
Notas  pejoteiras
Os pejoteiros de nossa diocese não 
param! Até em hospital foram parar! 

Confira!

E MAIS:  Coluna do Zé /  Notícias 

Como formar um 
grupo de jovens?

Texto com diversas dicas super legais para 
você aplicar tanto no grupo de jovens que está 
começando a caminhada como em outro que 
já tem experiência, para verificar se a filosofia 

pejoteira é corretamente aplicada

Curso de Cidadania
Reunidos em Itatiba nos dias 29 e 30 de 
março, os pejoteiros de nossa diocese 
(com excessão dos representantes da 
forania de Atibaia) aprenderam um pou-
co mais sobre cidadania e juventude. 

Edição 09
Ano II
Mar / Abr 08

Campanha dos Devotos
Acompanhe a campanha feita em Piracaia para re-
cuperar a igreja de Sto. Antônio, a segunda igreja 
do mundo que conta com as imagens de todos os 

papas da Igreja Católica

Imagens da PJ
Veja fotos dos principais acontecimentos 
destes dois meses na vida dos pejoteiros 

da nosa diocese
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Equipe
Ela voltou a participar das atividades da PJ recen-
temente, graças ao convite de sua amiga Dani 
(Russa) de Piracaia, assim como ela. Se define 
como uma menina mulher que tem muito o que en-
sinar, mas também muito o que aprender. Ama os 
finais de semana, tempo curto mais que aproveita 
bastante. Manda bala pela forania de Atibaia aqui 
no “O Pejoteiro”. 

Cintia Rodrigues

A PJ ela já conhecia a mais tempo do que partici-
pava. Ouvia falar dela através dos seus catequis-
tas de crisma. Mas só começou a participar dela há 
uns dois anos, quando junto com outras pessoas, 
montaram o primeiro grupo de jovens da sua comu-
nidade. De lá pra cá, nunca mais ela quis parar de 
co-nhecer e caminhar dentro dessa grande luta, 
que é a PJ. Ama falar, comer, escrever, ler, fazer 
sempre novas amizades...e muitas outras coisas.”

Rayla Santos

Tem 20 anos, e é pejoteira desde os 15 anos. Conheceu a PJ através de um amigo 
da escola e se apaixonou.Já foi coordenadora do grupo “Sentimento Bom” de 
Caieiras, além de ter sido secretária da Forania de Mairiporã. Além das atividades 
pejoteiras, apresenta o programa Mundo Rock de Calcinha, escreve uma coluna 
no site Mundorock.net, assessora o Grupo de Teatro Lusco-Fusco e ama jornal-
ismo Mora em Caieiras e atualmente é Tesoureira da Forania de Mairiporã, além 
de escrever e cuidar da cara do jornal “O Pejoteiro”. 

Raquelline Curvelo

É presbítero (padre) da Diocese de Bragança Paulista, costumameiramente 
chamado de Zé. Conheceu a PJ em 1999, participando da Missão Jovem realizada 
em Piracaia. Desde lá sempre se encantou com o encanto da PJ. Na PJ, descobriu 
um valor fundamental da vida, a de que todas as coisas são Mistérios. E é nesse 
encanto e mistério, que ora se revela, mas que continua sempre escondido que 
procura viver.

Pe. Zé Antônio Boareto
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Editorial 
O amor e a ausência

Tristeza. Infelizmente, é um pouco deste sentimento que 
nos faz abrir esta edição do “O Pejoteiro”. As coisas em 
nossa diocese não estão tão bem quanto gostariamos, e 
é exatamente por isso que devemos acordar, levantar a 
cabeça e pensar em tudo o que estamos passando. Até 
que ponto vale a pena caminhar pela busca à civilização 
do amor? Até que ponto eu posso resistir e não anun-
ciar? “Aí de mim se eu não disser de ti” já dizia 
um belo cântico. Até onde isto está incutido em 
cada um de nós? Pensemos.
A participação dos jovens de nossa diocese 
em nossos eventos, cursos e reuniões tem 
diminuido muito. Nossos grupos de jovens 
já não tem mais a mesma força renovadora 
do início do ano, nem de um fim de ano tão 
maravilhoso quanto foi o nosso. As decisões 
de nossa assembléia diocesana estão sendo 
esquecidas. A nossa base continua abandonada, e 
enquanto não percebemos que é esta a base que nos 
fará fortes lá na frente, isto continuará igual. A presença 
mirrada de jovens em nosso Curso para a Semana da 
Cidadania, a presença ainda menor de representantes 
desta juventude da diocese de Bragança Paulista em 
nossa Romaria à Virgem dos Pobres e a participação 
quase inexistente destes mesmos jovens em nosso blog, 
ou as adições quase nulas em nosso perfil no Orkut, al-

