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Constituição
1. As Juventudes Agostinianas Recoletas (JAR) são um movimento eclesial 
juvenil católico promovido pela Ordem dos Agostinianos Recoletos. Tem por 
objetivo a vivência e difusão do carisma agostiniano recoleto entre os jovens.

2. O movimento JAR constituise como Associação privada de fiéis1 sem 
personalidade jurídica.

3. Independentemente de sua natureza civil em cada um dos países onde está 
constituído, o movimento JAR se enquadra dentro da estrutura da Ordem dos 
Agostinianos Recoletos como um organismo dependente da Cúria Geral, no 
âmbito do Secretariado Geral de Apostolado Educativo e Pastoral Juvenil.

4. A orientação espiritual do movimento corresponde ao Prior Geral e seu 
Conselho. Em cada um dos países está sob a tutela do respectivo Superior 
Maior e do Secretariado Provincial responsável pela pastoral juvenil.

5. O movimento JAR realiza sua missão dentro dos limites das leis civis que o 
afetam em cada um dos países, dirigido pelas normas contidas nos presentes 
Estatutos, no Manual das JAR e, em casos particulares não considerados neles, 
pelas indicações do Prior Geral com o consentimento de seu Conselho e dos 
Superiores mais imediatos.

Nome e Sede
6. O nome oficial do movimento é Juventudes Agostinianas Recoletas (JAR).
7. O movimento JAR tem seu domicílio social na casa da Cúria Geral:
Viale dell’Astronomia, 27.
C.P. 10760.
00144 ROMA (Italia).

1  Cf. cc. 310 e 322.
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Natureza e Fins
8. As notas distintivas das JAR, conforme a espiritualidade e o carisma de Santo 
Agostinho e da Ordem dos Agostinianos Recoletos, são:

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.
b) Comunitária. Revivem a experiência da primitiva comunidade cristã de 
Jerusa-lém 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.
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.

9. São fins do movimento JAR:
a) A formação de seus membros para que vivam a vocação e espiritualidade 
cristãs de acordo com suas notas distintivas.
b) A vivência e difusão do pensamento e valores de Santo Agostinho e da 
tradição recoleta.
c) O apostolado através do testemunho de vida e da obra de evangelização.
d) A construção da civilização do amor de acordo com os valores cristãos, 
com todos os meios adequados à sua idade e condição.
e) A promoção das pessoas e grupos sociais carentes.
f) A colaboração nas atividades da família agostiniana recoleta.

10. Para conseguir os fins propostos, o movimento JAR se serve de um Itinerário 
de amadurecimento na fé, bem como de diversos meios e atividades, tais como 
cursos, retiros, encontros, serviço aos marginalizados, acampamentos, esportes 
e outros semelhantes

11. Nos encontros nacionais e regionais serão programadas, periodicamente, as 
atividades, avaliando-se seus resultados.

12. O movimento JAR não tem caráter lucrativo.
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Etapas
13. O Itinerário JAR de amadurecimento na fé se realiza ao longo das seguintes 
etapas:
Etapas preparatórias:

a) Tagaste, dos 8 aos 10 anos; esta etapa pode coincidir com a catequese de 
preparação para algum dos sacramentos de iniciação
b) Madaura, dos 10 aos 12 anos; esta etapa pode coincidir com o período de 
perseverança ou pós-comunhão.
c) Cartago, dos 12 aos 14 anos; esta etapa pode coincidir com a catequese de 
preparação para algum dos sacramentos de iniciação.

Etapas propias del Itinerario JAR:
d) Milão, dos 14 aos 17 anos; período de maturação da fé na adolescência.
e) Cassicíaco, maiores de 17 anos; período de dois anos de preparação para 
emitir as promessas de entrada para formar parte de uma comunidade JAR.
f) Hipona, maiores de 18 anos; período durante o qual se vai aprofundando 
na vivência do carisma agostiniano em uma comunidade.
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Membros
14. Para ser membro JAR é preciso cumprir os requisitos de idade estabelecidos 
no número anterior. Para formar parte de uma comunidade JAR (etapa Hipona) 
é imprescindível haver realizado a etapa Cassicíaco, para conhecer e formar-se 
nos fins e na vida do movimento.

15. Serão membros de pleno direito, e portanto exercer como eleitores e 
elegíveis, os que formam parte de uma comunidade JAR (etapa Hipona).

16. O ingresso no movimento, em qualquer de suas etapas, será feito em uma 
celebração litúrgica específica.

17. Os direitos dos membros são:
a) Participar das atividades do movimento;
b) tomar parte nas assembleias com voz e voto;
c) ser eleitos para os cargos existentes no movimento.

