemunhas do que dos professores, e a partir delas quando se apresentam 
como testemunhas autênticas (cf. Evangengeli nuntiandi, 41). Este é o desafio que 
devemos enfrentar, para que novos espaços sejam abertos para o futuro do cristianismo e 
até da humanidade.

PERGUNTAS PARA O TRABALHO EM GRUPO

1. Qual é a civilização do amor? Quais seus aspectos? Como pode ser visível?
2. Como a cultura e a evangelização estão relacionadas? 
3. De que maneira a “civilização do amor” se manifesta em nosso ministério? 
4. Pessoalmente, sou um jovem que trabalha para a construção da civilização do 
amor? Em quais atos específicos?

COMPROMISSO SOCIAL

Na comunidade 

Pense e liste as áreas de nossa comunidade paroquial que precisam de nossos impulsos 
jovens. Selecione uma necessidade específica e pense em pequenos atos nos quais 
possamos agir respondendo a ela como construtores da civilização do amor.
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No pessoal

Na próxima semana, ligue para uma pessoa que você acha que precisa lembrar o quanto 
Deus nos ama, converse “pessoalmente” com ela. Ouça-o, pergunte-lhe sobre o seu bem-
estar! É uma ponte entre Deus e ela.

ORAÇÃO FINAL

Credo da civilização do amor

Acreditamos que nosso Deus nos chamou para viver para construir o seu Reino.
Acreditamos que todos os habitantes desta terra têm o direito de viver com dignidade, 
com justiça, com paz e liberdade.
Acreditamos que todos os cristos crucificados ressuscitarão e glorificarão pela 
solidariedade entre nossos povos.
Acreditamos que podemos viver em comunhão sem violência, sem guerras e sem opressão.
Acreditamos que os pobres, os indígenas, as crianças e os tristes são preferencialmente 
amados pelo Pai, e por isso nos declaramos irmãos deles.
Acreditamos que cada família em nossa terra precisa viver com fidelidade e ternura.
Acreditamos que jovens americanos não podem viver passivamente suas horas e dias, 
mas devem ser os primeiros cidadãos dessa nova civilização.
Acreditamos que fazer uma grande pátria é possível entre nós,
Para que nossas fronteiras não sejam muros que nos dividam, mas linhas de encontro 
fraterno.
Cremos que o espírito de Deus anima a Santa Igreja, que como um grande povo de 
libertação peregrina.
Acreditamos que Maria, a Mãe de Jesus, nos protegeu amorosamente ao longo de nossa 
história. Ela nos exorta a compartilhar pão com os famintos,
E levantar os humildes do pó.
Acreditamos ardentemente em um novo céu e uma nova terra.
E pedimos insistentemente que a Civilização do Amor logo seja uma realidade entre nós.
Amém.

TESTEMUNHO DE UMA JOVEM JAR

O que é a JAR?

Oi! Sou Azul Mussi Favre, tenho 20 anos 
e pertenço ao JAR de Santa Fe, Argentina. 
Estou na JAR desde os 13 anos de idade. 
A partir desse momento, ando com meus 
irmãos da comunidade, chamados Mãe 
Antonia de Jesus. Desde o ano passado, ela 
liderou uma caravana adolescente chamada 
Mãe do Bom Conselho com outros 4 irmãos.
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Entendo que ser JAR é, acima de tudo, viver a vida em comunidade. Ande sabendo que 
sempre terá irmãos ao seu lado para se levantar toda vez que cair, mas também para 
compartilhar todas as alegrias. Comunidade que faz você crescer na fé, que permite que 
você sinta Jesus perto o tempo todo. Comunidade cheia do maior e mais puro amor, porque 
sabemos que estamos lá porque Deus queria que fosse assim, foi Ele quem cruzou nossos 
caminhos uma vez e foi quem não permitiu que se separassem.

Ser JAR é saber que nosso melhor guia sempre será o Espírito Santo. Saibam que é esse 
Espírito que nos torna uma comunidade. É o mesmo Espírito que enche nossos corações 
de amor, que nos permite ver um irmão no outro, mas também que nos ensina como nos 
tratar, como nos corrigir cada vez que cometemos erros.

Eu acho que ser um JAR é aceitar Maria como mãe. Mãe que cuida de nós, que nos 
protege, que nos cobre com sua capa e que caminha ao nosso lado para chegar mais rápido 
a Jesus. Aceite-a como o melhor exemplo de dedicação e amor e peça que ela nos ajude a 
nos tornar cada vez mais parecidos com ela.

E, finalmente, acho que ser JAR, mas acima de tudo ser cristão, é estar disposto a construir 
A CIVILIZAÇÃO DO AMOR. Com quem somos e onde nos tocamos. Somos chamados 
a ser essa luz no mundo para todos aqueles que precisam de nós. E só podemos fazer isso 
se, primeiro, nos permitirmos ser transformados pelo amor de Jesus, para que possamos 
continuar transformando corações em Seu nome.

ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO JAR (II)

f) Conselho Local: É estabelecido em cada Centro JAR com estrutura idêntica à do 
Conselho Nacional. É eleito pela Assembleia Local para um período de três anos.

g) Coordenador: Responsável pelo funcionamento do Centro JAR10. Deve zelar 
especialmente para que haja entre todos os membros um clima de fraternidade e se 
cumpram os objetivos e fins do Movimento. Preside o Conselho.

h) Secretário: Responsável por tomar as atas das reuniões da Assembleia, do Conselho 
Nacional ou Local e da Comissão Permanente.

i) Tesoureiro: Responsável pelos assuntos econômicos. Leva o livro de contas e se 
encarrega de recolher as contribuições dos membros. No final do ano apresentará ao 
Conselho o relatório econômico e o orçamento para o próximo ano.

j) Vogais: Responsáveis pela coordenação das diferentes áreas de atividade de cada 
Centro JAR. As quatro listadas abaixo são as básicas, porém, se algum Centro julgar 
necessário criar outras áreas, poderá fazê-lo, tendo sempre em conta que o número 
excessivo de membros no Conselho é prejudicial à sua operatividade.

• Espiritualidade e liturgia: Coordena as celebrações, especialmente a 
Eucaristia semanal e as celebrações penitenciais.
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• Formação: Coordena os aspectos formativos, tanto no desenvolvimento do 
temário do Itinerário como na formação dos animadores.

• Comunicação: Coordena o intercâmbio de informações entre os Centros, 
envia a agenda do Centro ao Conselho Nacional, e envia resumo das principais 
atividades aos meios de comunicação da Ordem, bem como às redes sociais.

• Apostolado: Coordena as ações solidárias e de colaboração que estabeleça 
cada uma das seções do Centro.


