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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 9
Jovens Solidários Instrumentos de Criação
ORAÇÃO INICIAL
ORAÇÃO CRISTÃ COM A CRIAÇÃO
“LAUDATO SI” Número 246
Nós te louvamos, Pai, com todas as suas criaturas,
Que saiu de sua mão poderosa.
São tuas,
E eles estão cheios de sua presença e de sua ternura.
Louvado sejas Vós.
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Filho de Deus, Jesus,
Todas as coisas foram criadas por Vós.
Vós fostes formado no ventre de Maria,
Vós se tornastes parte desta terra,
E Vós olhastes para este mundo com olhos humanos.
Hoje Vós estás vivo em cada criatura
Com vossa glória ressuscitada.
Louvado sejais Vós.
Espírito Santo, que com vossa luz
Guiais este mundo para o amor do Pai
E acompanhais o gemido da criação,
Vós também morais em nossos corações
Para nos impulsionar para o bem.
Louvado sejais.
Senhor Uno e Trino,
Preciosa comunidade de amor infinito,
Ensina-nos a contemplá-lo
Na beleza do universo,
Onde tudo nos fala sobre Vós.
Desperte nosso louvor e nossa gratidão
Para cada ser que Vós criastes
Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos
Com tudo o que existe.
Deus de amor,
Mostre-nos o nosso lugar neste mundo
Como instrumentos de seu afeto
Para todos os seres nesta terra,
Porque nenhum deles é esquecido antes de Vós.
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Esclareça os donos do poder e do dinheiro
Para que sejam mantidos longe do pecado da indiferença,
Ame o bem comum, promova os fracos,
E cuidar deste mundo em que habitamos.
Os pobres e a terra clamam:
Senhor leve-nos com seu poder e sua luz,
Para proteger toda a vida,
Para preparar um futuro melhor,
Para o seu reino vir
De justiça, de paz, de amor e de beleza.
Louvado sejais Vós.
Amén.
ILUMINAÇÃO BIBLICA (Gênesis 1, 26-31)
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26. “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e mandemos
nos peixes do mar e nas aves do céu, e nas feras e em todos os vermes terrestres, e em
todas as serpentes que serpenteiam pela terra”.
27 Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher
os criou.
28. E Deus os abençoou e disse-lhes: “Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra
e subjugai-a; comandar os peixes do mar e os pássaros do céu e todos os animais que
vagam pela terra.”
29. Deus disse: Vede que eu vos dei todas as sementes de erva que existe na face de toda
a terra, bem como toda árvore que dá fruto de semente; será comida para você.
30. E para cada animal terrestre, e para cada ave do céu e para cada cobra na terra,
animada com vida, eu dou toda a grama verde como alimento. E assim foi.
31. Deus viu o quanto ele tinha feito e tudo estava bem. E a tarde e o amanhecer: o sexto
dia “.
ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA (Da Verdadeira Religião No. 52)
Porque não é um exercício vão e inútil contemplar o céu, a ordem das estrelas, a brancura
da luz, as sucessões de dias e noites, os cursos mensais da lua, a divisão quádrupla das
estações do ano, em congruência com os quatro elementos; da fecundidade das sementes,
que produzem tantas espécies e formas, todas mantendo seu próprio caminho e a natureza
em sua espécie. A contemplação dessas coisas não deve ser o combustível de uma
curiosidade vã e voadora, mas uma escala para subir ao imortal e sempre duradouro. Pois
bem, acessível à nossa observação está a natureza do princípio vital, com o qual sente tudo
o que foi dito, que, dando vida ao corpo, deve necessariamente ser superior a ele. Pois nem
toda massa corporal, embora brilhante na luz visível, deve ser altamente estimada. Falta
vida, pois, pela lei natural, toda substância viva tem uma vantagem sobre toda substância
morta.
ILUMINAÇÃO DE ENSINO
Catecismo da Igreja Católica
343. O homem é o ápice da obra da criação. A narrativa inspirada expressa isso ao distinguir
claramente a criação do homem e a das outras criaturas (cf. Gn 1,26).