18. As obrigações são:
a) Eesforçar-se para que o movimento alcance seus fins e tenha êxito em seus 
projetos;
b) participar das reuniões, encontros e assembleias;
c) viver o ideário do movimento e cumprir o regulamento de regime interno;
d) desempenhar com responsabilidade os cargos que lhes forem confiados;
e) observar bom comportamento civil e cristão;

19. Um membro pode perder sua condição se o pede voluntariamente, bem 
como no caso de descumprir de modo continuado as obrigações do número 
anterior.2

2  Cf. c. 308.
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Constituição dos Centros
20. A criação de um centro local em uma comunidade da família agostiniana 
recoleta corresponde ao Prior local desse ministério. Constituído o centro local 
JAR, este adquire todos os direitos e assume todas as obrigações de acordo com 
as leis universais e dos próprios estatutos das JAR.

Órgãos de Governo
21. Ao Prior Geral da Ordem dos Agostinianos Recoletos correspondem as 
seguintes competências:

a) Oferecer aos jovens membros do movimento JAR as riquezas do carisma 
e da espiritualidade da Ordem dos Agostinianos Recoletos.
b) Animar a vida do movimento, de acordo com suas notas distintivas.
c) Garantir o cumprimento destes estatutos.
d) Velar sobre o cumprimentos de seus fins.

22. Os órgãos de governo das JAR são: a assembleia nacional, o conselho 
nacional, a assembleia local e o conselho local.

23. A assembleia nacional tem por objetivo estudar, aprovar e avaliar o plano 
anual de atividades proposto pelo conselho nacional.

24. A assembleia nacional está formada pelos membros do conselho nacional, 
pelos coordenadores locais e por um representante de cada centro local eleito 
por seus membros. Também são membros da assembleia nacional os assessores 
religiosos nacionais e locais.

25. A assembleia nacional se reúne anualmente. Para todas suas decisões e 
eleições necessita-se da maioria absoluta dos votos.

26. O conselho nacional está formado por um coordenador, secretário, tesoureiro 
e pelos vogais de formação, liturgia, apostolado, comunicação; são eleitos pela 
assembleia nacional para um período de três anos. São também membros do 
conselho um ou mais assessores religiosos nomeados pelos superiores maiores.

27. O conselho nacional nomeará uma comissão permanente entre seus 
membros para resolver os assuntos urgentes ou aqueles que indique o próprio 
conselho nacional.

28. Compete também a esta comissão manter comunicação com o governo 
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da Ordem que, por meio do conselheiro encarregado das JAR, estará ciente 
das atividades, funcionamento e estatutos dos conselhos nacionais e, através 
destes, dos regionais e locais.

29. Corresponde ao conselho nacional a aprovação de regulamentos regionais 
e locais e a coordenação das atividades comuns.

30. Cada um dos centros locais do movimento terá uma assembleia e um 
conselho locais.

31. A assembleia local tem por objetivo estudar, aprovar e avaliar o plano anual 
de atividades proposto pelo conselho local.

32. A assembleia local está formada pelos membros do conselho local, pelos 
coordenadores de cada comunidade e pelos assessores leigos dos grupos e 
pré-comunidades. Também são membros da assembleia local os assessores 
religiosos locais.

33. A assembleia local se reúne trimestralmente. Para todas suas decisões e 
eleições necessita-se a maioria absoluta dos votos.

34. O conselho local consta de coordenador, secretário, tesoureiro e os vogais 
de formação, liturgia, apostolado e comunicação; são eleitos pela assembleia 
local para um período de três anos.

36. Os cargos de coordenador, secretário, tesoureiro e vogais são exercidos por 
jovens leigos eleitos pelos representantes ou membros JAR.

37. Nos lugares onde não haja uma comunidade agostiniana recoleta, o 
superior maior nomeará responsável ou assessor espiritual um religioso ou 
uma religiosa da família agostiniana recoleta, ou um leigo membro das JAR.

38. Todos os que são membros dos conselhos têm direito a voz e voto.

Dissolução
39. O movimento pode ser dissolvido por decisão dos superiores religiosos e, 
em cada país ou ministério, pelo conselho nacional, segundo as leis da Igreja.3

3  Cf. c. 326, 1.
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Aprovação e Modificação dos 
Estatutos
40. Corresponde ao prior geral com o consentimento de seu conselho revisar, 
modificar e aprovar os presentes estatutos.

41. Os conselhos nacionais podem apresentar ao governo da Ordem 
sugestões para seu aperfeiçoamento.

42. O funcionamento dos presentes estatutos é de regime interno, sendo de 
cumprimento obrigatório no âmbito civil os estatutos que, com a aprovação 
do prior geral com seu conselho, sejam homologados pela autoridade 
competente e segundo as leis que regulamentam as associações juvenis em 
cada país.
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