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INTRODUÇÃO
Você tem em mãos o Manual das Juventudes Agostinianas Recoletas (JAR), fruto 
de inúmeros esforços, todos necessários e valiosos, para poder ir configurando 
o caminho de Agostinho na pastoral juvenil de nossos dias.
O Itinerário que se apresenta pretende ser um ideal comum que ajude a todos a 
ca-minharem na mesma direção: formar jovens cristãos no estilo de Agostinho 
de Hipona. Neste esforço estamos todos os que nos sentimos implicados na 
pastoral juvenil dos Agostinianos Recoletos, sabendo de antemão a necessidade 
que temos, hoje mais do que nunca, de nos unir aos leigos na preparação, 
desenvolvimento e implantação de todos os projetos de pastoral juvenil, para 
realizar uma ação evangelizadora conjunta e contínua em todos os níveis e 
etapas do processo de amadurecimento da fé.
Propõe-se um percurso agostiniano, porque é a partir daí que se poderá descobrir 
os valores evangélicos que alimentaram e saciaram a sede de felicidade de nosso 
pai Santo Agostinho, um homem e um santo sempre de plena atualidade.
Se falamos de Itinerário, não deveríamos esquecer que, em seu desenvolvimento 
e processo de construção e implementação, são necessários elementos tão 
importantes como o trabalho conjunto em torno à planificação de objetivos, a 
contínua revisão, a inovação e, de novo, a execução.
Da mesma forma será necessário respeitar os diferentes contextos de nossa 
pastoral juvenil, que concretizarão este Itinerário de crescimento na fé e, por 
sua vez, este deverá ser iluminado por todas aquelas iniciativas, ideias e 
experiências que poderão surgir no futuro.
Desejamos e esperamos que este esforço comum seja sempre em benefício de 
tantos jovens que, atraídos pelo exemplo e vida de Agostinho, buscam um 
sentido de plenitude e felicidade em suas vidas.
Que Jesus, Caminho, Verdade e Vida faça frutificar esta semente evangelizadora.
Obrigado a todos que, de uma ou outra forma, contribuíram para este trabalho.
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1. O QUE É JAR?
JAR é a sigla de Juventudes Agostinianas Recoletas. É 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.
Suas notas distintivas, de acordo com 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 
Jerusalém 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 
jo-vens 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.

2. JAR, PARA QUÊ?
Este Movimento surge do desejo dos Agostinianos Recoletos e da chamada da 
Igreja a compartilhar o carisma próprio com os jovens, para ajudá-los desta 
forma em sua resposta ao chamado que Deus faz a todo ser humano.
Seus objetivos são:
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.
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e) A promoção das pessoas e grupos sociais carentes.
f) A colaboração nas atividades da família agostiniana recoleta.

3. JAR, PARA QUEM?
Os destinatários deste Movimento são:
a) Crianças que durante sua iniciação cristã, além da formação específica 
(esta-belecida por cada Diocese), receberão a formação própria do carisma 
agostiniano recoleto. 
b) Adolescentes que queiram enfrentar o desafio de conhecer-se, aceitar-se, 
superar-se e doar-se como pessoas no estilo de Agostinho de Hipona.
c) Jovens que, a partir do seu projeto de vida, busquem o encontro com Cristo 
na Igreja e sua vocação específica de serviço.

4. COMO FUNCIONA A JAR?
O Movimento JAR é uma proposta educativa e evangelizadora através de um 
Itinerário. Fundamenta-se em uma pedagogia pastoral, tem uma proposta de 
processos integrais de formação e uma metodologia para realizá-los. Supõe 
uma determinada forma de organização que os torna possíveis e exige agentes 
especialmente capacitados para acompanhar os seus membros.