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Exortação Apostólica “Querida Amazônia”
58. Assim, podemos dar um passo adiante e lembrar que uma ecologia integral não se
contenta em ajustar questões técnicas ou com decisões políticas, jurídicas e sociais. A
grande ecologia sempre incorpora um aspecto educacional que provoca o desenvolvimento
de novos hábitos nas pessoas e grupos humanos. Infelizmente, muitos habitantes da
Amazônia adquiriram costumes típicos das grandes cidades, onde o consumismo e a
cultura do desperdício já estão profundamente enraizados. Não haverá ecologia saudável
e sustentável, capaz de transformar algo, se as pessoas não mudarem se não forem
estimuladas a escolher um estilo de vida diferente, menos voraz, mais sereno, mais
respeitoso, menos ansioso, mais fraterno.
Exortação Apostólica “Christus Vivit”
228. Em muitos adolescentes e jovens o contato com a criação desperta um atrativo
especial, e eles são sensíveis ao cuidado com o meio ambiente, como é o caso dos
escoteiros e outros grupos que organizam dias de contato com a natureza, acampamentos,
caminhadas, expedições e campanhas de Meio Ambiente. No espírito de São Francisco
de Assis, são experiências que podem significar um caminho para começar na escola da
fraternidade universal e na oração contemplativa.
DESENVOLVIMENTO DO TEMA
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Ecologia na Igreja
A ecologia cristã é, antes de tudo, uma ecologia da pessoa humana. O homem não é um
fragmento do cosmos, mas uma criatura feita à imagem de Deus e, portanto, superior
aos demais seres criados (CARBAJO NÚÑEZ M, 2016). A encíclica do Papa Francisco
Laudato Si (LS) sobre o cuidado da casa comum, é um texto central da Igreja sobre as
questões ecológicas. Propor uma ecologia integral centrada no ser humano e nas suas
quatro relações fundamentais, visto que “não há ecologia sem uma antropologia adequada”
(LS 118). Afirmando que “não podemos fingir que curamos nossa relação com a natureza
e o meio ambiente sem curar todas as relações básicas do ser humano” (LS 119).
A crise ecológica não reside apenas na aparente fraqueza política (“sujeição da política
à tecnologia e às finanças”) nem na exploração econômica descontrolada da Terra que
dela deriva; A origem central da catástrofe deve ser buscada no próprio ser humano, na
grande deterioração de seu comportamento relacional (“minha relação interior comigo
mesmo, com os outros, com Deus e com a Terra”). A conversão salva o ser humano, que
deve aprender «que o cuidado autêntico da própria vida e das relações com a natureza
é inseparável da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros» (LS 70). Assim, a
verdadeira ecologia é, ao mesmo tempo, proteção ambiental, ecologia humana, ecologia
social e ecologia cultural, todas juntas. «A liberdade humana», acrescenta Francisco,
«é capaz de limitar a técnica, orientando-a e colocando-a ao serviço de outro tipo de
progresso mais saudável, mais humano, mais social, mais abrangente» (LS 112). Além
de Laudato si, as encíclicas Populorum Progressio (1967) e Caritas in Veritate (2009)
também são outros documentos importantes, sobre a relação entre responsabilidade social
e autodestruição ecológica da Terra.
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Criação Divina
Deus ama tanto o homem que lhe deixou pistas e rastros para que o homem o encontre.
Santo Agostinho destaca principalmente dois caminhos: um encontro vivo através da
própria revelação, através da palavra da Bíblia, e um encontro cosmológico, através do
outro livro que Deus escreveu, que é o livro das criaturas (em. Salmos 45, 7). Para Santo
Agostinho, o cosmos que circunda o ser humano não é apenas um meio em que o ser
humano pode satisfazer suas necessidades, nem é apenas o habitat em que vive. O mundo,
toda a criação é um sinal vivo e patente da existência de um Deus amoroso que tudo
arranjou para o ser humano (no Sl 8, 10). É por isso que Santo Agostinho, comentando
o salmo que diz: “O céu proclama a glória de Deus” (Salmo 18,1), diz: “Por ele tudo
foi feito, e sem ele nada do que foi feito foi feito. Os céus proclamaram, proclamaram
e proclamarão a glória de Deus ”(in. Salmos 18, 2, 3). Desta forma, Santo Agostinho
assinala que tudo o que foi criado por Deus é um convite a reconhecer a grandeza, a beleza
de Deus e a procurar um encontro com Ele, reconhecendo, por um lado, a pequenez do ser
humano, e por outro lado, a grandeza de Deus.
