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Obrigado, Dom Moacir!

Tiago M
organ/CCS

Louvor e gratidão é o tema central da 
última “Palavra do Pastor” escrita para o 

Jornal Expressão por Dom Moacir Silva. 
Deixa registrado sua gratidão a todo 
clero, às religiosas e religiosos, às li-
deranças e a todo povo de Deus que 
colaboraram com sua missão e a 

sustentaram por meio da oração. 

Em entrevista, Dom Moacir conta 
como foi sua caminhada na Diocese 

de São José dos Campos.
 Páginas 3 e 8

›› Gripe
Confira informações e 
cuidados sobre a Gripe 
H1N1.
Página 12 

›› JMJ Rio 2013
Dom Antônio Duarte, 
bispo auxiliar do Rio, 
convida os jovens para 
participar da Jornada 
Mundial. 
Página 14 

›› Diocese na JMJ
Países que ficarão na 
diocese durante a 
Semana Missionária já 
estão definidos.  E jo-
vem que representará 
a Diocese nos atos 
centrais é escolhido. 
Página 15 

Festas Juninas 
Deu água na 
boca? Confira 
onde e quando 
se deliciar nas 
Quermesses 
das nossas 
paróquias.
Página 4

A Deus louvamos e agradecemos! Ao Senhor de nossa história confiamos 
a vida e o episcopado de Dom Moacir, desejando que o Senhor complete 
nele a obra iniciada por suas mãos.

Imagem aérea da Catedral de São Sebastião, de Ribeirão Preto
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›› Rede de comunicadores - Envie sua notícia!
Para tornar o conteúdo deste veículo mais 

abrangente, o Jornal Expressão precisa da sua 
participação enviando sugestões e notícias da 
sua paróquia.

Você, agente da PASCOM ou da RECOP (Rede 
de Comunicadores Paroquiais e Pastorais), auxilie 
os coordenadores das pastorais, movimentos e 
espiritualidades de sua paróquia para que lhe 
deem informações para que você as encaminhe 
para a Redação do Jornal Expressão.

Fique atento também às atividades de sua 
paróquia. Festas, Solenidades, Retiros, Encontros, 

Formações, Cursos, Shows podem ser divulgados 
na nossa Agenda. Você pode enviar também 
fotos e as artes dos cartazes dos eventos, com 
alta resolução. 

As informações recebidas vão ser colocadas 
na pauta e podem ser selecionadas e passar por 
correções e ajustes.  

QUANDO E COMO
ENVIAR SUA INFORMAÇÃO:
As informações têm que chegar à Redação até 
o DIA 20.

Mande por e-mail: jexpress@diocesesjc.org.
br - Ligue: 12 3928-3929
Pessoalmente: Pça. Monsenhor Ascânio Bran-
dão, 01 – Jd. São Dimas – São José dos Campos
Site da Diocese: www.diocesesjc.org.br e Redes 
Sociais – Envie sua notícia!
Envie seu cartaz, texto, foto e sugestão para ser 
divulgado no site da Diocese de São José dos 
Campos e nas Redes Sociais. Fale com o Pedro 
Luvizotto.
Mande por e-mail: pedro@diocesesjc.org.br
Ligue: 12 3928-3926

O Jornal Expressão é distribuído GRATUITAMENTE nas paróquias da Diocese de São 
José dos Campos. Não pode ser vendido e não possui nenhum representante para 
arrecadar fundos para publicidade, assinaturas ou outra contribuição.

›› Aviso

Fundação Sagrada Família - Publicação Mensal da Diocese de São José dos Campos
Administrador Diocesano: Dom Moacir Silva • Supervisão Geral: Pe. Edinei Evaldo Batista • Jornalista Responsável: 
Ana Lúcia Zombardi - MTB 28.496 • Revisão: Diácono José Aparecido de Oliveira
Colaboram nesta edição: Dra. Salma (Grupo de Médicos Católicos “São Lucas”, Leandro Ferreira (Paróquia 
São Bento), Equipe de Comunicação Paróquia Espírito Santo, Renato Papis (jornalista do Regional Sul 1), 
PASCOM, RECOP e Secretários Paroquiais, Pedro Luvizotto (Departamento Diocesano de Comunicação), - 
Diagramação: AB&G Comunicação e Marketing Ltda. Tiragem: 20 mil exemplares - Impressão: Gráfica Katu 
• Redação e Publicidade: Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 01 - Jd. São Dimas - São José dos Campos - CEP 
12245-440 • Tel.: (12) 3928-3929 – e-mail: jexpress@diocesesjc.org.br
Se você identificar alguma informação errada ou falta de dados, escreva para a redação do Jornal Expressão 
ou envie um e-mail. Mande também suas críticas, comentários e sugestões. As matérias assinadas e opiniões 
expressas são de responsabilidade de seus autores. Edição concluída em 05 de junho de 2013.

Fale com o Expressão 3928-3929 ou 
3928-3926, com Ana Lúcia e Pedro, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Editorial

Nosso Deus 
tem coração!

Se pudéssemos resumir o jeito de ser e de agir de nosso 
Deus numa expressão única e ao alcance da compreensão 
de todos, deveríamos dizer: “Nosso Deus tem coração”.

Afinal de contas, quando queremos dizer que uma pes-
soa é bondosa, fraterna e capaz de gestos nobres falamos 
assim.

Sabiamente a Igreja escolheu a imagem do Coração de 
Jesus para ajudar seus fiéis a compreenderem o modo sin-
gular de Deus ser e se relacionar com a humanidade.

Portanto, afirmar que nosso Deus tem coração é profes-
sar a fé na divindade, cuja compreensão se distancia infi-
nitamente daquela obtida pelos filósofos e até por muitas 
religiões.