4.1. Etapas
Este Itinerário imita aquele seguido por Agostinho ao longo de sua vida, desde 
seu nascimento em Tagaste até sua morte em Hipona, recriando cenários e 
tendo muito presentes suas experiências de vida em cada um dos lugares por 
onde a busca ansiosa da Verdade o foi levando.
Do ponto de vista pastoral, o Itinerário se divide em duas partes ou blocos. 
Por um lado, as etapas que correspondem ao tempo em que se está realizando 
a preparação para receber os sacramentos da iniciação cristã; e por outro, as 
etapas que começam uma vez concluído o processo de iniciação cristã.
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A seguir se oferece um breve resumo de cada etapa, em que se indicam seus 
destinatários e objetivos.

a) Tagaste
Este é o ponto de partida da vida de Agostinho. Ali viveu seus primeiros anos, 
acompanhado de seus pais, Patrício e Mônica, e o restante da família. Em 
Tagaste frequenta pela primeira vez a escola.

• Destinatários: Meninos e meninas de 8 a 10 anos, que se aproximam da 
comunidade eclesial para continuar sua iniciação cristã.
• Objetivos: Que conheçam, ao seu nível, a figura de Santo Agostinho e 
os Agostinianos Recoletos.

b) Madaura
Aqui Agostinho continua seus estudos, uma vez concluída a primeira etapa em Tagaste.

• Destinatários: aqueles meninos e meninas de 10 a 12 anos que receberam 
um sacramento da iniciação cristã1 e continuam o itinerário.
• Objetivos: Criar o sentido de grupo e um sentimento de pertença 
ao Movimento através dos valores agostinianos, especialmente o da 
comunidade.

c) Cartago
Começa uma nova etapa na vida de Agostinho. As turbulências da adolescência 
o afligem entre o amor e a indiferença, ao mesmo tempo em que começa a 
experimentar a amizade.

• Destinatários: Adolescentes de 12 a 14 anos, muitos deles na mesma 
situação em que se encontrava Agostinho nessa época de sua vida, pelo 
que não será difícil buscar uma identificação com ele. Começam a última 
etapa da iniciação cristã.
• Objetivos: Reforçar a ideia de amizade em todos as dimensões: 
humana, cristã e agostiniana. Amadurecer na fé para que o “sim” a Deus, 
ao terminar a iniciação cristã, seja o mais consciente possível.

d) Milão
Agostinho chega a Milão tentando encontrar respostas às suas dúvidas, cada 
vez mais inquietantes, e à sua ânsia de sentido. Nesta cidade encontra a 
verdadeira pista que o conduz ao encontro com Deus.

• Destinatários: Adolescentes de 14 a 17 anos que, uma vez concluída 
sua iniciação cristã, desejam conduzir seu compromisso cristão em 
conformidade ao modo de vida dos Agostinianos Recoletos.
• Objetivos: Ajudar a amadurecer na fé e no compromisso cristão de 
acordo com os valores agostinianos. Nesta etapa, em que se vai afirmando 
a orientação profissional e pessoal, tem especial importância a promoção 
da cultura vocacional e, mais especificamente, a proposta direta de 
consagração. Promoção do voluntariado como ferramenta fundamental 
para o encontro com Deus no serviço aos mais necessitados.

1 Normalmente é a Eucaristia, mais em alguns países se segue o ordem lógico da iniciação cristã e se 
recebe antes a confirmação que a Eucaristia.
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e) Cassicíaco
Contrariado, entra no jardim de Cassicíaco onde milhares de chamadas lhe 
puxam pelo manto. Por uma parte, as paixões; por outra, o “toma e lê” da Palavra 
de Deus; junto a elas, o medo, a dúvida…, “amanhã, amanhã”. Agostinho se 
decide, dá um passo adiante e entrega seu coração a Deus.

• Destinatários: Jovens acima de 17 anos que querem se comprometer 
definitivamente com a comunidade JAR.
• Objetivos: Preparação intensa, centrada especialmente na dimensão 
interior e no conhecimento das Sagradas Escrituras e do carisma dos 
Agostinianos Recoletos. Ressoa nesta etapa o famoso “toma e lê”.

f) Hipona
Agostinho, uma vez convertido, regressa à África, onde se coloca a serviço da 
Igreja, com todas as consequências, buscando o bem comum e promovendo a 
justiça e a paz.

