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JOVENS JAR PROFETAS DO REINO
CATEQUESE 11

Peregrinos em direção a cidade de Deus

ORAÇÃO INICIAL

Senhor e Pai da humanidade, 
Que criastes a todos os seres humanos com a mesma dignidade,
Infundi em nossos corações um espírito fraternal.
Inspira-nos um sonho de reencontro, de diálogo, de justiça e de paz.
Impulsa-nos a criar sociedades mais sadias 
E um mundo mais digno,
Sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.
Que nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra,
Para reconhecer o bem e a beleza
Que semeastes em cada um,
Para estreitar os laços de unidade, de projetos comuns,
de esperança compartilhada. Amém.

ILUMINAÇÃO BÍBLICA (Lv 19, 33-34)

Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestares. O estrangeiro que 
habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, 
pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.

ILUMINAÇÃO AGOSTINIANA (Sermão 25)

8. Eis que, com o favor do Senhor, estamos no inverno. Pensem nos pobres, em como 
vestir o Cristo nu. Enquanto se lia o evangelho, não ficamos alegres como Zaqueu que, 
enquanto subia na árvore, prestando atenção ao que acontecia, Cristo olhou para ele? 
Com efeito, como Zaqueu iria esperar que o Senhor pudesse se hospedar na sua casa? 
Quando Jesus lhe disse: Desçe, Zaqueu, porque hoje convém que eu me hospede na tua 
casa, eu escutei vossos gritos de alegria. Quase todos imaginavam ser como Zaqueu e 
receberam Cristo. Por isso o coração de todos vocês disse: Feliz de Zaqueu! O Senhor 
entrou em sua casa. Feliz é ele. Não poderá acontecer o mesmo conosco? Cristo já está no 
céu. Lê-me em voz alta, Oh, Cristo, o Novo Testamento. Faz-me feliz com a Tua lei. Leia 
você também, cristão, para que você saiba que não está privado da presença de Cristo. 
Escute a quem há de lhe julgar. “Quando fizeste a um de meus pequeninos, foi a mim que 
o fizeste.” Cada um de vocês espera receber Cristo sentado no céu; veja-O deitado em 
uma porta; passando fome, frio, pobre, peregrino. Façam o que vocês estão acostumados 
e o que não estão costumados. O conhecimento é maior, sejam as boas obras ainda mais. 
Louvai as sementes, mostrai a messe. Amém. 
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ILUMINAÇÃO DO MAGISTÉRIO

A igreja e os cristãos, sinal de esperança

101. Diante do amplo movimento de gentes em caminho, ante o fenômeno da mobilidade 
humana, considerada por alguns como o novo “credo” do homem contemporâneo, a 
fé nos recorda que somos todos peregrinos em marcha para a pátria. “A vida cristã é 
essencialmente a Páscoa vivida com Cristo, ou seja, uma passagem, uma migração sublime 
para a Comunhão total do Reino de Deus” (CMU 10). 

O “estrangeiro” é o mensageiro de Deus que surpreende e rompe a regularidade e a lógica 
da vida diária, aproximando os que estão longe. Nos “estrangeiros”, a igreja vê a Cristo 
que “planta sua tenda entre nós” (cfr.Jn 1,14) e “chama a nossa porta” (cfr.Ap 3,20). 
Este encontro- feito de atenção, acolhida, coparticipação e solidariedade, de tutela dos 
direitos dos emigrantes e de empenho evangelizador- revela o constante cuidado da igreja, 
que descobri neles autênticos valores e os considera um grande recurso humano. (Erga 
migrantes caritas christi 101).

DESENVOLVIMENTO DO TEMA

A Luz da palavra de Deus, e acompanhados com a colocação de nosso pai Santo Agostinho, 
podemos refletir acerca deste tema histórico da Migração, que tem marcado a humanidade 
em toda a sua história, e hoje em dia se apresenta más latente que nunca. 

Vale a pena começar ressaltando que, segundo os especialistas, nenhuma outra época 
histórica da humanidade tem visto tantos grupos de seres humanos deslocando-se de um 
lugar para outro, como hoje. 