Ao lermos o Antigo Testamento encontramos já a com-
preensão de um Deus bondoso, que ouve o clamor de seu 
povo, cuja misericórdia se estende por mil gerações e que 
se ocupa do ser humano com cuidados maternos. Entretan-
to, essa percepção humana é, por vezes, entremeada pela 
afirmação de um Deus justiceiro, que se coloca ao lado de 
uns em desfavor de outros e que por vezes manifesta sua 
ira.

Já o Novo Testamento, inaugurado pelas narrativas do 
Evangelho, que apresentam Jesus Cristo, Deus e homem, 
ao lado dos pobres, dos pecadores e dos doentes, não dei-
xa dúvidas de que em Deus, o que fala mais alto é o amor, 
conforme lemos em Jo 3,16: “Deus amou tanto o mundo, 
que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer 
não pereça, mas tenha a vida eterna”.

A compreensão da divindade mudou porque o ser huma-
no cresceu em sua capacidade de entender as realidades 
superiores, mas sobretudo porque o próprio Deus se deu a 
conhecer de maneira mais clara e real.

E foi assim, porque é próprio do amor revelar-se a quem 
é amado em gestos e atitudes, encurtando distâncias, faci-
litando o entendimento, dando sinais do que é, do que quer 
e do que pode oferecer. 

Em Jesus Cristo, Deus se deu a 
entender, definitivamente, como 
um ser que tem coração. Os gestos 
inéditos e as atitudes ousadas do 
Verbo Encarnado não deixam dúvi-
das acerca disso.

A Solenidade do Coração de 
Jesus, que dá a tônica do mês de 
junho para os cristãos católicos, 
apresenta-se como oportunidade 
de avançarmos na compreensão de 
Deus, desfazendo-nos de toda vi-
são equivocada que faça ter medo 
de Deus ou viver indiferentes ao 
que Ele nos oferece.

Comunidade de comunidades:
uma nova paróquia

A Paróquia, como comunida-
de de comunidades, foi a 
temática principal refletida 

pelos bispos do Brasil durante a 51ª 
Assembleia Geral da CNBB.

Essa temática se inspira no Do-
cumento de Aparecida, que ao 
falar de conversão pastoral vem 
despertando na Igreja uma nova 
consciência de sua identidade e de 
sua missão e gerando um processo 
de auto-avaliação e reorganização.

Falar em Paróquia como comuni-
dade de comunidades é, portanto, 
buscar caminhos de renovação 
para as comunidades paroquiais, 
fazendo-as passar de uma mera 
estrutura para uma força viva de 
evangelização e transformação 
pessoal, comunitária e social.

O primeiro fruto do trabalho 
realizado pelos bispos foi o Estudo 
da CNBB, 104, que recolhe as suas 
reflexões e proposições como luzes 
para o caminho que todos devemos 
trilhar juntos. Intitulado “Comuni-
dade de comunidades: uma nova 
paróquia”, esse texto poderá rece-
ber as contribuições dos regionais 
e dioceses para tornar-se um docu-
mento de orientação para o novo 
caminhar de nossas paróquias, 
requerido pelas necessidades e 
desafios de nossos tempos. Muitos 
outros frutos poderão surgir deste 
trabalho e contribuir com essa bus-
ca necessária.

O Estudo 104 está dividido em 
4 capítulos: enquanto o 1º e o 2º 
apresentam, respectivamente, uma 
perspectiva bíblica e teológica da 
comunidade e da paróquia, o 3º fala 
dos novos contextos que desafiam 
a paróquia e o 4º mostra perspec-
tivas pastorais, isto é, como fazer 
acontecer a renovação da paróquia 
na prática.

Será muito importante que o 
Conselho Pastoral de cada paróquia 
estude esse texto, extraindo dele as 
indicações para uma dinamização 
da vida paroquial e também ofere-
cendo sua contribuição ao que ele 
propõe. O modo concreto como 
isso poderá ser feito será indicado 
posteriormente.

Muito mais do que trocar de 
estrutura, a reflexão acerca da reno-
vação da paróquia vai em direção às 
raízes, para recuperar o significado 
da identidade e o vigor da missão.

O texto do estudo 104 está 
disponível nas Edições CNBB e nas 
livrarias católicas para ser adquirido 
e no site da CNBB para ser baixado 
(www.cnbb.org.br).

Ainda no site da CNBB, há algu-
mas sugestões de leituras com-
plementares para ajudar no apro-
fundamento do tema: artigos de 
bispos, indicações de textos do 
magistério universal e latino-ame-
ricano, contribuição de regionais e 
referências bibliográficas.

Caminho Pós-Sinodal

Faça download do Documento Conclusivo do Sínodo - www.sinododiocesano.com.br
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A
o longo de 
nove anos e 
meio estive 
neste espa-
ço do Jornal 

Expressão, como Admi-
nistrador Diocesano e 
Bispo Diocesano, exer-
cendo a missão de ensi-
nar a porção do Povo de 
Deus confiada aos meus 
cuidados pastorais. Re-
fletimos aqui a respeito 
dos grandes momentos 
e acontecimentos da vida 
da Igreja a nível universal, 
nacional, regional e local. 
Repercutimos os ensina-
mentos do Papa, da Santa 
Sé, do Conselho Episcopal 
Latino-americano e da 
Conferência Nacional dos 

Dom Moacir Silva, 
Administrador Diocesano de 
São José dos Campos e
Arcebispo metropolitano 
nomeado de Ribeirão Preto

*

Louvor e gratidão
Palavra do Pastor

Bispos do Brasil. Trata-
mos de diversas questões 
pastorais, litúrgicas e es-
pirituais. Agora encerro 
minha atuação neste es-
paço do Órgão Oficial da 
sempre querida e amada 
Diocese de São José dos 
Campos.