ternativa que a tecnologia nos ofereceu  para entrar em 
contato com eles, também são sinais deste lamentável 
desinteresse. Todos nós estamos fazendo nossas vidas 
por aí, mas o sentimento pejoteiro deveria continuar em 
nossos corações. E é na vontade de que este sentimento 
continue que este jornal, que deve ser canal de comuni-

cação da nossa querida Pastoral em nossa 
amada Diocese, vem levantar este as-

sunto, para tentar acordar a todos. 
Mas nem só de lágrimas viveu a 
nossa diocese estes dois meses. 
Apesar de poucos, os jovens que 
foram ao Curso da Semana da Ci-
dadania mostraram a beleza des-

tas ações. A coluna do Zé desse 
mês vai falar de tecnologia! As ações 

de amor da Pastoral da Juventude in-
vadiram até o Mundo Rock de Calcinha! 

E quem não foi à Romaria da Semana da 
Cidadania perdeu uma super missa, a di-

versão de nossas brincadeiras e a esquete 
maravilhosa do pessoal do grupo de jovens “Senti-

mento Bom” de Caieiras. E é claro que a equipe do Jornal 
“O Pejoteiro” teve representantes nessas ações pra trazer 
pra você um pouquinho do que os pejoteiros aprontaram 
nesses dois meses. E agora, é só conferir!

Artigo PeJoteiro
A mídia e sua influência

Que atire a primeira pedra quem nunca se deparou 
usando aquele mesmo modelo de blusa que a protagonista 
da malhação usa ou então se viu usando aquele bordão da 
novela das 8. O que isso significa? Que a todo o momento 
somos bombardeados de informações, que acabam ditando 
nosso estilo de vida. 

A intenção dessas linhas é fazer com que nós 
jovens possamos refletir sobre essa influência que a mídia 
causa em nossas vidas.

O que ocorre hoje é que “A informação vem 
contaminada de opiniões fazendo com que o expectador não 
reflita, mas somente absorva o que é transmitido, ou seja, 
ele torna-se apenas um depósito de opiniões formadas.”Vê-
se que hoje não há espaço para se criar a própria opinião a 
respeito de determinado assunto. Quando se pergunta hoje: 
“Qual sua opinião?” a resposta já vem formada mas não 
pela mente da pessoa que foi questionada, mas pela mente 

de pessoas que vivem de formar a opinião dos outros, ou 
seja, aceita-se o que a mídia impõe sem questionamento. 
Isso para o jovem é muito prejudicial, pois não permite que 
ele crie sua consciência crítica, que ele tire suas próprias 
conclusões, ele é manipulado e na maioria das vezes ele 
não percebe isso.

E o que devemos fazer para mudar isso? Primeiro 
começando por nós mesmos. Pare para refletir até aonde a 
mídia exerce influência na sua vida. Pense e tente mudar, a 
partir disso leve isso para as pessoas que estão à sua volta. 
Levante esse questionamento para que as coisas possam 
mudar, para que cada pessoa, cada jovem veja o que a 
mídia apresenta, mas que possa ser capaz de formar sua 
própria opinião já que a função da mídia é apenas transmitir 
a notícia e não formar opinião.

 
Cidinha Dorta

Mais conhecida com  Cidinha, ela é pejoteira, telecista, estudante de psicologia, e 
mora em Atibaia. É uma pessoa que luta por ideais e acredita que sonhos podem 
ser realizados. Aprendi que vale a pena lutar por uma causa e que o mundo pode 
ser melhor, basta cada um fazer a sua parte. E acredito também que Deus nos ama 
imensamente.

mARIA APARECIDA DORTA

Pauta - Raquelline Curvelo
Reportagens - Cintia Rodrigues, Raquelline Curvelo e Rayla Santos
Colaborações - Cidinha Dorta e Zé Antônio Boareto
Fotografia - Cintia Rodrigues, Raquelline Curvelo e Rayla Santos
Editoração - Raquelline Curvelo

Expediente
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importantes que foram falados, lembrar as 
decisões tomadas e cobrar as atividades 
que foram distribuídas para serem feitas 
pelos membros do grupo.