• Destinatários: Membros JAR; devem ser maiores de 18 anos.
• Objetivos: Orientar ao compromisso com a Igreja a partir de sua condição 
de leigo. Incentivar o compromisso com a Comunidade JAR, assumindo 
responsabilidades e serviços. Deve-se assegurar a formação cristã adequada 
à sua idade, inclusive, se for necessário para o serviço da comunidade, 
empreender estudos específicos (formação bíblica, pastoral, catequética…).

4.2. Dinâmica
Vamos expor, neste momento, o que fazemos e como o fazemos no Movimento 
JAR.
São utilizadas três denominações: Grupo, Pré-comunidade e Comunidade. 
Grupo corresponde às etapas Tagaste, Madaura, Cartago e Milão; Pré-
comunidade corresponde à etapa Cassicíaco; Comunidade corresponde à etapa 
Hipona.

4.2.1. Ponto de Partida
Há diversos momentos para incorporar-se ao Itinerário: crianças que se 
inscrevem na catequese de iniciação ou aqueles que nos conhecem ou têm 
amigos no grupo; ado-lescentes e jovens de nossos ministérios ou aqueles que 
sentem uma inquietude e bus-cam em nosso Movimento a resposta às suas 
perguntas.
Indicamos o início de cada etapa ou de que forma se complementa a iniciação 
cristã para torná-la parte do Movimento:
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a) Tagaste: Acrescentando conteúdos agostinianos à catequese de iniciação.

b) Madaura: Crianças que mudam de etapa ou que querem incorporar-se. 
Para isto, deverão realizar o retiro de iniciação Coração a Caminho.

c) Cartago: Acrescentando conteúdos agostinianos à catequese de iniciação.

d) Milão: Esta etapa começa com o retiro Coração Inquieto, para todos os 
adolescentes, tanto os que completaram etapas do Itinerário quanto aqueles 
que querem incorporar-se neste momento.

e) Cassicíaco: Os jovens que já terminaram a etapa Milão, junto aos que se 
incorporam neste momento ao Itinerário, começam a etapa fazendo o retiro 
Tolle legge. O assessor religioso local e os acompanhantes desta etapa estudarão 
a necessidade de introduzir um processo de nucleação, iniciação e nivelação 
anterior à participação no retiro Tolle legge, para aqueles jovens que não 
vivenciaram a etapa Milão; poderão tomar como ponto de partida algum dos 
modelos de retiro de conversão/impacto dedicados a esta etapa, e oferecer 
depois disso um período de prova e preparação2. No final desta etapa se faz o 
retiro Coração Novo, através do qual os jovens emitem suas promessas JAR.

f) Hipona: A nova Comunidade JAR é acompanhada e orientada em seu 
compromisso cristão com a Igreja e a sociedade.

4.2.2. Experiências básicas
Dentro do Itinerário se consideram básicas estas experiências:

• Eucaristia semanal.
• Reunião semanal.
• Retiros, convivências, acampamentos.
• Apostolado.

4.2.3. Metodologia
Na tarefa de animação do Movimento JAR deve-se levar em conta estas notas 
metodológicas para que os objetivos propostos em cada etapa sejam alcançados 
por aqueles que seguem o Itinerário.

2 Durante o tempo que durar este processo de nivelação será utilizado o termo “grupo”; em nenhum 
caso será usada a terminologia “pré-comunidade”.
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a) Trabalho em grupo
O Movimento JAR, além de entender o grupo como experiência de 
comunidade e desenvolvimento-construção de Igreja, o vê como meio 
pedagógico. É o novo modo de conviver e de se relacionar; um novo modo 
de fazer e de ser. É o cenário privilegiado para a busca coletiva da Verdade, 
contra a tentação do individualismo e da autossuficiência. O diálogo e a 
escuta recíproca deixam de ser um método de trabalho para ser o caminho 
agostiniano e eclesial para a busca e encontro da Verdade. Agostinho 
adverte que «se a Verdade não é atingida pelo próprio raciocínio, ela é justamente, 
a finalida-de da busca dos que raciocinam»3.

