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DOMINGO DE RAMOS

No Domingo de Ramos, todas as comunidades cristãs do Brasil iniciam as grandes celebrações
da Semana Santa. É muito importante resgatar o verdadeiro sentido da entrada de Jesus em
Jerusalém, para que celebremos a festa com mais profundidade. Mt 21,5 nos dá uma dica, quando
cita o profeta Zacarias. Pois Jesus, estava fazendo uma releitura de Zacarias 9, 9-10. O profeta
vivia numa situação de grande opressão e pobreza, e procura animar o seu povo a manter viva a
chama de resistência através da esperança na chegada de um Messias, que teria três grandes
características: seria rei (9, 9-10), bom pastor (11, 4-17) e "transpassado"(12, 9-14). Portanto,
quando Jesus, com os seus discípulos, fez a sua entrada em Jerusalém, era uma maneira forte de
proclamar a chegada do Messias, do Rei esperado pelos pobres de Javé.
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Jesus era bem diferente dos reis de
então. Estes faziam questão de apresentar-se
com toda a pompa, montados sobre cavalos
imponentes, mas o rei previsto por Zacarias
entraria em Jerusalém montado num jumento
- o animal do pequeno agricultor. O seu reino
seria, não de dominação, opulência e
opressão, mas de paz, de justiça e de
solidariedade: "Dance de alegria, cidade de
Sião; grite de alegria, cidade de Jerusalém,
pois agora o seu rei está chegando, justo e
vitorioso. Ele é pobre, vem montado num
jumento, num jumentinho, filho duma
jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de
Efraim e os cavalos de Jerusalém; quebrará o
arco de guerra. Anunciará a paz a todas as
nações, e o seu domínio irá de mar a mar" (Zc
9,9).

Celebrar a memória deste evento no
Domingo de Ramos deve nos levar a um
compromisso maior com a construção de um
mundo de paz verdadeira, fruto de justiça,
partilha e solidariedade. Quando falamos da
entrada triunfal, lembremo-nos que é o
triunfo da fraqueza de Deus, da Cruz, do
projeto do Reino, pois como disse Paulo, "a
loucura de Deus é mais sábia do que os
homens e a fraqueza de Deus é mais forte do
que os homens"(I Cor 1,25). Cuidemos de não
transformar a celebração litúrgica num
folclore, glorificando o poder e a dominação,
pois, conforme o hino, "Queriam um grande
Rei que fosse forte, dominador e por isso não
creram nele e mataram o Salvador". Evitemos
criar uma caricatura de Jesus como Rei
poderoso, conforme os padrões da nossa
sociedade, e recuperemos a finalidade da
ação profética de Jesus reacender a
esperança dos excluídos, marginalizados,
pobres e oprimido, assumindo cada vez mais
ações concretas na busca da construção do
Reino de Deus.

A entrada de Jesus em Jerusalém era
uma entrada triunfal - do triunfo de Deus, do
Messias dos pobres e justos, e uma reviravolta
nos valores da sociedade. Era a rejeição dos
valores opressores dos remos mundanos, e
celebração de Javé, o libertador, que "ouve o
clamor dos pobres e sofridos" (cf Ex 3,7).

Pe. Tomas Hughes, SVD
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PASTORAL DA CRIANÇA FARÁ VISITA AS PARÓQUIAS
Confira as datas e locais
05 de
abril
05 de
abril
08 de
abril
11 de
abril
11 de
abril
11 de
abril

A coordenação Diocesana da Pastoral da
Criança fará no mês de abril visitas em algumas
paróquias da diocese.