3. OLHANDO A NOSSA REALIDADE: 
considerando que a reunião precisa 
partir sempre da vida concreta dos 
jovens, situados no bairro onde moram 
com suas dificuldades e alegrias, o(a) 
animador(a) deve estar atento para ir aos 
poucos trabalhando este aspecto nos 
participantes do grupo, “tirando a trave do 
olho” para que eles tomem consciência 
de sua própria realidade.
- A metodologia: o objetivo da metodologia 
é passar um conteúdo, uma idéia. Para 
isto o(a) animador(a) deve ter claro 
aonde se quer chegar, isto 
depende do conhecimento, 
da preparação, da execução 
e de sua aplicação ao tema 
proposto.
- Avaliação da metodologia: 
o seu resultado depende 
da avaliação do que 
foi feito, da clareza dos 
assuntos abordados e da 
compreensão do tema 
por todos os membros do 
grupo para que a partilha 
seja feita de maneira 
produtiva por todos. Três elementos são 
importantes nesta avaliação: Como foi o 
trabalho?(todos se envolveram), Como 
se sentiram?, O que aprendemos como 
grupo da metodologia aplicada.
Neste momento é importante o(a) 
animador(a) anotar todas as respostas 
do grupo, apresentar uma síntese e 
ajudar a concluir essa parte, ligando com 
a seguinte.

4. CONFRONTANDO COM A VIDA 
DE JESUS/PALAVRA DE DEUS: a 
comparação bíblica, neste momento, 

ajuda o grupo a descobrir atitudes de 
Jesus diante de uma situação semelhante 
à vivida pelo jovem e introduz a oração que 
segue no final da reunião. A iluminação 
bíblica é necessária para que os jovens 
possam assumir os valores evangélicos 
comparando a sua vida com a de Jesus. 
Nem sempre é fácil a aplicação da 
Bíblia, uma vez que os jovens tem pouco 
conhecimento da Palavra. É necessário 
ir pensando com o grupo como estudá-
la mais. Nós já temos a Escola Bíblico-
Litúrgica.

5. ASSUMINDO PEQUENAS 
ATIVIDADES: (compromisso de vida), 
no início do grupo, os jovens dificilmente 
assumem grandes ações. É necessário 

um treinamento de atitudes e atividades 
a serem cultivadas com intensidade 
durante a semana seguinte. Trata-se de 
ver a realidade, confrontá-la com o apelo 
de Jesus e assumir na sua vida de jovem 
uma atitude nova, cristã.

6. CELEBRANDO A VIDA-ORAÇÃO: o 
que foi descoberto ou experimentado 
torna-se agora oração. Este é um 
momento de reflexão, contemplação de 
Deus. Precisa-se evitar o vício de recitar 
mecanicamente Pai Nosso e Ave-Maria. 
É importante despertar os jovens para 

oração pessoal e comunitária. Para isso, 
usar salmos, orações espontâneas... para 
cultivar o gosto pela oração é preciso que 
tudo seja preparado com criatividade.

7. AVALIAÇÃO – REVER A REUNIÃO: 
avaliar tudo que foi feito durante a 
reunião. Esta avaliação ajuda os jovens 
a despertar o senso crítico e a participar 
com mais entusiasmo.

8. PREPARAÇÃO DO PRÓXIMO 
ENCONTRO: combinar com o grupo 
sobre o próximo encontro. O tema, as 
pequenas tarefas que eles já são capazes 
de realizar, lembrando que no início do 
grupo os jovens assumem bem pouco 
as atividades. Não cobrar muito, caso 

contrário eles fogem 
do grupo.

9. AVISOS E 
DESPEDIDAS.
O B S E R VA Ç Õ E S : 
além destes 
elementos, o grupo 
pode acrescentar 
outros como exemplo: 
dinâmica, como 
introdução de algum 
tema ou brincadeira 
no final da reunião.

O(a) animador(a) deve estar 
preocupado(a) durante todo o tempo com 
a formação integral do jovem. Por isto, é 
importante despertá-lo para falar, falar de 
si, participar da reunião, avaliar, perceber a 
sua realidade, assumir pequenas tarefas, 
sem esquecer de ter uma espiritualidade 
viva e permanente. Pode se rezar com 
o Ofício Divino da Juventude, com a 
Palavra de Deus e, de modo especial, 
com a comunidade. É fundamental para 
o crescimento no grupo que os jovens 
desenvolvam pequenas tarefas.