Louvo e agradeço a 
Deus, nosso Senhor, por 
participar da história des-
ta Igreja Particular desde 
o seu início. Caminhamos 
juntos por trinta e dois 
anos; uma história bonita 
e rica de significados. Du-
rante o tempo que coube 
a mim governar esta Dio-
cese tive a alegria de viver, 
com todos os diocesanos, 
muitos momentos e acon-
tecimentos significativos, 
tais como o Jubileu de Pra-
ta da Diocese, a celebração 
do I Sínodo Diocesano, a 
instalação o Instituto de 
Teologia Santa Teresinha, 
as diversas ordenações 
diaconais e presbiterais, 
a criação e instalação de 
novas paróquias. Mui-
to significativas foram 
as Visitas Pastorais e as 
visitas às comunidades 
por ocasião da festa dos 
padroeiros e por ocasião 
da celebração da Cris-
ma de jovens e adultos. 

Quanta riqueza humana 
e espiritual experimentei 
nesses encontros! Deus 
seja louvado.

Louvo e agradeço a Deus 
pelos padres: os meus an-
tecessores no presbitério 
(sou o 6º padre ordenado 
nesta Diocese), os meus 
colegas no presbitério e 
por fim, os meus colabora-
dores no presbitério des-
de o dia 1º de dezembro 
de 2003. Muito obrigado 
a vocês pela fraternidade 
sacramental que sempre 
nos uniu, pela amizade 
e cooperação na missão 
pastoral nesta nossa ama-
da Diocese. Peço perdão 
por não corresponder 
a algumas perspectivas 
de vocês ao longo deste 
tempo em que o Senhor 
me colocou à frente desta 
porção do Seu povo. 

Louvo e agradeço a 
Deus pelos diáconos per-
manentes. Já disse e vou 
continuar repetindo: a 
caminhada eclesial de 
nossa Diocese não seria 
a que conhecemos sem a 
presença e ministério de 
vocês. Continuem firmes 
na missão.

Louvo e agradeço a 
Deus pelos seminaristas 
e vocacionados. Avancem 

com firmeza e generosi-
dade na resposta ao Se-
nhor que chama. O Senhor 
distinguiu vocês com um 
amor de predileção.

Louvo e agradeço a 
Deus pela presença e atu-
ação dos religiosos e das 
religiosas na Diocese. Com 
a vivência dos próprios 
carismas vocês enrique-
cem nossa caminhada 
eclesial. O mesmo digo 
das pessoas consagradas 
nas novas formas de vida 
consagrada.

Louvo e agradeço a Deus 
pelos leigos e leigas. Vocês 
fazem um caminho muito 
bonito em nossa Diocese. 
Vocês constituem uma 
grande riqueza da nos-
sa Diocese. O Concílio 
Vaticano II, no Decreto 
sobre o Apostolado dos 
Leigos, afirma: “No inte-
rior das comunidades da 
Igreja a ação dos leigos é 
tão necessária que sem 
ela o próprio apostolado 
dos pastores não poderia, 
muitas vezes, alcançar o 
seu pleno êxito”. (AA, 10). 
Avancem sempre mais 
como discípulos missio-
nários de Jesus Cristo. 
Aos amados jovens repito 
o que disse Bento XVI, no 
dia 10 de maio de 2007, 

no Pacaembu: “vós sois 
o presente da Igreja e da 
humanidade. Sois seu ros-
to jovem. A Igreja precisa 
de vós, como jovens, para 
manifestar ao mundo o 
rosto de Cristo, que se 
desenha na comunidade 
cristã. Sem o rosto jovem 
a Igreja se apresentaria 
desfigurada”.

Louvo e agradeço a 
Deus pelos colaborado-
res mais diretos (padres, 
diáconos, religiosos e re-
ligiosas, leigos e leigas) 
que me acompanharam, 
apoiaram e colaboraram 
comigo no governo da 
Diocese. Muito obrigado! 
Que Senhor recompense 
a cada um de vocês. 

Louvo e agradeço a 
Deus, nosso Senhor, por 
todos os fiéis que consti-
tuem a querida e amada 
Diocese de São José dos 
Campos; pelo carinho, 
amizade e cooperação que 
me dedicaram e, sobretu-
do, pela oração de vocês 
que me acompanhou e 
me sustentou na missão 
nestes anos. Que o Senhor, 
fonte de todo bem e toda 
bênção, recompense a 
todos e cada um de vo-
cês. Um grande abraço e 
minha bênção. 

Nos dias 10 a 12 de Junho 
a cidade de Aparecida 
recebe a 76ª Assem-

bleia dos Bispos do Regional 
Sul 1, evento que reúne anu-
almente mais de 40 bispos 
vindos de todas as dioceses do 
estado de São Paulo, além dos 
subsecretários das sub-regiões 
pastorais, dos coordenadores 
diocesanos de pastoral e de 
representantes dos Organis-
mos da CNBB que compõem 
o Regional.

Com o tema “Ano da fé: 
Transmissão da Fé”, a assem-
bleia tratará de assuntos pas-
torais e administrativos do 
Regional Sul 1 da CNBB.

A respeito da dinâmica da 

assembleia, o secretário geral, 
Dom Tarciso Scaramussa, ex-
plica que “haverá intervenções 
dos participantes e sínteses 
propositivas, como na meto-
dologia utilizada no Sínodo, 
e serão apresentados os re-
latórios da Presidência e das 
Comissões Episcopais do perí-
odo de junho de 2012 a maio 
de 2013”. Ele ressalta ainda que 
serão propostos temas para a 
próxima Assembleia das Igrejas 
Particulares, que acontecerá no 
mês de outubro, em Itaici (SP).