b) Metodologia ativa
Atendendo ao acima referido, há de se favorecer ao máximo a relação 
interpessoal, a comunicação e a participação entre os vários membros do 
grupo. O acompanhante deve evitar que o grupo caia na passividade, no 
conformismo…

c) Da vida e para a vida
Devemos ter os pés no chão, conectados ao que se está vivendo. Devemos sempre 
questionar a realidade, de modo que o Movimento possa ser transformador do 
ambiente, construindo a justiça e a paz.

d) Processual
Respeitar o processo garante a estabilidade e a consolidação do grupo, pré-
comunidade ou comunidade, por isso deve-se evitar que novos membros se 
incorporem, uma vez iniciada a etapa.

4.3. Pedagogia agostiniana
O estilo de acompanhamento, de educação na fé, do Movimento JAR 
caminha de mãos dadas com a pedagogia agostiniana, segundo esta máxima: 
Aprender a ser e a partilhar é ensinar a pensar e a amar. Desta forma sintoniza 
com a sociedade atual e com as exigências do mundo contemporâneo. 
Conforme os valores agostinianos, consiste em:

• Educar na amizade, comunidade, justiça e solidariedade para 
aprender a amar e partilhar.
• Promover a interioridade, a verdade e a liberdade responsável para 
aprender a ser.

Sem perder isto de vista, se serve de outros elementos básicos na caminhada 
diária do Movimento:

3 SANTO AGOSTINHO, A verdadeira religião, XXXIX, 72.
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4.3.1. O Mestre interior nos guia
Os agentes da pastoral agostiniana, seguindo os passos do Mestre, que «falou 
exteriormente aos ouvidos dos homens para que cressem nele, e o buscassem 
em seu íntimo, e o encontrassem na eterna Verdade, onde um bom e único 
mestre instrui todos os seus discípulos»4, assumem uma metodologia que incita 
e encoraja aqueles que seguem nosso Itinerário à conquista da interioridade. 
Daqui nasce o desejo de um encontro cada vez mais pleno com o Deus que 
chama, liberta e realiza a partir do interior transcendente. Deste modo, segundo 
os princípios de nossa pedagogia, se consegue “aprender a ser”.
Assim, a metodologia dos acompanhantes deve incorporar:

• Uma atenção personalizada, pois, no grupo, pré-comunidade ou 
comunidade todas as pessoas são importantes. Agostinho o deixa claro: 
«Apesar de que a mesma caridade se deve a todos, a todos não se aplica o mesmo 
remédio: assim também, a mesma caridade gera a uns, torna-se fraca em relação a 
outros, procura edificar a uns, teme ferir a outros; inclina-se diante de uns, ergue-
se diante de outros; com uns carinhosa, com outros severa, de nenhum inimiga, 
de todos é mãe»5.
• Uma pedagogia do amor, missão é amá-los e devolver-lhes a confiança 
em si mesmos. Transmitir-lhes a alegria e o desejo de se conhecerem, de 
se amarem e de crescer como seres humanos e cristãos, pois tudo isto 
está neles próprios; só precisam dispor-se a buscar. Desperta-se o amor a 
partir da acolhida, da escuta, da disponibilidade: «não há maior convite ao 
amor que, amando, tomar a dianteira: e demasiado duro é o coração que, se não 
queria dar, não quer nem ao menos retribuir o amor…»6.
• Uma busca partilhada, na qual acompanhante e acompanhado 
convertem-se em condiscípulos na busca da Verdade, sem arrogâncias 
nem privilégios, reconhecendo a necessidade de aprender e sabendo que 
ninguém transmite o que não viveu. «Eu assimilo, consoante a minha pequena 
capacidade, o que vos apresento. Quando a verdade é fácil de compreender, 
alimento-me convosco; quando for difícil, convosco bato à porta do Senhor até 
que se nos abra»7.
• Uma grande alegria ao evangelizar, pois «o fato é que somos ouvidos 
com maior prazer quando a nós mesmos nos agrada o nosso trabalho: o fio da nossa 
elocução é tocado pela nossa alegria e desenrola-se mais fácil e mais inteligível»8. 
«Outras vezes […] acedemos perturbados a uma tarefa para a qual é necessária 
grande tranquilidade; lamentamos não poder conservar nossa própria ordem de 
trabalho e não podemos ser suficientes para tudo. Resulta desta tristeza uma 
preleção menos agradável, porque da aridez do abatimento flui menos abundante. 