Veja a continuação deste artigo e muito mais em:
 www.opejoteiro.blogspot.com

A nossa querida Sol Correia nos mandou 
por e-mail um gigante artigo sobre a 
Pastoral da Juventude e os grupos de 
jovens. Extraimos deste material, alguns 
tópicos que consideramos mais relevantes 
para ajudar os grupos de jovens de nossa 
diocese.

COMO INICIAR UM 
GRUPO DE JOVENS

Preparando o Terreno

Quem se dispõe a formar e acompanhar 
um novo grupo de jovens precisa ter 
certa experiência prática e também 
conhecimento de algumas coisas como:
- O objetivo da Pastoral da Juventude 
– para que criar grupos?
- As etapas de caminhada do grupo;
- O tipo de grupo que a PJ propõe;
- E principalmente: amor e confiança na 
juventude; saber como convocar e reunir 
o pessoal e o que fazer para que o grupo 
se organize e se firme.
NOSSO OBJETIVO
“A PJ quer ser Igreja como Sacramento 
do Cristo. Tendo como meta levar o 
Jovem a se integrar na comunidade local”. 
(comunidade intra e extra-eclesial).

A FORMAÇÃO DEVE 
SER INTEGRAL

Para sermos pessoas livres e libertadores 
é preciso que a formação nos ajude a 
desenvolver todas as dimensões da 

vida.
F o r m a ç ã o 

integral atende:
- A dimensão 

afetiva, ajudando 
a pessoa;

- A dimensão social, 
integrando a pessoa 

no grupo e na comunidade;
- A dimensão espiritual, ajudando a 
pessoa a crescer na fé;
- A dimensão política, desenvolvendo o 
senso crítico ajudando a pessoa a tornar-
se sujeita transformadora da história;
- A dimensão técnica, capacitando a 
pessoa para a liderança, planejamento e 
organização de maneira participativa.
Essa formação vai acontecer através de 
todas as atividades e durante o tempo 
de caminhada. Para isso juntamos teoria 
e prática, reflexão e ação e análise da 
realidade à luz do Evangelho. Por isso, 
não aceitamos grupos que só rezam, ou 
que se reúnem para discutir teoria, ou 
só para realizar ações sem reflexão e 
planejamento.

CAMINHAMOS POR ETAPAS

Ninguém se torna “pessoa nova”, 
comprometida com o Projeto Libertador 
de Jesus, de uma hora para outra. Há 
um processo a ser vivido e passos que 
precisam ser respeitados. Um grupo 
é como a gente, formos planejados e 
chamamos á vida para o amor.
Com a pastoral acontece a mesma 
coisa:

1. Depois que as pessoas foram 
convidadas, leva um tempo de 
“gestação” para ele nascer como um 
grupo verdadeiro. As pessoas vão se 
conhecendo, se integrando, descobrindo 
o que é grupo, sua importância, como 
organizá-lo e como trabalhar nele.
2. Quando o grupo está firme e organizado 
começa um longo caminho no qual seus 
participantes vão vivendo uma experiência 
participativa de formação até chegarem a 
uma opção pessoal de compromisso com 
o Projeto de Jesus. Essa caminhada é 
como um treinamento do compromisso 

cristão ou como 
um ensaio da Nova 
Sociedade.
3. Os jovens 
que realizam 
esta caminhada e 
tem uma ação comprometida 
por causa de sua fé, são chamados de 
militantes. É uma nova situação de vida, 
que exige novas formas de continuação 
de formação.

A REUNIÃO

A reunião é um momento importante 
e fundamental na vida do grupo. É no 
processo de reunião que o grupo nasce, 
cresce e amadurece. A reunião é como o 
“miolo” da fruta, na formação integral do 
jovem que entra no processo. 

1. ACOLHIDA: é o começo da reunião. 
O(a) animador(a) dá atenção especial 
a este momento do encontro e acolhida 
dos membros do grupo para criar um 
clima de amizade e intimidade. O local 
de encontro deve ser preparado antes, 
de modo a favorecer a comunicação e o 
encontro com o outro, evitando dispersão 
ou distração. O(a) animador(a) deve dizer 
algumas palavras que sintetize o objetivo 
da reunião para que todos estejam por 
dentro do conteúdo. A acolhida inicia-
se com uma recepção, oração inicial e 
a apresentação de novos participantes 
com uma saudação e um canto alegre e 
apropriado para o encontro.

2. RELEMBRANDO O ENCONTRO 
ANTERIOR: é o momento de fazer a 
memória do grupo. Lembrar os pontos mais 

REsenha do mês
Como formar um grupo de jovens?