A assembleia que ocorrerá 
no Seminário (Pousada) Bom 
Jesus, com a Presidência do Car-
deal Dom Odilo Pedro Scherer, 
terá início às 12h do dia 10.

Bispos do Estado de São Paulo se reúnem em Aparecida

Bispos durante 75ª. Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB em 2012

Arquivo
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São José dos Campos

Paróquia N. Sra. da Soledade
(Vista Verde)
Dias: 24, 25, 31 de maio, 01, 02, 07, 08, 
09, 14, 15 e 16 de junho.
A partir das 19h.
Endereço: Rua Uruguai, 290
Vista Verde - SJC
Informações: (12) 3929-5587
www.nossasenhoradasoledade.org.br

Catedral São Dimas
(Jd. São Dimas)
Dias: 31 de maio, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 
16  de junho.
A partir das 18h.
Endereço: Pça. Monsenhor Ascânio 
Brandão, 01 – Jd. São Dimas - SJC
Informações: (12) 3322-0543
www.catedralsaodimas.org.br

Paróquia Sagrada Família 
(Vila Ema)
De 31 de maio a 23 de junho, às 
sextas-feiras, sábados e domingo.
Missa Sertaneja no dia 31 de maio, às 
19h30.
Horário: Sextas-feiras às 19h30, sába-
dos às 18h e domingos às 17h.
Endereço: R. Padre Rodolfo, 28
Vila Ema  - SJC
Informações: (12) 3921-9460
www.sagradafamiliaonline.org.br

Paróquia Santa Teresa 
do Menino Jesus
De 01 a 16 de junho (sábados e domingos)
A partir das 19h
Endereço: Praça Quiririm
 Vila Nova Conceição - SJC
Informações: (12) 3943-2010
www.paroquiasantateresinha.org.br

É tempo de Festas Juninas!!!
Confira as Festas Juninas que acontecem em junho e em julho, em

nossas cidades, paróquias e capelas e participe!

As paróquias da Diocese de São José dos Campos já receberam os carnês da Promoção Vocacional, que é 
realizada para a manutenção dos Seminários Diocesanos. Os diocesanos concorrem a excelentes prêmios e 
ainda ajudam na formação dos futuros sacerdotes.

Comprando o cupom, concorre-se a dois carros, uma moto, uma TV, um notebook e um tablet. Toda renda 
é em prol da manutenção dos três seminários da Diocese de São José dos Campos. O sorteio será na Paróquia 
São Sebastião, na Vila Industrial, em São José dos Campos,  no dia 26 de agosto de 2013. Neste dia, também 
irá acontecer uma Missa Vocacional, às 18h, em seguida o sorteio no salão Paroquial.

Promoção Vocacional - A Pastoral Vocacional é a responsável pela realização da Promoção Vocacional, que 
tem o objetivo de levantar recursos para a manutenção dos seminários. Esta Promoção substituiu a Festa nas 
Colinas que foi realizada por 22 anos. 

Todas as paróquias participam com a venda dos cupons e ajudam na divulgação e promoção do trabalho 
vocacional, em um envolvimento integral de toda diocese. A formação de novos sacerdotes depende da nossa 
comunhão e generosidade! 

Promoção Vocacional

Paróquia Coração de Jesus
Dias 01, 02, 08 e 09 de junho
A partir das 19h30
Endereço: R. Ipatinga, 05
Bosque dos Eucaliptos - SJC
Informações: (12) 3916-4101
www.paroquiacoracaodejesus.org.br

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
De 01 a 30 de junho (aos sábados e 
domingos)
Após a missa das 19h
Endereço: Rua Maria Helena da Silva, 135
Parque Interlagos
Informações: (12) 3944-2663
www.paroquiansasjc.org.br
facebook.com/paroquia.nsaparecida.1

Paróquia São Vicente de Paulo
(Jd. São Vicente)
De 1º a 30 de junho, aos sábados e 
domingos - A partir das 20h
Endereço: Av. José Francisco Marcon-
des, 441 – Jd. São Vicente.
Informações: (120 3912-9575
paroquiasaovicente@diocesesjc.org.br

33ª Festa de São Luiz Gonzaga
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
Dias 15, 16, 22 e 23 de junho
A partir das 19h
Endereço: Praça Bahia de São Salva-
dor, 23 – Jd. Vale do Sol – SJC
Informações: (12) 3931-1611
falecom@paroquiadelourdes.org.br
www.paroquiadelourdes.org.br
Capela Coração de Maria
Paróquia Coração de Jesus
Dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de junho
A partir das 19h30
Endereço: Av.: Ouro Fino, 2100
Bosque dos Eucaliptos - SJC
Informações: (12) 3916-4101
www.paroquiacoracaodejesus.org.br

Paróquia São José (Igreja Matriz de 
São José dos Campos)
Dias 22, 23, 29 e 30 de junho
A partir das 19h.
Endereço: Rua Paraná, 141 Vila Maria- SJC
Informações: (12) 3921-5516
paroquiasaojose@diocesesjc.org.br

Paróquia Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro (Campo dos Alemães)
Dias 22, 23, 29 e 30 de junho
A partir das 20h
Endereço: Av. Ângelo Belmiro 
Pintus, 320 - Campo dos Alemães - SJC
Informações: (12) 3966-1082
www.ppsocorro.org.br

Festa Junina  - Comunidade Senhor 
Bom Jesus Buquirinha
Dias 29 e 30 de junho
Horário: sábado após a missa das 
18h00 e domingo a partir das 14h00
Endereço: Av. Benedito de Oliveira e 
Silva, 455 - Buquirinha