Concluindo, o convite aos nossos jovens agostinianos recoletos (JAR) é a conscientização
de que nossa fé exige uma “conversão ecológica” (LS 217) e que soluções técnicas e ações
sociais em torno deste tema serão sempre insuficientes se não forem acompanhadas. De
uma mudança de mentalidade e uma maior consciência por parte dos membros de nossas
comunidades.

Catequese Nº 9. Aniversário 25 do JAR

Ecologia em Nossa Vida Diária
O Papa Francisco, na sua Carta Encíclica “LAUDATO SI’’, contextualiza-nos sobre como
conduzir uma ecologia sã em todos os cenários em que nos encontramos e que influenciam
a nossa forma de ver, sentir e agir na vida”. Esses espaços são influenciados por nosso
quarto, casa, local de trabalho e o bairro que habitamos; Tudo isso leva a gerar nossa
identidade diante de outras pessoas.
É por isso que é importante identificar três aspectos que enquadram nossa ecologia em
nossas vidas diárias.
1. Ecologia pessoal, que representa reconhecer, aceitar e respeitar-se como criação
divina.
2. Ecologia relacional, que compartilha a necessidade de silenciar os ruídos externos,
a poluição que nos cerca e trabalhar pela vida em comum.
3. Ecologia da casa, que consiste apesar das dificuldades económicas vividas e das
limitações de espaço pelas quais podem passar, mantendo um ambiente harmonioso
e organizado que permite a interação humana.
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PERGUNTAS PARA TRABALHO EM GRUPO
1. Em que aspecto sou semelhante a Deus?
2. Recomendação: Tenha em mente uma semelhança não só corporal, mas também
espiritual e transcendente, em relação à teologia do corpo, entendendo o cuidado
como forma de santificação.
3. Como equilibrar o cuidado ambiental e animal com uma ecologia racional, justa e
humana?
Recomendação: Analise-o a partir das ideologias extremistas de supervalorização
animal e diversos contextos de rejeição e discriminação ao ser humano.
4. Da sua comunidade JAR, que ações você propõe para gerar uma consciência
ecológica e cuidar da casa comum aos olhos de Deus?
Recomendação: Orientar os membros do JAR a se comprometerem com uma ação
concreta e ecológica que possa ser realizada a partir dos tempos atuais que o mundo
vive.
AÇÃO SOCIAL ESPECÍFICA, SEGUNDO O TEMA DESENVOLVIDO.
A criação é uma mensagem divina do amor que Deus tem pelo homem e do seu chamado
universal à salvação, por isso, como cristãos católicos, somos chamados a cuidar da vida
em todas as suas manifestações.
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Jovem JAR! Aplique a fórmula dos 3 R’s em sua casa:
Reduza, recicle e reutilize. Esta fórmula é vital para adotar os
princípios da ecologia social, pois você garantirá um menor
consumo, poderá classificar os resíduos gerados em sua casa
(plástico, papel, orgânico) e reutilizará materiais e produtos
que merecem uma segunda chance.
Jovem JAR! Adote um modelo de consumo de energia
responsável em sua casa. Faça uma série de mudanças em seus
hábitos diários de consumo de energia no restante deste ano,
com as quais você ajudará a reduzir sua pegada ecológica:
- Aproveite a luz natural.
- Desligue as luzes desnecessárias.
- Use lâmpadas de baixo consumo.
- Não ligue aparelhos elétricos se não precisar deles.
- Não desperdice água.
TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR
Meu nome é José Eliécer Machuca Quintero, tenho 26 anos e há um ano e meio venho
avançando meu processo vocacional junto à Ordem dos Agostinianos Recoletos, no
Seminário Filosófico Maior “San Agustín” da cidade de Manizales. Hoje, posso agradecer
a Deus e à vida porque ser Jovem JAR me permitiu me aproximar e saber muito mais
sobre Jesus, a comunidade e tomar a decisão hoje de estar aqui, me conhecendo mais e
permitindo tanto Frades como meus irmãos de comunidade contribuem todos os dias para
o meu processo vocacional.
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O JAR para mim significa e sempre
significará: FAMÍLIA. Junte-se ao
movimento JAR em novembro de 2013 na
Paróquia de Nossa Senhora da Consolação
na cidade de Bogotá. A partir daquele
momento uma grande aventura começou,
de conhecer a Deus, a mim mesmo e o que
significa ser um IRMÃO. Essa aventura
teria momentos de grande alegria, de
partilha fraterna e de satisfação em ver que
tantos jovens como eu quiseram fazer parte
desta grande família Agustino Recoleta,
onde nela há lugar para muitos jovens
que, com o coração inquieto, no estilo de
Santo Agostinho queremos seguir Jesus.