4 SANTO AGOSTINHO, As Confissões, XI, 8, 10.
5 ID, A catequeses dos principiantes, XV, 23.
6 Ibid., IV, 7.
7 SANTO AGOSTINHO, Tratados sobre o Evangelho de São João, XVIII, 1.
8 ID., A catequese dos principiantes, II, 4.
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[…] Para todas estas causas, […] devem ser procurados ao pé de Deus os remédios 
com os quais se alivie a tensão, a fim de que exultemos na tranquilidade do bom 
trabalho. “Deus ama a quem dá com alegria”»9.

4.4. Agentes
A estrutura do Movimento JAR precisa de agentes que assessorem e 
acompanhem aqueles que percorrem o Itinerário.

4.4.1. Assessor Religioso
O assessor local ou nacional do Movimento JAR é um religioso agostiniano 
recoleto designado pelo Superior maior.
Sua tarefa é motivar, acompanhar, orientar e integrar a contribuição e a 
participação dos jovens na Igreja e na sociedade.

4.4.2. Acompanhante Leigo
O acompanhamento dos adolescentes e jovens não deve ser entendido como 
um ministério exclusivo do sacerdote ou do religioso. Assim, cada um dos 
grupos e pré-comunidades estará sob a responsabilidade de um acompanhante 
nomeado pelo conselho local e pelo assessor religioso, e que será o encarregado 
de animar as reuniões, organizar os temas de formação, as atividades lúdicas… 
Seu perfil e atitude devem ser os de um verdadeiro acompanhante, isto é, aquele 
que é capaz de caminhar ao lado, sustentando nas debilidades e maximizando 
as qualidades do acompanhado, de modo que este possa avançar em seu 
caminho de fé e de conhecimento de si mesmo.

9 SAN AGUSTÍN, La catequesis de los principiantes,  X, 14.
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4.4.3. Coordenador da Comunidade
A comunidade elege entre seus membros um coordenador, que deve ser 
confirma-do pelo conselho local e pelo assessor religioso. O coordenador será 
o encarregado de animar as atividades e garantir que não se descuide da vida 
espiritual, nem da formação dos membros. A cada um ano eleger-se-á um novo 
coordenador, podendo ser reeleito para mais um ano.

4.4.4. Outros
Para além do referido, tanto nas primeiras etapas, onde seu papel é 
imprescindível, como nas últimas, é muito positiva a presença e colaboração 
familiar, além dos matrimônios JAR, se os houver

4.5. Organização
O funcionamento do Movimento JAR se assenta nestes organismos:

a) Prior Geral e seu Conselho: compete-lhes oferecer aos jovens do movimento 
JAR as riquezas do carisma e a espiritualidade da Ordem dos Agostinianos 
Recoletos; animar a vida do movimento, de acordo com suas notas distintivas; 
garantir o cumprimento destes estatutos; e velar pelo cumprimento de seus 
fins.

b) Superiores Maiores: Em suas respectivas jurisdições são os encarregados 
de designar os assessores religiosos do Movimento nos centros locais, bem 
como os membros do Conselho nacional.

c) Assembleia Nacional: Tem por objetivo estudar, aprovar e avaliar o plano 
anual de atividades proposto pelo Conselho Nacional, assim como estudar e 
avaliar a gestão econômica do Movimento. 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. Reúne-se anualmente.

d) Conselho Nacional: Está formado por um coordenador, um secretário, um 
tesoureiro e os vogais de formação, liturgia, apostolado e comunicação; são eleitos 
pela Assembleia Nacional para um período de três anos. São também membros 
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do conselho um ou mais assessores religiosos nomeados pelos Superiores 
Maiores. Além disso, nomeará uma Comissão Permanente entre seus membros 
para resolver os assuntos urgentes ou aqueles que o próprio 
Conselho Nacional indicar.

e) Assembleia Local: Tem por finalidade estudar, aprovar e avaliar o plano 
anual de atividades proposto pelo Conselho Local, bem como estudar e avaliar 
a gestão econômica do Centro Local. É composta 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 re-ligiosos locais. Reúne-se trimestralmente.