Paróquia São João Bosco
(Jd. das Indústrias)

Dias 28, 29 e 30 de junho e 5, 6 e 7 de julho
A partir das 19h30
Endereço: Rua Aimbiré, 50
Jd. das Indústrias – SJC
Informações: (12) 3933-0366
www.saojoaobosco.org.br

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
Dias 29 e 30 de junho de 2013
Das 18h00 às 22h00
Endereço: Rua Palmares, 895
Pq. Industrial - SJC
Informações: (12) 3931-1611
falecom@paroquiadelourdes.org.br 
www.paroquiadelourdes.org.br

Comunidade São Lucas - Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes
Dias 06 e 07, 13 e14 de julho
A partir das 18h00
Endereço: Rua Luiz Monteiro Pinto, 
121 – Conj. 31 de Março - SJC
Informação (12) 3931-3435
(12) 3933-3237
 falecom@paroquiadelourdes.org.br
www.paroquiadelourdes.org.br

Jacareí
Paróquia São João Batista
(Bairro São João)
De 1º a 30 de junho, aos sábados e 
domingos - A partir das 19h.
Endereço: Av. Santa Helena, 145
Bairro São João - Jacareí
Informações: (12) 3951.2906
www.paroquiasaojoaobatista.org.br

Paróquia Maria Auxiliadora dos 
Cristãos (Pq. Meia Lua)
De 01 a 30 de junho, aos sábados e 
domingos - A partir das 19h
Endereço: Rua Takeo Ota, 440
Pq. Meia Lua – Jacareí.
Informações: (12) 3951-8560
pmacristaos@diocesesjc.org.br
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Retiro de Conversão
Paróquia de Sant’Ana
A Renovação Carismática Católica da Paróquia 
de Sant’Ana promove o Retiro de Conversão 
nos dias 21, 22 e 23 de junho com o tema: 
“Vinde a mim, todos que estais cansados e 
oprimidos e eu vos aliviarei” (Mt 11, 28).
Inscrições e informações pelos telefones: (12) 
8812-4618 - Cristiano / (12) 8803-0346 - Ma-
theus / (12) 8837-3797 - Vanessa

IV Congresso Estadual
para as famílias
O Ministério para as Famílias da Renovação 
Carismática Católica promove nos dias 13 e 
14 de julho o seu congresso estadual. O evento 
contará com a presença do coordenador nacio-
nal do Ministério para as Famílias.
Com o tema: “Família, princípio da vitória”, o 
congresso contará com momentos de oração, 
louvor, palestras e os filhos contarão com um 
lugar especial, reservado para eles com muitas 

brincadeiras. 
Inscrição: R$5,00 (a alimentação será vendida 
no local). Para quem preferir dormir na Casa 
de Retiro: R$45 por pessoa (incluso refeição e 
estadia - vagas limitadas).
Informações: (12) 8832-1675
(12) 3302-0599 - Wesley e Emília
Local: Obra Social Assistencial Magnificat 
(Rua João Rodolfo Castelli, 2855 – Putim – 
São José dos Campos).

Retiros na Casa de 
Oração Cura D’Ars
26 a 28 de julho
Retiro espiritual com o tema: “Silêncio e 
Contemplação - Ouvir e Experimentar Deus 
na mansidão do Coração”
Orientadores: Leigos Carmelitas
13 a 15 de dezembro
Retiro Espiritual com o mestre 
São João da Cruz.
Orientador: Frei Rothmans Darles de Campos

Participe. Informações e inscrições: (12) 3921-
9719 / casadeoracaocuradars@yahoo.com.br
Os retiros acontecem na Casa de Retiro Cura 
D´Ars que fica na Estr. do Jaguari, 11500, Bair-
ro do Jaguari, em São José dos Campos - SP.

“Bote Fé no
Pe. Rodolfo Komórek”
Com a reza do Santo Terço e conversas sobre 
testemunhos, devotos de Pe. Rodolfo Komórek 
se reúnem para uma noite de aprofundamen-
to sobre sua vida e seus grandes feitos. Os 
encontros acontecem todo dia 11 de cada mês 
na Capela Relicário anexa à Paróquia Sagrada 
Família, em São José dos Campos.
Dia 11 de junho (3ª-feira) às 19h
Local: Capela Relicário da Paróquia Sagrada 
Família (Rua Pe. Rodolfo, 28, Vila Ema, São 
José dos Campos).
Informações: padrerodolfokomorek@gmail.com 
www.padrerodolfokomorek.blogspot.com

Festa de São João Batista
Paróquia Santa Inês
A Capela São João Batista realiza durante o mês de junho missas 
festivas em honra ao padroeiro. As missas dos finais de semana 
do mês (sábado e domingo) serão às 18h e no dia 23 (domingo) 
haverá procissão  seguida de missa solene. 
Informações: (12) 3902-2609
paroquiasantaines@diocesesjc.org.br

Novena e Festa da Padroeira
Paróquia N. Sra. do Perpétuo So-
corro (Campo dos Alemães- SJC)
A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro celebra a padro-
eira com novena solene de 21 a 29 de junho com o tema central: 
“Maria: Jovem, Mulher e Mãe”. As missas da novena durante a 
semana acontecerão às 19h30 e aos sábados e domingos às 18h.
A Festa Solene será no dia 30 de junho com missa festiva às 18h.
Haverá quermesse todos os finais de semana.
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Ângelo Belmiro 
Pintus, 320 Campo dos Alemães – SJCampos.
Informaçõs: (12) 3966-1081
e-mail: ppsocorro@gmail.com

Trezena e Festa de Santo Antônio
Paraibuna
A Paróquia Santa Antônio, de Paraibuna promove a tradicional 
trezena e festa do padroeiro da cidade de 03 a 16 de junho.
As orações da trezena serão sempre 18h30 seguida de missa às 19h.
No dia 13 de junho, dia da festa litúrgica de Santo Antônio, ha-
verá missa às 09h pelo aniversário de Paraibuna e missa solene 
com bênção dos pães às 19h.