13h30min.
15h30min.
20h
8h30min.
14h
17h

Par. Nossa Senhora Aparecida –
São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora de Fátima –
São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora Rainha da paz
– São José dos Pinhais
Par. Nossa Senhora da Luz –
Fazenda Rio Grande
Par. Nossa Senhora das Graças –
Fazenda Rio Grande
Par. São Gabriel da Virgem
Dolorosa – Fazenda Rio Grande

REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO - 1.º SEMESTRE
ABRIL
10- Reunião do Setor Pastoral II - Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Agudos do Sul
11- Reunião do Setor Pastoral III - Catedral São José
MAIO
02- Reunião do Setor Pastoral IV - Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz
JUNHO
05- Reunião do Setor
12- Reunião do Setor
26- Reunião do Setor
27- Reunião do Setor

Pastoral I – Paróquia N. Sra. Do Perpetuo Socorro – Araucária
Pastoral II - Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Fazenda Rio Grande
Pastoral III - Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Xingú
Pastoral IV - Paróquia Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara

HORÁRIO: 8h30min. às 12h
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COLETA NACIONAL DA SOLIDARIEDADE

No Domingo de Ramos, dia em que os cristãos de todo o mundo fazem memória a entrada de Jesus
em Jerusalém, a Igreja realiza a Coleta Nacional da Solidariedade, gesto concreto da Campanha da
Fraternidade, em que todas as doações financeiras realizadas pelos fiéis farão parte dos Fundos Nacional e
Diocesano de Solidariedade.
Voltado para o apoio a projetos sociais, os fundos são compostos da seguinte maneira:
60% do total da coleta permanecem na diocese e compõe o Fundo Diocesano de Solidariedade.
40% são destinados para o Fundo Nacional de Solidariedade.
O resultado integral da coleta da Campanha da Fraternidade de todas as celebrações do Domingo de
Ramos será encaminhado à respectiva diocese.

ATÉ DIA 08 É O PRAZO PARA O ENVIO DOS NOMES DOS
RESPONSÁVEIS PAROQUIAIS DE CAMPANHAS
Cada paróquia devera enviar até dia 08 de abril a relação dos componentes da Equipe
Paroquial de Campanhas (Coordenador e demais integrantes) como os dados: nome completo,
função na equipe, telefone e e-mail para contato. Enviar a relação para o e-mail
aed@diocesesjp.org.br
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CARTA DA COMISSÃO EPISCOPAL PASTORAL PARA A
JUVENTUDE DA CNBB
O bispo auxiliar de Campo Grande (MS) e presidente
da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB,
dom Eduardo Pinheiro da Silva, relembra em carta aos
párocos e responsáveis pela evangelização da juventude no
Brasil, duas pistas de ação para os trabalhos das expressões
juvenis e regionais da CNBB nos próximos anos.
De acordo com o bispo é necessário priorizar
atividades cativantes e criativas, por meio de um processo
pedagógico com as juventudes.
“A Igreja se sente desafiada a trabalhar junto aos
jovens a partir de um consistente ‘processo pedagógico’:
planejamento, ações concatenadas, etapas, objetivos,
prioridades, estratégias etc”, disse o bispo.
Caros párocos e demais responsáveis pela
evangelização da juventude no Brasil

responsabilidade de conduzir o povo de Deus.
Nossa Igreja é rica de ocasiões propícias que, uma
vez adaptadas à cultura juvenil, proporcionam
tanto o crescimento da paixão do jovem por Jesus
Cristo e pela Igreja, quanto o rejuvenescimento
da Comunidade que é chamada à constante
conversão.
Neste sentido, a Pastoral Juvenil exercida
de diversos modos pelo país, defende a ação
evangelizadora que se sustenta numa pedagogia
organizada. Para nós não basta promover
atividades “para” os jovens ou “com” os jovens!
Em nosso contexto cultural que cada vez mais
exige capacitação e seriedade nas várias áreas, a
Igreja se sente desafiada a trabalhar junto aos
jovens a partir de um consistente “processo
pedagógico”: planejamento, ações concatenadas,
etapas, objetivos, prioridades, estratégias, etc.
O Encontro de Revitalização da Pastoral Juvenil no
Brasil, ocorrido em dezembro passado, ao
aprofundar a 3ª. Linha de Ação – PEDAGOGIA DA
FORMAÇÃO – definiu assim as duas PISTAS DE AÇÃO
para todas as expressões juvenis e Regionais da
CNBB nestes próximos anos:

“Jesus foi ao encontro delas, e disse: ‘Alegrai-vos’”
(Mt 28,9)