04



07

Coluna do Zé!
A força da Juventude que vem de um NÃO!

 Somos seres movidos por paixões. Os jovens vivem 
e se deixam mover por elas. É justamente nesse período 
da vida, que as paixões mais afloram dentro de nós. E 
são tantas e de diversas ordens que quase nos perdemos 
apaixonadamente.
 Tempo este em que os corações se tornam 
enamorados, buscam viver as paixões que os alimenta 
em busca de descobertas, de ir ao encontro do novo, 
desconhecido. Tempo dos amores, tempo das paixões, 
sofrer por amor, perder-se loucamente por alguém, enfim, 
permitir-se novas experiências.
 Nessas novas experiências pode ser que o 
jovem acabe se machucando e o que é natural, 
é ainda muito difícil explicar se vivem 
um amor ou uma paixão, contudo a 
vida vai acontecendo, e o processo 
de desenvolvimento das emoções e 
dos sentimentos vai se dando de modo 
natural, o que é muito bom.
 Entretanto, não podemos negar 
que os jovens são produtos da cultura, e 
neste sentido o que a televisão e os meios em 
geral comunicam aos jovens são absorvidos por eles. Neste 
sentido, eles são “usados” para o que podemos chamar de 
“mercado do amor”. Os jovens são vítimas desse mercado 
que apela para seus sentimentos e os fazem viver numa 
busca excessiva por prazer. Dessa forma as forças do jovem 
estão voltadas para si mesmo e a incansável necessidade 
de sentir-se bem prazerosamente, daí compreender que 
suas paixões são frutos de um egoísmo de si mesmo, mas 
também produzido por esse “mercado do amor”. 
 As paixões movem-nos e como podemos observar 
são construídas culturalmente, daí nos perguntar, como 
podemos fazer com que as forças dos jovens não sejam 
desperdiçadas e mesmo usadas pelo “mercado do amor”?
 Uma explicação possível encontra-se em Espinosa, 
filósofo do racionalismo do século XVII, da Filosofia Moderna, 
que ao falar das paixões na sua Ética, propõe que as paixões 

desordenadas (frutos do egoísmo e do “mercado do amor”) 
sejam coordenadas pela razão e perfeitamente reguladas, 
isto é elas podem ser trocadas por uma “equivalente”.
 A força do jovem é sua razão, sua capacidade de 
dizer NÃO a si mesmo, de ser capaz de lutar consigo mesmo, 
vencendo suas paixões egoístas e mesmo fruto dessa busca 
por viver prazerosamente, mesmo que seja apenas por um 
instante. Sua força é sua razão capaz de procurar uma paixão 
que possa ser “equivalente” as que o movem atualmente.
 Assim ao ser capaz de dizer NÃO as paixões 

egoístas que só pensam em si, que fazem com 
que seu mundo gire em torno apenas de suas 

necessidades, a liberdade que tanto almejam 
não se vislumbra. O NÃO as essas paixões é 

um SIM a outras paixões que não parecem 
estar mais em voga hoje, pois não é mais 

assunto dos jornais no seu dia-a-dia e 
nem das conversas no trem e muito 

menos no metrô.
 Somos capazes de dizer NÃO a nós 

mesmos, a crosta do egoísmo que nos envolve e perceber 
a força que temos que faz nascer em nós um SIM para nos 
deixar mover por outras paixões: a paz, a utopia, a liberdade, 
a família, o namoro, a amizade, a justiça, a humanidade, a 
comunidade, a juventude, enfim, a vida!
 Juventude, sejam apaixonados pela paz assim 
como foi Jesus, apaixonem-se pela causa da Pastoral da 
Juventude, abracem de todo coração, vocês são capazes, 
a força está em vocês, chama-se Espírito Santo. Coragem, 
digam NÃO e experimentem um SIM que irá transformar a 
vossas vidas e tantos jovens que necessitam ser amados por 
jovens apaixonados por suas vidas.

Pe. Zé Antônio
boareto@bol.com.br
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 A fim de incentivar a juventude a continuar o trabalho iniciado 
sobre a defesa da vida na Campanha da Fraternidade deste ano, a 
Semana da Cidadania, realizada de 14 a 21 de abril teve como tema 
‘Juventude e Empobrecimento Social’. O Curso de Cidadania foi feito na 
Forania de Bragança Paulista, nos dias 29 e 30 de março, na Escola 
Municipal Professora Maria Theresa Cacossi Salema Cacossi, que 
recebeu as Foranias de Itatiba e Mairiporã – infelizmente, ninguém da 
Forania de Atibaia apareceu.