Confira a programação para  o dia da festa solene:
16 de junho (domingo) - Festa de Santo Antônio
7h - Venda do bolo de Santo Antônio
8h - Missa na Matriz seguida de procissão
9h - Procissão seguida de mi  ssa  solene
10h - Missa solene na Igreja Matriz
11h - Cavalaria de Santo Antônio
14h - Leilão de prendas vivas
16h e 19h- Missa Solene
A Igreja Matriz de Paraibuna fica na 
Praça Mons. Ernesto A. Arantes, no centro da cidade.
Informações: (12) 39 74-0043
paroquiasantoantonio@diocesesjc.org.br

Agende-se

Paróquias em festa
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›› Móveis
Doe seu móvel usado
A Cáritas Diocesana aceita 
doações de móveis usados 
– sofás, poltronas, cadeiras, 
camas – eletrodomésticos em 
bom estado. Ligue e agende 
a retirada da sua doação na 
Cáritas Diocesana, tel.: 3911-
3225.

›› Serviço
Empregadas domésticas, 
cuidadores de idosos e 
babás
Quem está à procura de 
uma empregada doméstica, 
cuidador de idoso ou babá 
pode consultar o cadastro 
do Serviço Social da Catedral 
São Dimas. A consulta deve 
ser feita pessoalmente, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
11h, com Célia. A Sala do Ser-
viço Social, fica junto à Igreja, 
na Praça Monsenhor Ascânio 
Brandão, 01, São Dimas, em 
São José dos Campos.

Colabore
Projeto Óleo Vale
Criado em 2009, o projeto 
Óleo Vale faz a coleta do óleo 
a ser reciclado em bares, 
restaurantes, estabelecimen-
tos comerciais, residências e 
indústrias da região do Vale 
do Paraíba. O óleo recolhido 
passa por um sistema de 
filtragem, aquecimento e lim-
peza, um avançado sistema 
de filtragem, passa pela sepa-
ração de água e óleo e então 
o óleo com 99,9% de pureza. 

E depois vendido para indús-
trias de biodiesel gerando 
renda para os cooperados.
Para seguir adiante, o projeto 
conta com o apoio da socie-
dade. Ajude alcançar a meta. 
Saiba como doar o óleo de 
cozinha usado – (12) 3431-
1702 / coopsv@bol.com.br

Empregadas 
domésticas e babás
Quem está à procura de 
uma empregada doméstica 
ou babá pode consultar os 
cadastros do Serviço Social 
da Paróquia Sagrada Família 
(Vila Ema). A consulta deve 
ser feita pessoalmente, de 
terça a sexta-feira, das 8h30 
às 11h e das 14h30 às 17h. 
A Sala do Serviço Social, fica 
junto à Igreja, na Rua Padre 
Rodolfo, 28, Vila Ema, em São 
José dos Campos.

›› Vida Nova
Filhos no céu
Para os pais que querem 
andar no caminho da fé 
e esperança, em perfeita 
comunhão e alegria, com os 
filhos que os precederam na 
eternidade. O Grupo se reúne 
no terceiro domingo de cada 
mês, às 15h, iniciando-se com 
a Santa Missa, seguida da 
reunião de reflexão, na Cape-
la do Hospital Antoninho da 
Rocha Marmo, em São José 
dos Campos. Mais informa-
ções e reflexões no blog 
www.filhosnoceu.org.br.

Missa de São Peregrino
Proteção para pessoas em 
tratamento contra o câncer e 
curadas da doença. A Or-
dem dos Servos de Maria e a 
Fraternidade São Peregrino 
convidam todas as pessoas 
afetadas pela doença a pedir 
a proteção de São Peregrino. 
A missa é celebrada, todo dia 
4 de cada mês, na Paróquia 
Sagrada Família, Rua Padre 
Rodolfo, 28 – Vila Ema, São 
José dos Campos.

Fazenda da Esperança
Se você quer se livrar da 
dependência de drogas ou 
de álcool, ou encaminhar um 
parente ou amigo, a Fazenda 
da Esperança é uma alternati-
va. Em São José dos Campos, 
você pode tirar suas dúvidas 
sobre os encaminhamentos 
com Bita pelo telefone (12) 
9102-4137.  Ele atende, de 
terça a sexta, das 13h30 
às 17h, na Catedral de São 
Dimas. Os interessados po-
dem participar também das 
reuniões mensais, no terceiro 
Domingo do mês, às 14h, do 
grupo Esperança Viva, (GEV), 
na Catedral São Dimas.

Divulgue aqui o trabalho 
de sua Obra Social, Paró-
quia, Grupo ou Movimen-
to. Ligue para o Jornal 
Expressão 12 3928-3929 
ou envie um e-mail: jex-
press@diocesesjc.org.br

ServiçoCapela Nossa
Senhora de Fátima
completa 60 anos

Além do dia de Nossa Se-
nhora de Fátima, celebrado 
em maio, a comunidade da 
Paróquia da Catedral de São 
Dimas comemorou os 60 anos 
da Capela Nossa Senhora de 
Fátima, no Jardim Esplanada, 
em São José dos Campos. Além 
da tradicional quermesse, a 
paróquia preparou um tríduo, 
com missas celebradas por 
Padre Rinaldo Roberto de Re-
zende, pároco da Catedral. O 
Tríduo foi marcado por grande 
participação de fiéis e coroado 

com a celebração presidida por 
Dom Moacir Silva, no domingo, 
12 de maio, Dia das Mães, e 
por isso todas as mães ganha-
ram um terço e uma bênção 
especial.