Que época bonita esta da QuaresmaSemana Santa-Páscoa! Quanta “santa” agitação!
Quanta animação e profundidade! Mais do que a
experiência significativa de traçarmos um caminho
rumo a Jesus nos alegramos ao perceber que a
iniciativa primeira do encontro parte dele mesmo,
como vitorioso, para nos anunciar o Evangelho da
Alegria!
Inúmeras Comunidades sabem aproveitar
deste importante momento como ocasião muito
favorável para envolver nossos adolescentes e
jovens nas diversas atividades. Parabéns se a sua
Comunidade é uma destas! Você não imagina o
impacto positivo que isto gera na vida deles!
Este momento intenso de espiritualidade
cristã tem uma força incrível de atração e
envolvimento dos jovens: liturgias, encenações da
Via-Sacra, retiros, arrumação de ambientes,
gestos concretos de solidariedade, iniciativas
ligadas à Campanha da Fraternidade, celebração
da Jornada Diocesana da Juventude no Domingo
de Ramos, etc.
Saber cativar e envolver nossos jovens na
dinâmica da vida pastoral, desde as pequenas
coisas, é sinal de sabedoria de quem tem a

1º. Tornar nossas atividades cativantes e criativas,
utilizando-se da pedagogia de Jesus, para
proporcionar o encontro pessoal com Ele.
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2º. Elaborar um processo pedagógico com as
juventudes, inspirados nos documentos da Igreja,
contemplando espaços de vivência e partilha,
respeitando a complexidade do mundo juvenil e
sua linguagem.

7. Promover eventos de massa, principalmente a
Jornada Diocesana da Juventude (Domingo de
Ramos) e o Dia Nacional da Juventude (último
Domingo de outubro), aproveitando destas
ocasiões para desenvolver o protagonismo juvenil
na sua preparação, execução e continuidade;
8. Conhecer a singularidade da cultura juvenil
com suas linguagens, necessidades e desejos, a
partir de palestras, debates, cursos, pesquisa de
campo, visitas missionárias. Quem é o jovem que
está conosco? Quem é o jovem ao qual queremos
atingir
com
nossa
proposta
pedagógica
evangelizadora?
9. Ousar mais em iniciativas que valorizem as
expressões culturais juvenis: teatro, esporte,
arte, dança, coreografia, grafite, paróquias,
bandas, favorecendo, assim, outros espaços e
momentos específicos além das missas.
10. Promover iniciativas de voluntariado juvenil,
como importante instrumento pedagógico para o
desenvolvimento da corresponsabilidade social e
da caridade cristã.

Se o primeiro ponto acima nos provoca a
repensarmos nossas ações para que elas sejam
mais atraentes e envolventes, o segundo ponto
nos recorda que estas ações devem obedecer a um
processo pedagógico. Dizem ainda estas Pistas de
Ação que a criatividade deve se espelhar na
pedagogia de Jesus, respeitar o contexto juvenil e
ter uma linguagem jovem. Será que nosso serviço
às juventudes tem considerado estes elementos?
No que podemos e devemos melhorar? Pergunte
aos jovens e eles mesmos poderão ajudá-los nesta
resposta!
Com relação ao princípio da PEDAGOGIA DE
FORMAÇÃO nossos documentos e prática nos
solicitam:
1. Conhecer (estudar) a fundo as prioridades,
ações e posturas pedagógicas de Jesus Cristo (cf.
Zaqueu – Lc 19,1-10 ; Discípulos de Emaús – Lc
24,13-35, Nicodemos – Jo 3,1-21, Mulher
Samaritana – Jo 4,1-42);
2. Verificar se nossos projetos aos jovens
realmente estão conduzindo-os para o encontro
significativo
com
Jesus
Cristo,
ou
são
simplesmente “passatempo e entretenimento
religioso”, alimentando, inclusive, espiritualismos,
ideologias, fugas, revoltas, descompromissos, etc.
3. Organizar um Plano de Evangelização, prático e
simples, a partir do protagonismo das diversas
expressões juvenis e com clareza de objetivos,
análise da realidade, ações significativas,
envolventes e concatenadas;
4. Ter clareza do que se quer em cada fase da
vida formativa dos jovens em nossos ambientes:
catequese, grupos, eventos, etc.
5. Articular uma proposta evangelizadora própria
para a realidade e a idade do adolescente,
diferenciando-o dos jovens;
6. Desafiar a criação de, no mínimo, 1 Grupo de
Jovens em cada Comunidade e acompanhar o
processo de sua implementação;