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 Permanente11.

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 ano12.

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.

• Espiritualidad y liturgia: Coordena as celebrações, especialmente a 
Eucaristia semanal e as celebrações penitenciais.
• 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.

10 Tanto o coordenador como o secretário, o tesoureiro y os vocais poderão ser locais ou nacionais 
dependendo do Conselho ao que pertençam.
11 A Assembleia nacional, o Conselho nacional o local e a comissão permanente terão seu libro de atas.
12 A nível nacional, se enviará o balanço econômico da cada Centro ao Conselho nacional para que na 
Assembleia possa apresentado o balanço econômico completo e se elaborar o orçamento global.
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5. ORGANIZAÇÃO DE UM NOVO CENTRO 
JAR
Para aqueles colégios ou paróquias onde ainda não foram organizadas as JAR, 
são sugeridos a seguir os possíveis passos a serem dados para uma progressiva 
organização de seu funcionamento:
1) O começo será satisfatório se puder contar com jovens leigos comprometidos 
e bem dispostos, como candidatos com os quais começar, que estejam vivendo 
já o que no manual consideramos como as experiências básicas do Itinerário 
Agostiniano Recoleto.   

2) Aqueles que responderam ao convite poderiam participar de algum retiro 
de iniciação associado com a etapa Cassicíaco, oferecido por algum centro JAR 
de referência. (um retiro de impacto-conversão, ou um retiro Tolle Lege se já for 
um grupo bem catequizado e integrado, decidido a caminhar nas JAR para ser 
um grupo de jovens cristão).

3) Uma vez que este grupo de base tenha assumido o Itinerário como uma 
pré-comunidade das JAR, que tenha participado dos outros marcos de etapa 
oferecidos pelo Centro JAR de referência e tenha sido bem acompanhado na 
experiência comunitária alcançando assim uma forte identificação carismática, 
alguns de seus membros poderiam estar em condições de transmitir aquilo que 
foi vivido, de acompanhar e ajudar os outros a viverem isso.

4) Quando o assessor religioso julgar possível e conveniente, alguns destes 
jovens poderiam formar uma pequena equipe de anunciadores (palestrantes, 
evangelizadores ou comunicadores em novos retiros) e outros poderiam formar 
uma dupla ou pequena equipe de acompanhantes (para estar junto a uma 
nova pré-comunidade e orientá-la no percurso que eles já fizeram), formando 
assim estes com o assessor religioso um consistente conselho local das JAR no 
novo local (onde algum poderia ser nomeado como coordenador, outro como 
secretário, outro como tesoureiro se for conveniente).

5) Quando estiverem já contando com um número maior de acompanhantes 
aptos e tenha crescido também o número de novas pré-comunidades, convém, 
para que haja operabilidade no conselho, que não todos façam parte do mesmo; 
poderiam ser escolhidos como membros do conselho dois ou três representantes 
entre estes acompanhantes.

6) Da mesma forma, quando crescer o número de anunciadores, estes poderiam 
ir diversificando suas atividades em distintas áreas de ação para um melhor 
funcionamento do novo Centro JAR: uns se encarreguem dos retiros como 
palestrantes, que está na área de espiritualidade e liturgia, já outros que se 
responsabilizem pela área de anuncio apostólico e solidário tanto a nível interno 
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como junto à Igreja Local, outros ainda pela área da comunicação, para que 
possam compartilhar tudo aquilo for considerado Boa Notícia entre os Centros 
JAR e a Ordem. Nesta nova situação, não convém que todos façam parte do 
conselho, mas que tenha somente um conselheiro para cada área que funcione. 