Mas, o que é a Migração?: se define como o deslocamento que realiza uma pessoa, ou 
um grupo de pessoas, para mudar o lugar de sua residência, seja de um país a outro, o 
dentro do mesmo pais, devido a múltiplos fatores. 

Por isso, Santo Agostinho tem muito para aportar, já que viveu a imigração em sua própria 
carne, o emigrante de Cartago a Roma, e encontrou com muitos migrantes em Hipona. A 
época em que viveu se parece muito com a atual, onde se vivi a redefinição de valores e 
de decadência de instituições e impérios. 

Nesse sentido, nos convida a acolher o imigrante porque nele se vê a Jesus, muito além de 
motivos humanitários, iluminados por Mt. 25, 35: “ Fui peregrino e me hospedastes”, e 
pela essência do cristianismo: a caridade e o amor, vendo esses acontecimentos migratórios 
como uma mensagem de Deus, que convida a reconhecer  a fragilidade dos impérios 
humanos, a fugacidade das coisas temporais e por ele deve colocar-se confiança somente 
Nele. 

Assim, nos anima a nos darmos conta do mundo em que vivemos, evitando sermos 
espectadores mudos ou de ações simples, ao contrário, sermos criativos no momento de 
buscar situações para sair à resolução desse problema.
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Todos somos migrantes

O bispo de Hipona nos a presenta 3 tipos de migrantes:

1- Asilados: Aqueles que saem de um lugar para outro, buscando asilo como refugiados 
(sociais e econômicos).

2- Pobres: Os que se encontram forçados a emigrar por motivos de pobreza, inclusive 
mudam d setor; como do campo para a cidade.

3- Os que fogem: São os que fogem de seus lugares de origem por motivos de guerra, 
destruição, desabastecimento ou insegurança. 

Dentro dessa classificação, e muito possivelmente marcada pelo fenômeno de que eram 
muitos os peregrinus que enchiam as ruas e praças de Hipona, Santo Agostinho recorda 
aos cristãos de todos os tempos que é preciso não esquecer os que são peregrinos, senão 
que nossa cidadania está no céu, na cidade de Deus. 

Santo Agostinho vincula a todos os crentes com os emigrantes, já que todos somos 
espiritualmente emigrantes que vamos para a cidade de Deus, nossa pátria verdadeira, 
sabendo que enquanto vivemos nesta terra não somos cidadãos desse mundo, senão, tão 
somente, emigrantes e peregrinus. 

Reflexão 

É importante entender que todos nasceram em um lugar não porque tenhamos pagado um 
preço para isso, senão que Deus assim o dispôs. Por isso, vale a pena colocar-se no lugar 
dos imigrantes para poder saber; como eu gostaria que fosse tratado? É uma oportunidade 
que Deus nos dá para analisarmos nossa consciência. 

Então, podemos dizer que os imigrantes representam um desafio para os cristãos, porque 
coloca a prova a virtude da caridade, que é um dos principais elementos diferenciadores.   
O Papa Francisco nos convida a colocar em ação s 4 verbos em favor dos migrantes: 
Acolher, Proteger, Promover e Integrar. 

Cristo está presente em quem sofre alguma carência por sua condição de peregrinus, de 
ser forasteiro de encontrar-se em um país no qual não é cidadão. E segundo, se Cristo está 
presente nestas pessoas, é preciso socorrê-las e ajudá-las a remediar suas necessidades. 

Por isso, entendendo que todos somos peregrinos, o Sumo Pontífice nos explica 7 aspectos 
importantes que devemos analisar e refletir para assumir nosso compromisso como cristãos 
católicos, cidadãos e jovens (o agora de Deus):