O curso, iniciado 
na noite de sábado, 
teve um momento de 
espiritualidade, onde 
os jovens caminharam 
no escuro, apenas 
com alguns focos de 
luz, expressando em 
forma de estátuas o 
que causava medo 
a eles, por exemplo, 
guerra, violência, 
fome, inspirados na 

música ‘Eu só peço a Deus’, de Beth Carvalho. Após, eles leram a letra, 
ouviram e cantaram juntos a música e como oração antes de dormir, 
cantaram o Pai Nosso dos Mártires. 
O domingo seguiu com palestra e debates 
em grupo, comandado pela convidada para 
participar do curso, a Irmã Cecília. Todos 
os presentes se apresentaram através da 
música ‘Olaria de Deus’. Seguindo, Irmã 
Cecília falou um pouco de sua caminhada 
missionária, quando conheceu Zé Vicente 
e todo o sentimento do sertanejo, do povo 
sofrido sertão cearense.
Após isso, ela entregou uma folha com um 
pequeno resumo sobre o que era cidadania 
e também o livro da Semana da Cidadania 
deste ano. Comentou que a juventude 
era o futuro do mundo, e que, se o Brasil mudar, foi porque os jovens 
contribuíram. Alertou para o fato de que existe um sistema oculto que se 
alimenta da pobreza, ignorância, violência e fome, e que esse mesmo 
sistema, explora aquilo de mais sagrado, frágil e poderoso ao mesmo 
tempo, que é o pensamento, a capacidade de se manter em pé, afinal, 
quando a mente se fragiliza, o corpo desanda.
E hoje em dia, mais do que um simples termo, cidadania vai além de seu 
significado que conhecemos, seu sentido se encontra no repartir o que se 

tem com os outros, até mesmo o saber é importante compartilhar, pois o 
mais sábio de todos é aquele que reparte o seu saber, seu conhecimento. 
Então, os jovens foram separados por forania para juntos discutirem o 
que era cidadania, tendo como base o resumo e o livro dados por Irmã 
Cecília. No debate também deviam ser levantadas que atos cidadãos 
seriam realizados na Semana da Cidadania. 
Após voltarem da reunião de cada forania, os jovens receberam o 
professor Evandro Luís Amaral Ribeiro, coordenador da Pastoral 
Universitária (PU) na Universidade São Francisco (USF) do campus de 
Bragança Paulista. Evandro já participou do Movimento Estudantil (ME) e 
da PU na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Ele conta 
que existe um grande vazio em questão de cidadania, pois a juventude 
de antes tinha uma bandeira de luta, ao passo que, atualmente, essa 
bandeira parece estar desaparecida. Ele disse que isso, deve-se em 
parte por causa do ensino escolar, que ensina a dar respostas e não a 
pensar, e o povo acaba se acomodando diante disso. 
Evandro afirma que isso acontece pelo fato de que fazer um jovem pensar 
é criar cobra, e se isso acontecesse ninguém seguraria esse “rojão”, pois 
os jovens iriam lutar pela sua cidadania, tantos pelos seus direitos quantos 
pelos seus deveres. Hoje em dia, cidadania virou o mesmo discurso de 
filantropia, alerta o professor. 
“Temos que lembrar que a bandeira que aceitamos levar ao entrar nessa 
luta por um mundo melhor, deve ser carregada tanto vertical quanto 
horizontalmente”, diz Evandro. Está na hora de sermos políticos, sendo 

responsáveis pelas próprias ações, falas e 
posicionamentos: a cidadania tem e deve 
ser realizada em todos os sentidos. 
As foranias ainda colocaram as idéias 
que tiveram de ações cidadãs que 
poderiam realizadas, tais como pesquisar 
as carências da comunidade onde vive, 
procurando saber o que mais aflige as 
pessoas, levantar dados e levá-los as 
lideranças políticas locais. Ou como fazer o 
dia do abraço grátis ou pinturas nos rostos 
das crianças. As idéias de uma forma geral 

foram baseadas em um ponto em comum: 
o ser humano está se tornando individualista por demais. Está na hora 
de reagir e reconhecer o outro, saber que precisa de ajuda, despertando 
para o compromisso e trabalho. Está na hora de se colocar no lugar do 
outro, reconhecendo a Deus e a si mesmo na outra pessoa. 