“Essa juventude possui um grande potencial. Para
abrir a porta deste potencial e deixar desabrochar
o idealismo e o espírito de doação natural do
jovem, há necessidade de uma chave pedagógica.
Trata-se do conjunto de métodos usados que
envolvem a maneira de ser, de viver e de
comunicar-se dos agentes de evangelização”
(Documento 85 da CNBB, n. 144).
O Ressuscitado, que nos abriu as difíceis
portas do paraíso, abra ainda mais nossas
Comunidades para acolher os jovens em vista de
ajudá-los na abertura de seu coração para a
vontade de Deus e o projeto do Evangelho.
O abraço carinhoso e a pedagogia maternal
de Maria nos protejam e nos auxiliem a traçar
para os jovens um caminho de formação integral
em vista da felicidade sem fim.
Feliz Páscoa!
Dom Eduardo Pinheiro da Silva, sdb
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude da CNBB
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3.ª ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DO ROCIO - PARANAGUÁ

DATA: 20 DE JULHO
INFORMAÇÕES: nas secretarias paroquiais

Primeira Romaria Diocesana
17 de maio de 2009

7

Segunda Romaria Diocesana
15 de maio de 2011
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ATIVIDADES
07 a 13 de abril de 2014

Abril 2014
DATA
7a9

HORÁRIO
9h

QUEM PROMOVE

EVENTO

LOCAL

Pastoral da Criança

Capacitação - todos os ramos

Paróquias
Seminário Maria Mãe da Igreja

8

19h

Movimento Serra

Missa Vocacional / Reunião dos Membros
Serra ( a confirmar)

9

17h30min

Grupo da Imaculada

Reunião

Rua XV de Novembro 1570 São José
dos Pinhais

10

14h

Movimento das Capelinhas

Reunião das Coordenadoras Paroquiais

Centro Diocesano de Pastoral

10

8h30min às
12h

Reunião do Clero Setor Pastoral II

Paróquia Nossa Senhora da
Conceição - Agudos do Sul

11 a 13
11
11
12
12
13

20h
8h30min às
12h
8h as
9h30min
13h30min

TLC

TLC - Rio Negro

Movimento de Irmãos

1ª Palestra - Drogas na Adolescência

a definir

Reunião do Clero Setor Pastoral III

Catedral São José

Movimento Serra

Manhã de Oração Vocacional

Catedral - São Jose

Pastoral Familiar

Formação SOS Família

Paróquia Senhor Bom Jesus - São
José dos Pinhais

Coleta da Solidariedade

Nas paróquias
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RETIRO PARA CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO EM CONTENDA

Nos dias 29 e 30 de março, na paróquia São
João Batista em Contenda, foi realizado o 8º
retiro espiritual para casais em 2ª união da
diocese de São José dos Pinhais.
Participaram vinte casais em segunda união
vindos das cidades de Contenda, Lapa, Araucária,
Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais.
Ao final do retiro os casais se mostraram
acolhidos na igreja e desejosos em serem inseridos
nas comunidades.
Pe Martin, e toda a equipe da Pastoral
Familiar diocesana e paroquial convocaram os
casais a participar nos grupos de caminhada
conduzidos sempre por um casal piloto agente de
Pastoral Familiar até a devida inserção dos néos
nos trabalhos paroquiais.

O próximo retiro para casais em segunda união em
nossa diocese será realizado nos dias 1º e 2 de
novembro na paróquia Nossa Senhora do Monte
Claro em São José dos Pinhais.
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A Exortação Apostólica Familiaris Consortio no nº 84
“exorta vivamente os pastores e a inteira comunidade dos fiéis a ajudar os divorciados, promovendo com
caridade solícita que eles não se considerem separados da Igreja, devendo, enquanto batizados, participar
na sua vida. Sejam exortados a ouvir a Palavra de Deus, a frequentar o Sacrifício da Missa, a perseverar na
oração, a incrementar as obras de caridade e as iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os
filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência para assim implorarem, dia a dia, a graça de
Deus. Reze por eles a Igreja, encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa e sustente-os na fé e na esperança”
.