1. Trata-se de nossos medos: “O problema não é o fato de ter dúvidas e sentir medo. O 
problema é quando essas dúvidas e esses medos condicionam nossa forma de pensar e 
de atuar até o ponto de nos converter em seres intolerantes, fechados e talvez, sem nos 
darmos contas, inclusive racistas”. 
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2. Trata-se da Caridade: “Através das obras de caridade mostramos nossa fé” (cf. St 
2, 18). E a maior caridade é a que se exerce com aquele que não podem corresponder 
e tal vez nem sequer agradecer. ‘o que está em jogo é o rosto que queremos dar como 
sociedade e o valor de cada vida [...] O progresso de nossos povos [...] depende sobre tudo 
da capacidade de deixar-se comover por quem chama a porta com seu olhar estigmatiza e 
depõe a todos os falsos ídolos que hipotecam e escravizam a vida; ídolos que prometem 
uma aparente e fugaz felicidade, construída a margem da realidade e do sofrimento dos 
demais’. (Discurso nas Caritas Diocesana de Rabat, 30 março de 2019). 

3. Trata-se de nossa humanidade: “O que move a esse samaritano, um exemplo para os 
judeus, a deter-se, é a compaixão, um sentimento que não se pode explicar unicamente a 
nível racional. A compaixão toca as fibras mais sensíveis de nossa humanidade, provocando 
um urgente impulso de ‘estar perto’ de quem vemos em situação de dificuldade. Como 
Jesus mesmo nos ensina (cf. Mt 9, 35-36; 14,13-14; 15,32-37), sentir compaixão significa 
reconhecer o sofrimento do outro e passar imediatamente a ação para aliviar, curar e 
salvar. Sentir compaixão significa dar espaço a ternura que frequentemente a sociedade 
atual nos pede para reprimir. 

4. Trata-se de não excluir a ninguém:  “O mundo atual é cada dia mais elitista e cruel 
com os excluídos. Os países em vias de desenvolvimento seguem esgotando seus melhores 
recursos naturais e humanos em benefício de uns poucos mercados privilegiados. As 
guerras afetam só a algumas regiões do mundo; no entanto, a fabricação de armas e sua 
venda se leva a cabo em outras regiões, que logo não querem fazer-se responsável dos 
refugiados que os ditos conflitos gerem. Quem padece das consequências são sempre os 
pequenos, os pobres, os mais vulneráveis a quem os impedi sentar-se à mesa e os deixa 
somente migalhas do banquete (cf Lc 16, 19-21). O desenvolvimento exclusivista faz 
que os ricos sejam mais ricos e os pobres mais pobres. O autêntico desenvolvimento é 
aquele que pretende incluir a todos os homens e mulheres do mundo, promovendo seu 
crescimento integral, e preocupando-se também pelas gerações futuras”. 

5. Trata-se de colocar os últimos em primeiro lugar: “Jesus Cristo nos pede que não 
cedamos à lógica do mundo, que justifica o abusar dos demais para conseguir nosso 
benefício pessoal ou de nosso grupo: primeiro eu e logo os demais! Em troca, o verdadeiro 
lema do cristianismo é primeiro os últimos! Na lógica do Evangelho, os últimos são os 
primeiros, e nós temos que colocar-nos a serviço”. 

6. Trata-se das pessoas em sua totalidade: “Em cada atividade política, em cada 
programa, em cada ação pastoral, devemos colocar sempre no centro a pessoa, em suas 
múltiplas dimensões, incluindo a espiritual. E isso se aplica a todas as pessoas, a quem 
devemos reconhecer a igualdade fundamental”. 

7. Trata-se de construir a cidade de Deus e dos homens: “Em nossa época, também 
chamada à era das migrações, são muitas as pessoas inocentes e vítimas do ‘grande engano’ 
do desenvolvimento tecnológico e consumista sem limites (cf. Laudato si’, 34). E assim, 
empreendem uma viagem para um ‘paraíso’ que inexoravelmente trai suas expectativas. 
Sua presença, às vezes incomoda, contribui a dissipar os mitos de um progresso reservado 
a uns poucos, mas construído sobre a exploração de muitos”.
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REFLEXÕES E QUESTÕES PARA TRABALHAR EM GRUPO

1. O que se entende pela frase: “enquanto vivemos nesta terra não somos cidadãos 
deste mundo, mas apenas emigrantes”.
2. Qual é o nosso compromisso como cristãos, diante da questão da migração?
3. Mencione 3 propostas de soluções criativas para lidar com esta situação.