Ações da PJ na diocese
CIDADANIA: DIREITOS E DEVERES DEVEM CAMINHAR JUNTOS

Rayla Santos

Evandro e irmã cecília

almoço pejoteiro
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A Romaria da Juventude, celebrando as ações da Semana da Cidadania, 
realizou-se no dia 27 de abril, na Cidade de Caieiras. Com o tema 
“Juventude e Empobrecimento Social” as cidades de Caieiras, Franco da 
Rocha e Itatiba celebraram suas ações para a semana, sem contar com 
a presença de nenhuma cidade representante das foranias de Atibaia 
e Bragança Paulista, nem tão pouco com as 
outras cidades representantes das foranias 
de Mairiporã e Itatiba, o que fez a festa da 
juventude, que tinha a previsão de receber 
200 pessoas, não ter muito mais que 50 
jovens para fazê-la forte.

A romaria teve início com a recepção dos 
jovens de outras cidades, feita pela juventude 
de Caieiras e teve continuidade com a 
missa celebrada pelo Padre Vicente. Após a 
missa, as dinâmicas de grupo começaram. 
A primeira dinâmica foi a dos jurados. A 
pauta era a compra de terrenos de Caieiras pela Construtora Camargo 
Correia e o projeto de expansão da cidade, que visa a construção de 
casas populares em um terreno vendido à empresa pela Melhoramentos, 
fabricante de papéis possuidora da maioria dos terrenos inabitados de 
Caieiras. Defesa e a acusação foram formadas, e os grupos começaram 
a discutir e escolher entre si os membros representantes que mais 
poderiam colaborar para que o júri decidisse a favor de sua causa. 

Um intervalo para o almoço e até o tradicional macarrão da Vila Rosina 
parecia triste pela ausência daqueles que sempre lhe fizeram ser “o 
macarrão mais gostoso do mundo”. Mas os jovens que estavam ali 
para apreciá-lo não tiveram do que reclamar. As mulheres da cozinha 
continuam caprichando muito. Pastel, sorvete e refrigerante também 
fizeram a alegria dos jovens, que depois do almoço correram novamente 
para o júri. Ia começar o julgamento. Postos em seus lugares, júri, 
advogado de acusação (Wellington, Vila dos Pinheiros – Caieiras ) e 

Raiani (Serpa – Caieiras) mostraram o que sabiam e mandaram ver, tão 
sérios e tão compenetrados quanto advogados reais. A causa foi ganha 
pelo time de defesa, pois o júri achou de bom grado que a empresa 
viesse a cidade, para a construção dos novos lares.

Mas não acabou por aí. A sempre criativa 
Angelita mostrou a “Gincana Musical”. 
Dentro de uma roda, alguns pares foram 
selecionados. O objetivo era dançar da 
forma mais diferente uma música brega 
que ia tocando. Ao som de Roberta 
Miranda, Leandro e Leonardo e outros 
clássicos, a galera de fora da roda deveria 
observar o “casal” mais “interessante”. É 
claro que a criatividade sem limites dos 
pejoteiros fez a brincadeira ser ainda mais 
divertida.

Depois disso, a esquete. O Grupo de Jovens “Sentimento Bom” 
apresentou uma esquete com a música “Pátria que me pariu” do Gabriel 
o Pensador. Tendo em mente o tema da Campanha da Fraternidade, 
trabalhado durante todo o ano, a letra em conjunto com a esquete, 
formavam uma apresentação de conscientização viva, para fechar com 
chave de ouro as manifestações do dia. Em seguida, a banda Stonea, de 
Itatiba, apresentou-se para a galera, animando o fim da tarde com seu 
pop/rock e emocore. 

Fim da tarde, as despedidas, e a saudade já sentida ali, antes mesmo da 
partida. Ficou o dia maravilhoso na memória e a vontade de reencontrar 
todos em outro santuário, no ano que vem, com muito mais amigos de 
quem sentir falta. 

Romaria da CIDADANIA: a alegria de poucos
Raquelline Curvelo

brincadeira da dança

banda Stonea

Juízes e regras do jogo

Em 5 de novembro de 1891, na Praça Júlio de Mesquita, centro de 
Piracaia, interior de São Paulo, foi inaugurada a Igreja Matriz Santo 
Antonio da Cachoeira, 
que  é conhecida por sua 
famosa pintura no teto 
com passagens bíblicas 
e todos papas da Igreja 
Católica, de Pedroà 
Bento XVI . A paróquia 
de Santo Antônio é 
a segunda igreja no 
mundo, após o Vaticano 
que tem as pinturas dos 
papas. 