10

INFORMATIVO DIOCESANO
07 a 13 de abril – Ano 2014 – n.º 28
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

REUNIÃO DO SETOR PASTORAL I (04)

Clero do Setor Pastoral I reunido o dia 04 de abril, na Paróquia São João Batista em Contenda
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COORDENAÇÕES PAROQUIAIS DE CATEQUESE:
REUNIÕES NOS SETORES PASTORAIS
SETOR PASTORAL II 2

A Animação Bíblico Catequética do Setor II,
reuniu-se no dia 05 de abril , no período da tarde,
na Paróquia São Gabriel da Virgem Dolorosa, com
a equipe de Coordenação (Pe Walmir, Vanderlei
Jose e Isabel Cristina) e equipe paroquiais de nove
(das onze) Paróquias do Setor. Estiveram
presentes 33 pessoas.
Padre Walmir, Coordenador do Setor e
Pároco da paróquia anfitriã, acolheu a todos e
conduziu a um momento de oração.
Os assuntos da pauta foram:
a)
Formação
dos
catequistas:
Foram
apresentados os questionários entregues na
reunião de fevereiro e feito uma partilha entre os
presentes, serão digitados e encaminhadas a todas
as paróquias e será parte integrante da síntese a
ser entregue na próxima reunião da equipe
diocesana.

b) Atividade comum para o setor – Aprovado por
unanimidade um evento com o titulo de JORNADA
CATEQUÉTICA DO SETOR II, a ser realizada em 07
de setembro no Parque de Municipal de Eventos
de Mandirituba, das 12 às 17 horas, a
programação e as ações serão elaboradas e
divulgadas em breve.
c) Proposta de uma celebração pela conclusão
do ano catequético – será agendado um domingo
do mês de Dezembro e um horário especifico e
será proposto que todas as paróquias em cada
comunidade,
aconteça
simultaneamente
(Celebração Eucarística ou Celebração da Palavra)
envolvendo toda a comunidade catequética em
cada comunidade (Pais, catequizandos e
catequistas) e todas da comunidade que queiram
participar.
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SETOR PASTORAL I

2
No dia 05 de abril, no período da manhã,
na Paróquia Senhor Bom Jesus em Araucária
realizou- se a reunião das coordenações paroquiais
do setor Pastoral I, com representantes de todas
as nove paróquias do setor.
As coordenações partilharam a caminhada
que estão fazendo em relação a Formação
Paroquial dos Catequistas, as celebrações no
Itinerário catequéticos.

Foi definido que a atividade comum para o setor
será a realização de uma CONCENTRAÇÃO DOS
CATEQUISTAS, a realizar-se no dia 11 de
outubro, no período das 14 às 17h, na Paróquia
São João Batista em Contenda.
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FORMAÇÕES PAROQUIAIS PARA OS CATEQUISTAS

25 de março e 01 de abril - Catedral São José

30 de março - Paróquia Nossa Senhora do Monte Claro

Ninguém nasce pronto. Cada ser humano vai adquirindo experiências no processo
de crescimento. É o princípio aprender-fazendo . A formação catequética é um
longo caminho a ser percorrido, através de conhecimentos, de práticas
iluminadas pela reflexão bíblico -teológica e metodológica. requer sintonia com
o tempo atual e com a situação da comunidade. Assim, fiéis a Deus, à igreja e à
pessoa humana, os catequistas evangelizam a partir da vida, anunciando o
mistério de Jesus (cf. CR 78-81). (DIRETÓRIO NACIONAL DE CATEQUESE - 256)
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29 de março - Par. Nossa Senhora Auxiliadora - Piraquara

06 de abril - Par. Nossa Senhora Aparecida - Guatupê

As próximas paróquias que terão a formação para catequistas serão:
27/abril
27/abril
17/maio
18/maio
01/jun

8h às 17h
8hàs 16h
13h30min às 17h
14h às 17h
8h30min às 17h

Par. Senhor Bom Jesus - Araucária
Par. Santos Reis - Lapa
Par. São Cristóvão - SJP
Par. Senhor Bom Jesus dos Passos - Piraquara
Par. São Marcos - SJP

15