Mas, como em tudo, houve momentos
difíceis a nível pessoal e comunitário que
nos levaram, em muitos momentos, a
confrontar-nos consigo próprios e a refletir
sobre porque devemos ser e partilhar juntos
apesar das dificuldades e diferenças.
Mas como em tudo também, JESUS NUNCA PERDEU! E foi Ele quem sempre nos
fez ter a esperança viva, fazendo-nos acreditar que valeu a pena ser jovem agostiniano
recoleto e que viver em comunidade era possível, apesar de nossas diferentes formas de
pensar e agir. Ele foi a nossa motivação e foi o que nos encorajou todos os dias a seguir
em frente, para poder mostrar aos jovens que existe um Deus vivo que nos ama e que nos
espera; que o abrigo e a proteção de Nossa Mãe Maria da Consolação nunca nos deixasse
sós, cuidando de nós nos momentos adversos e nos lembrando que ela estará sempre
presente como a Mãe fiel, alegre e paciente que é; lembrando também que, como nós, com
nossa vida cheia de dons dados por Deus e também erros e quedas, havia um jovem que
queria voltar para Deus e dar-lhe toda a vida até que seu coração descansasse Nele.
Tudo isto digo e partilho, pela comunidade local que me acolheu com muito carinho e
carinho durante 6 anos, à qual devo muitas coisas na minha vida, incluindo estar aqui,
respondendo a Deus com a minha humanidade. A ConJAR é uma comunidade que se
esforçou com perseverança para realizar o grande sonho de Santo Agostinho: “viver juntos
como irmãos”. A ConJAR, durante seus 8 anos de existência, foi para muitos um exemplo
de luta e esperança, pois, apesar das dificuldades, quis seguir em frente, mantendo vivo o
espírito agostiniano, onde foi solicitada a colaboração e o serviço com alegria.
Isso para mim tem têm sido um grande motor e exemplo para continuar mostrandome que para lutar pelo que mais ama é preciso dar tudo com alegria e caminhar juntos
por isso em comunidade. O ConJAR trouxe alegria para muitas famílias e jovens, que
viram um grande apoio em suas vidas na comunidade. É uma comunidade criativa,
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vigorosa, cheia de alegria e de espírito colaborativo, é também uma comunidade que,
como todas as outras, tiveram problemas, dificuldades e cometeu erros, mas que segue em
frente e pelos quais agradeço a Deus por tudo que ele me deu nele.
Palavras não são suficientes para descrever o que JAR deixou em minha vida, já que há
muitas bênçãos e aprendizados que fazem parte de minha vida diária há 6 anos. Mas, com
certeza se pode dizer que nela aprendi com alegria e amor o grande valor da amizade, da
fraternidade, da tolerância com o irmão, de ver Cristo em quem ele sofre e muito mais,
sabendo que com o nosso Uma vida cheia de juventude e força, onde podemos servir
onde for mais necessário, sabendo que tanto a alegria quanto a dificuldade de meu irmão
são minhas, que devo carregar minha cruz com amor, enfrentando minha realidade com
coragem, desejando, como um frade agostiniano recoleto, Certa vez, ele compartilhou
comigo: “Tocando o céu com os pés da terra” me conhecendo e conhecendo a Deus, mas o
mais importante, a saber, é que o que nos une e nos mantém juntos é Ele: JESUS NOSSO
AMIGO QUE NUNCA FALHA!.
Agradeço-te por me permitires partilhar estas palavras, e lembro sempre que ser e pertencer
ao JAR VALE A PENA!
José Eliecer Machuca Quintero
Seminário Maior Santo Agostinho
La Linda, Manizales
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ORAÇÃO FINAL
Senhor, tu nos deste a natureza, para que possamos viver nela, por isso te pedimos que nos
dê uma consciência que nos leve a amá-la, cuidá-la e respeitá-la, nos preencha com a tua
compaixão pela criação e tenha consciência de que sem ela não somos nada, infunda-nos
de solidariedade com todos aqueles que sofrem os flagelos da natureza e tenha piedade
das futuras gerações que sofrerão por nossa irresponsabilidade ambiental, mova-nos a
agir para salvar nossa terra e construir seu reino sustentável. Amém.
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