Este ano, a comunidade 
aproveitou o dia de Nossa 
Senhora de Fátima para louvar 
e agradecer a Deus pelos 60 
anos de lançamento da pedra 
fundamental, desta Igreja, 
que se tornou uma das mais 
concorridas para celebração de 
matrimônios na cidade.
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Mais de quinhentos fiéis participaram da Adoração 
Eucarística presidida pelo administrador diocesano 
Dom Moacir Silva e concelebrada pelo padre Rinaldo 
Roberto de Rezende, neste domingo, 2 de junho, às 
12h, na Catedral de São Dimas. Foi um momento es-
pecial de Adoração Eucarística em comunhão com o 

Papa Francisco, que celebrou na Basílica de São Pedro, 
em Roma, junto com a Igreja de todo o mundo.

A Adoração ao Santíssimo Sacramento foi iniciada 
no mesmo horário de seu início no Vaticano. A cele-
bração foi realizada intercalando cantos, momentos 
de meditação e leitura orante. O momento faz parte 

dos eventos do Ano da Fé, e a Diocese de São José 
dos Campos participou em unidade com o Papa 
Francisco neste momento de Adoração, convocado 
pelo Pontifício Conselho para a Nova Evangelização. 

A Adoração foi transmitida pela Rádio Web São 
Dimas.

Adoração Eucarística com o Papa Francisco

Pascom celebra Dia Mundial das Comunicações

Agentes da Pastoral da 
Comunicação da co-
ordenação diocesana 
e das paróquias cele-

braram o 47º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais no dia 
11 de maio, na Paróquia Espírito 
Santo, em São José dos Campos. 
A celebração presidida pelo Pe. 
Francisco José da Silva, assessor 
diocesano da PASCOM, contou 
com a presença de agentes das 
35 paróquias que possuem o 
trabalho de comunicação pela 
PASCOM. Mais de 200 agentes 
renderam graças a Deus por to-
dos os frutos de seus trabalhos 
pastorais.

Padre Francisco falou em 
sua homilia sobre a mensagem 
do Papa Emérito Bento XVI 
para este dia. “Devemos usar os 
espaços das redes sociais para 
comunicar com coerência. E 
ninguém anuncia aquilo que 
não conhece, por isso é preciso 
estar em comunhão com Cristo, 
para anunciar com propriedade 
as verdades da nossa fé!”, falou 
ele. A mensagem deste ano 
teve como tema “Redes Sociais: 
portais da verdade e da fé”, apre-
sentada também em um vídeo 
produzido pela coordenação 
diocesana da Pascom e reali-
zado pela equipe da Paróquia 
Coração de Jesus. O vídeo pode 
ser assistido no canal da Diocese 
no Youtube (acesse pelo site 
www.diocesesjc.org.br).

Ao final da missa iniciou a 
peregrinação da imagem de 

Nossa Senhora da Comunicação, 
padroeira da PASCOM. A ima-
gem, entronizada na procissão 
de entrada da celebração por 
membros da Equipe Diocesana, 
foi abençoada e entregue à pri-
meira paróquia da peregrinação, 
a Paróquia Espírito Santo. Com 
as luzes da igreja apagadas e 
apenas as luzes dos celulares 
acessas, a imagem, em procissão, 
percorreu os corredores da igreja 
levada pelos agentes da PASCOM 
da Paróquia Espírito Santo. 

Peregrinação da 
Imagem de Nossa Senhora 
da Comunicação

Em comemoração aos 15 
anos da PASCOM na Diocese, 
a ser celebrado em outubro de 
2013 a imagem da padroeira da 
Pastoral da Comunicação per-
correrá todas as 44 paróquias. 
Permanecendo uma semana 
em cada comunidade, os paro-
quianos terão a oportunidade 
de rezar junto com os agentes e 
conhecer a bela imagem. 

Em junho está percorrendo 
a região pastoral 5, região Sul 
de São José dos Campos, e 
em julho e agosto passará nas 
paróquias da RP 1, região oeste 
de São José. Em setembro será a 
vez da região norte de São José, 
região pastoral 2 e da cidade 
de Monteiro Lobato e distrito 
de São Francisco Xavier.  Em 
outubro, novembro e dezembro 
a imagem peregrina estará nas 
paróquias da região pastoral 3 

e 4 com uma atenção especial 
nos dias 20 a 27 de outubro que 
estará na Catedral São Dimas 
para o tríduo e missa solene de 

2014, a imagem percorrerá as 
casas dos agentes que com-
põem a Equipe Diocesana da 
PASCOM e o Departamento de 
Comunicação da Diocese e a 
redação do Jornal Expressão.

Em Paraibuna, a imagem es-
tará de 2 a 9 de março de 2014 
e será encaminhada para Jacareí 
para peregrinar nos meses de 
março a maio. 

A peregrinação se encerra no 
mês de junho com a celebração 
do dia das Comunicações So-
ciais na Paróquia Santa Branca, 
na cidade do mesmo nome.

Confira a programação com-
pleta no facebook da PASCOM: 
fb.com/pastoraldacomunicacao.

aniversário da PASCOM e será 
entregue para a Paróquia Cora-
ção Eucarístico de Jesus. 

No final do ano e início de 
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Dom Moacir Silva
“Homem de Deus em meio aos homens”.