7) Quando o conselho local com seu assessor religioso estiver contando com 
suficientes e bons líderes que possam acompanhar a etapa adolescente do 
Itinerário, seria conveniente convidar aqueles acompanhantes e palestrantes 
mais aptos para exercer liderança nesta área específica, para que, trabalhando 
em contato com algum Centro JAR de referência, acompanhem a etapa Milão, 
através da qual podem ir participando dos marcos associados a esta etapa. 
(Coração inquieto, os oásis e as oficinas de Milão).

8) Somente depois de se perceber que se desenvolvem bem na metodologia 
própria para adolescentes e que são bem preparados para oferecer este serviço, 
poderá ser feita a organização e a realização de um primeiro Coração Inquieto 
para logo começar o acompanhamento da Etapa Milão.

9) Quando estiver para acontecer a etapa adolescente do Itinerário, se supõe que 
no novo Centro JAR já são assistidas e acompanhadas as juventudes Agostinianas 
Recoletas pelo menos nas etapas Milão, Cassicíaco e Hipona, pelo qual o conselho 
local deverá estar já formado por um representante dos acompanhantes de cada 
uma destas etapas. (Na etapa Hipona o acompanhamento deve ser feito pelo 
próprio assessor religioso ou por alguém delegado por ele, por este motivo o 
representante desta etapa no conselho poderia ser escolhido dentre os membros 
coordenadores das diversas comunidades que convivem no local). 

10) Assim mesmo, ao acontecer a etapa adolescente, aqueles palestrantes da 
área da espiritualidade que estiverem mais especializados na pedagogia para 
adolescentes e nos marcos de Milão, poderiam ser destinados a uma área 
específica das convivências de Milão, podendo ao mesmo tempo ser escolhido 
dentre eles um novo conselheiro para o conselho.

11) Igualmente, ao chegarem a este nível de organização, aqueles acompanhantes 
de grupos ou pré-comunidades que desejarem, poderiam continuar aportando sua 
experiência em uma área específica para a formação, tanto no desenvolvimento 
dos temas a serem passados como na preparação de novos acompanhantes, 
podendo ao mesmo tempo, se for oportuno, ser escolhido dentre eles um novo 
conselheiro para o conselho.

12) Deste modo, neste nível de organização, o conselho local poderá ser 
formado pelo assessor religioso local, por um coordenador, um secretário e um 
tesoureiro, escolhidos dentre seus conselheiros ou representantes pela assembleia 
local; um representante pelos acompanhantes de Milão, um representante 
pelos acompanhantes de Cassicíaco e um representante pelos coordenadores 
das comunidades de Hipona; um conselheiro de espiritualidade e liturgia pelos 
palestrantes dos retiros de Cassicíaco e Hipona (junto a um outro possível conselheiro 
de convivências, pelos palestrantes de Milão), um conselheiro de apostolado, um 
conselheiro de comunicação e um conselheiro de formação (todos estes representantes 
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e conselheiros, escolhidos entre seus semelhantes pela assembleia local).

13) O conselho nacional estaria igualmente formado pelo assessor religioso 
nacional, um coordenador nacional, um secretário nacional, um tesoureiro nacional, 
um representante nacional de Milão, um representante nacional de Cassicíaco, um 
representante nacional de Hipona, um conselheiro nacional de espiritualidade e liturgia 
(um possível conselheiro nacional das convivências de Milão), um conselheiro nacional 
de apostolado, um conselheiro nacional de comunicação e um conselheiro nacional de 
formação, todos estes escolhidos entre seus semelhantes pela assembleia nacional.

14) Finalmente, nos lugares onde as JAR tiverem a possibilidade de oferecer o 
material próprio agostiniano recoleto às crianças ou pré-adolescentes nas etapas 
da catequese de iniciação aos sacramentos, o conselho local deverá integrar um 
representante por cada etapa.