 A igreja vem passando 
por dificuldades, pois ela 
corre o risco de se partir 
ao meio, devido uma rachadura em torno de 5cm no seu arco 
central, que sustenta boa parte da igreja. Isto está acontecendo 
por causa de cupins que tomaram conta de sua estrutura em 
madeiras, que sustenta todo o teto da igreja. Hoje ela está sendo 

“segurada” por um andaime, para que haja um pouco mais de 
tempo até arrecadar o valor estabelecido. 

Mas hoje com o pároco 
Epifânio José Benedito 
Braga da Silva e seu irmão 
Felicíssimo José Braga da 
Silva, os fiéis da paróquia 
estão batalhando para 
arrecadar em torno de 
um milhão e meio de reais 
pra dar início à reforma, 
pois esse valor é somente 
para retirar as pinturas do 
teto da igreja.

Os devotos de Santo 
Antonio podem colaborar 
através do carnê mensal 

que estiver ao seu alcance: R$ 10, 00, R$ 20, 00, R$ 50,00 ou 
R$ 100,00. Haverá também contribuições espontâneas em cofres 
serem deixados no comércio local e distribuídos nas comunidades, 
pastorais, movimentos e grupos da Paróquia Santo Antonio da 
Cachoeira.

Independente de qual cidade seja o (a) devoto (a) de Santo 
Antonio pode colaborar também, pois isso não impede na ajuda 
para a reforma da igreja, até porque será lançado um livro, “Livro 
Ouro dos Devotos de Santo Antonio”, constando o nome de todos 
os colaboradores devotos e também para as doações de valores 
maiores que o 
carnê mensal.
A adesão e mais 
informações sobre 
a colaboração, 
também pode 
ser feita através 
do site da rádio 
comunitária 105,9 
FM : 
www.cachoeirafm.com.br .

Campanha dos devotos de santo antônio
cínthia rodrigues

andaime sustentando a igreja

cartaz da Campanha

Teto da igreja, com detalhe para o retrato 
do papa bento xvi
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Notas Pejoteiras
NOVA EDIÇÃO DO OFÍCIO DIVINO DA JUVENTUDE

doação e Amor no dia internacional da mulher
No dia 08 de março último, os pejoteiros do grupo de teatro “Boca Aberta” mostraram que a PJ é doação de verdade. 
A missão que o grupo cumpriu com maestria foi a de doar sorrisos, na “Atitude Rosa´n´Roll”, primeira campanha de 
responsabilidade social do “Mundo Rock de Calcinha” programa de rádio dedicado ao rock feminino. A campanha 
incentivou jovens de oito estados brasileiros a doarem sangue 
na Semana Internacional da Mulher. Convidados pela Raquell-
ine Marlusy, pejoteira de Caieiras e apresentadora do programa 
junto a sua amiga Gisele Santos, o grupo saiu de Bragança 
Paulista às 5:30hs da manhã em direção ao Hospital das Clíni-
cas, região central de São Paulo, com um único objetivo: doar 
sorrisos. 
         Coordenados pelo vice-diretor Johann Martins, 18, todo o 
grupo vestiu suas roupas e se transformou: diversas perform-
ances, de palhacinhos e dançarinos, até personagens mais 
sérios, surgiam da criatividade e alegria do grupo. Sabrina, Lig-
inha, Rayla, Johann, Jéssica, Fernando, Edgar e Gisele levaram 
a sua arte para todos os cantos do hospital, não se limitando apenas ao posto de doações. Enfermeiras, assistentes e 
doadores, não havia quem não se animasse com a presença dos garotos e garotas que iluminava um local por tantas 
vezes triste. 
         O grupo só se foi quando as ações do dia terminaram, lá pelas 17hs. Para chegar em casa novamente, outra 
longa viagem. Levando o amor, o grupo de teatro Boca Aberta com certeza mostrou que ser pejoteiro é muito mais do 
que só participar de um grupo: é levar a nossa força, a nossa luta, o nosso amor 
e a nossa fé para todos os lugares.
Mais detalhes em: www.mundorockdecalcinha.com/atitude

grupo “boca aberta” no HC

Imagens da PJ

forania de Itatiba 

debate e divisão dos 
grupos

altar das bandeiras

curso semana da cidadania

forania de bragança

forania de Mairiporã

Romaria da Cidadania

fonte e virgem dos pobres

Alegria

Pose

Perfis