AÇÃO SOCIAL ESPECÍFICA

• Identificar se no nosso Centro Local, Paróquia, Escola ou local de vivência de Fé, 
existem casos de migrantes; para que, como grupo, gerem propostas que os ajudem de 
forma concreta, física e espiritualmente.

• Desenvolver e publicar, nas redes sociais dos seus grupos JAR, uma oração pelos 
migrantes, com uma mensagem de amor, esperança e motivação.

ORAÇÃO FINAL

Deus o Pai de nossos ancestrais,
nós sabemos há muito tempo
que teu coração está com os refugiados e migrantes.
Que Tu nasceu entre nós
em uma família de refugiados,
que fugiram da violência de sua pátria,
e então eles pegaram seu filho faminto
para fugir de um país estrangeiro.
Teu grito, Teu grito, ressoa através dos tempos:
Me deixas entrar?
Dê-nos corações sensíveis para abrir 
quando nossos irmãos e irmãs
 volte-se para nós com o mesmo grito. 
Então, com certeza, todas essas coisas acontecerão:
 Os ouvidos não serão mais surdos às suas vozes,
 Os olhos verão um momento de graça em vez de uma ameaça,
 e as línguas não serão silenciadas, 
eles defenderão uma causa.
 E as mãos vão se estender
 trabalhando pela paz em sua terra natal,
 trabalhando pela justiça nas terras
 em que procuram um porto seguro. 
Senhor, proteja todos os refugiados e migrantes.
Que eles possam encontrar um amigo em mim
 E assim me tornar digno do refúgio que encontrei em Ti. Amém
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TESTEMUNHO DE UM JOVEM JAR

Meu nome é Luigi Moran, tenho 25 anos, pertenço ao centro local da JAR Santa Rosa de 
Lima localizado em Maracaibo - Venezuela. Desde criança, graças à minha avó, frequentei 
a igreja e servi como coroinha por aproximadamente 13 anos. Minha caminhada dentro 
do movimento teve dois momentos: um de 2006 a 2010 e depois de 2013 até o presente. 
Vim ao movimento seduzido pela vida fraterna que observei daquelas comunidades que 
fizeram vida na minha paróquia e pela espiritualidade com a qual já me sentia identificado 
como leigo numa paróquia agostiniana recoleta. 

Olá, sou Nayra Ceiba, tenho 23 anos e pertenço ao mesmo centro local do Luigi, ambos 
vivemos na comunidade Betânia. Mudei a minha vida e o meu pensamento graças a esta 
família que me acolheu de braços abertos. Entrei por insistência da minha mãe em 2015, 
que sempre foi ativa na fé católica cristã. Eu costumava ter objetivos e ideais totalmente 
opostos ao que é minha vida hoje, e que Deus estava moldando para me manter em seu 
amor. O JAR me deu o presente de ver minha mãe orgulhosa de mim por estar perto de 
Deus, meu pai mudando sua forma de pensar sobre a igreja, meus irmãos convertidos e 
amar o movimento como eu. 

Ambos nos conhecemos em 2015 
graças a alguns ajustes que foram feitos 
no roteiro do centro local, fazendo 
com que ambos permanecêssemos no 
mesmo processo de formação. Dos 
encontros semanais emergiu a nossa 
vocação para o casamento, sim! meses 
depois, nos tornamos namorados. O 
carisma agostiniano através dos JARs 
foi moldando nossos ideais a ponto de 
consolidar nossa vocação.

 Acabamos de completar 2 anos de vida 
de casados, e não pensamos que por ter 
um novo estado de vida nos distanciamos 
do movimento, pelo contrário, sentimos 
mais do que nunca nossos corações 
inquietos, servindo em nossa igreja local 
e em nosso movimento. 

As experiências que o JAR nos proporcionou foram inúmeras, foram construindo a nossa 
fé e nos tornaram parte de uma grande família (frades, religiosos, fraternidade secular, 
entre outros). O JAR sem dúvida foi uma bênção em nossas vidas.



Ca
te

qu
es

e 
N

º 
11

. A
ni

ve
rs

ár
io

 2
5 

do
 JA

R
Pag. 8