6. ORGANIZAÇÃO CONJUNTA PARA 
O ITINERÁRIO JAR E O ITINERÁRIO 
VOCACIONAL AGOSTINIANO RECOLETO
Desde a etapa Milão se pretende acompanhar as Juventudes Agostinianas 
Recoletas em seu conhecimento pessoal e grupal, em seu crescimento tendo 
como base a Pessoa de Jesus, em seu sentido de pertença à Igreja e em sua 
consciência missionária. O Itinerário Vocacional Agostiniano Recoleto pretende 
ajudar a interpretar em meio a tais vivências o chamado de Deus, e a responder 
com liberdade ao seu projeto de amor. Ambos itinerários (Itinerário JAR e 
IVAR) tocam as mesmas dimensões humanas e cristãs naqueles que estão sendo 
acompanhados, supõem a identificação de um mesmo caminho e a cooperação 
no serviço dos diversos agentes pastorais envolvidos. 
Se bem que o IVAR é de fato mais amplo e transversal para nossos ministérios, 
os níveis Milão I e Milão II poderiam ser identificados com sua etapa Arar. Por 
esta razão, o Conselho JAR local e a Equipe Vocacional Local poderiam se reunir 
pelo menos uma vez a cada três meses, para revisarem juntos os desafios a serem 
superados e as ferramentas a serem utilizadas em prol de uma cultura vocacional 
nas JAR, assim como as possíveis iniciativas que a Equipe Vocacional poderia 
aportar – algum encontro ou experiência anual – para reforçar nos grupos a 
formulação dos questionamentos mais importantes em relação à vocação, para 
assim tornar-se um ponto de referência vocacional na caminhada cristã.
Da mesma maneira, o nível Milão III e a etapa Cassicíaco poderiam 
ser identificados com a etapa Sembrar do IVAR. Por este motivo seus 
acompanhantes poderiam contar com a ajuda dos agentes da Equipe Vocacional 
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para desenvolver os seguintes elementos: No nível Milão III podem ser 
introduzidos, no exercício da Lectio Divina, os temas vocacionais do 
Oasis III e do instrutivo “Construtores da Cidade de Deus”, assim como 
no acompanhamento do projeto de vida pessoal de cada um de seus 
membros. Na etapa Cassicíaco é conveniente fazer com que se conheça o 
Kerigma vocacional a partir de recursos como Projeto de Vida II e outras 
possíveis experiências missionárias e vocacionais.
Igualmente, se espera que, como consequência desta cultura e deste 
anúncio vocacional, já na etapa Hipona surjam jovens com inquietudes 
vocacionais específicas que possam ser acompanhados pelo promotor 
vocacional ou o orientador local, e que com tudo isso se alcance oferecer 
durante este Itinerário comum as condições necessárias para que a 
semente, por si mesma e como resposta ao amor de Deus, possa germinar, 
crescer e dar muitos frutos para nossa Igreja.

7. DE TAGASTE A HIPONA
O desenvolvimento deste Itinerário é exposto em uma série de livros, que 
têm como objetivo acompanhar cada uma das etapas. Também se oferece 
um Ritual do Movimento JAR no qual estão incluídas todas as celebrações 
próprias de cada etapa.
Cada um dos livros terá as seguintes seções:
a) Introdução: Breve explicação sobre o lugar do Itinerário onde se situa 
o livro.
b) Uma cidade, um significado: Explicação da experiência de Agostinho 
nesta cidade.
c) Objetivos: São indicados os objetivos humanos, espirituais e agostinianos 
que se pretendem alcançar ao longo da etapa.
d) Marcos de etapa: São assinalados aqueles momentos vivenciais 
importantes dentro de cada etapa: retiro, convivência, rito de passagem, 
entrega de símbolo próprio.
e) Temário: Contém o desenvolvimento completo para cada momento da 
etapa. Cada tema é composto pelas seguintes seções:

• Oração agostiniana
• Desenvolvimento do tema
• Reflexão
• Partilha
• Oração
• Despedida

f) Indicadores de êxito: São oferecidos alguns itens para que acompanhante 
e acompanhado avaliem em que medida alcançaram os objetivos da etapa.
g) Estratégias de acompanhamento: São indicadas as chaves pedagógicas 
que servem de orientação para o acompanhante em cada etapa.
h) Subsídios: Inclui o material a ser utilizado em cada um dos marcos.
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