Entrevista

No dia 24 de abril de 2013, a Diocese de São José dos Campos recebeu a notícia da transferência de Dom Moacir Silva para a Arquidiocese de Ribeirão Preto. 
Durante quase 9 anos, D. Moacir exerceu seu ministério episcopal à frente desta porção do povo de Deus.  Agora, fiel à sua missão de servidor do Senhor, ele parte, 
“não para nos deixar, mas deixa-nos para continuar. E deixa atrás de si pegadas que marcaram a história desta diocese.” (Editorial da edição de maio).  Nesta edição, 
o Jornal Expressão publica sua última coluna “Palavra do Pastor” e esta entrevista exclusiva, concedida logo após o anúncio de sua nomeação. Acompanhe:

Jornal Expressão - Como foi 
que o senhor recebeu a notícia 
da transferência? Qual foi sua 
reação?

Dom Moacir Silva - O se-
nhor Núncio Apostólico Dom 
Giovanni d’Aniello telefonou-me 
no dia 2 de abril, dizendo que o 
Santo Padre havia me nomeado 
Arcebispo de Ribeirão Preto. Foi 
um susto. Depois do susto vem 

a reflexão, a oração e, por fim o 
sim. Um sim dado com tremor 
e temor, mas também firmado 
na fé e na graça de Deus que 
jamais falha.

Expressão - Depois de com-
binada a data do anúncio, o 
senhor percebeu algumas 
coincidências com outras datas 
marcantes para a história da 
Igreja. O que isso significa? 

D. Moacir - Sim, dia 2 de abril 
completava 8 anos da morte de 
João Paulo II e 24 de abril, 8 anos 
do início do pontificado de Bento 
XVI. Significa mais um sinal para 
o meu sim à nova missão.

Expressão  - Como será após 
a posse, quais são os primeiros 
passos como Arcebispo?

D. Moacir  - Conhecer 
os padres, os diáconos, os 

seminaristas, os religiosos 
e religiosas, os leigos e 

leigas, as forças vivas, 
a Arquidiocese e sua 

caminhada eclesial.

Expressão  - 
Qual a diferença en-

tre Bispo e Arcebispo?
D. Moacir - Não exis-

te muita diferença; além 
das funções do Bispo 

diocesano em sua diocese o 
Arcebispo preside a Província 
eclesiástica; nas dioceses que 
compõem a Província tem algu-
mas competências regidas pelo 
cânon 436 do Código de Direito 
Canônico. 

Expressão  - Conte ao povo 
ribeirão-pretano quem é Dom 
Moacir Silva.

D. Moacir - Nasci em São 
José dos Campos; fui ordenado 
sacerdote no dia 6 de dezem-
bro de 1986; ao completar 18 
anos de ministério sacerdotal 
fui nomeado Bispo de São José 
dos Campos em 20 de outubro 
de 2004 e recebi a ordenação 
episcopal em 11 de dezembro 
do mesmo ano.

No tempo em que estive à 
frente da Diocese de São José 
dos Campos, tive a alegria de 
celebrar o Jubileu de Prata da 
Diocese em 2006. Por ocasião da 
celebração do 20º aniversário da 
Diocese Dom Nelson Westrupp, 
SCJ, meu antecessor, manifestou 
o desejo de preparar o Jubileu 
da mesma, realizando um Síno-
do Diocesano; depois veio sua 
transferência para Santo André 
e a ideia do Sínodo não foi em 
frente, mas em 29 de abril de 
2008 tive a alegria de convocar 
o I Sínodo Diocesano da Diocese 
de São José dos Campos, abri-lo 
em 5 de setembro de 2008, numa 
solene celebração na Catedral 
Diocesana, São Dimas, presidí-lo 
e concluí-lo em 16 de julho de 
2010. O Sínodo foi um momento 
muito significativo para mim e 
para a Diocese. 

Em 2008 foi criado o Instituto 
de Teologia e Filosofia Santa 
Teresinha para a formação te-
ológica de nossos seminaristas, 
aberto também para os leigos. 
Neste ano de 2013 celebramos 
a formatura da segunda turma 
deste Instituto. Logo ele se tor-
nará a Faculdade Católica de 
São José dos Campos; o processo 
está avançado.

Em 2009 tive a alegria de abrir 
o inquérito diocesano sobre a 

vida e martírio do Servo de Deus 
Franz de Castro Holzwarth, con-
cluído em 2010 e enviado para 
a Congregação para a Causa 
dos Santos, em Roma; em 2012 
recebemos o Decreto de validade 
jurídica do inquérito diocesano.

Desde o momento que assumi 
a função de Bispo Diocesano 
de São José dos Campos até o 
presente momento tive a alegria 
de ordenar 18 novos sacerdotes e 
59 diáconos permanentes para a 
Diocese; criar e instalar 8 novas 
paróquias. 

Expressão  - O senhor com-
pleta 9 anos de episcopado 
neste ano. O que o senhor leva 
na memória de mais marcante, 
de momentos felizes vividos no 
período à frente da Diocese dos 
São José dos Campos?

D. Moacir  - Com já disse, o 
Jubileu de Prata da Diocese, o 
I Sínodo Diocesano, a criação 
do Instituto de Teologia, o in-
quérito diocesano em vista da 
beatificação e canonização de 
Franz de Castro, a ordenação 
dos novos sacerdotes, a criação 
de novas paróquias são marcas 
que carrego comigo; e por elas 
agradeço a Deus. Igualmente o 
contato com o povo de Deus, nas 
visitas pastorais, nas celebrações 
nas paróquias e comunidades, 
nas celebrações da Crisma com 
jovens e adultos; guardo no 
coração o entusiasmo, o ca-
rinho e a amizade dos jovens 
experimentados nas comuni-
dades, no Jubileu da Juventude 
e, sobretudo, agora no Bote Fé 
e na preparação da Semana 
Missionária e Jornada Mundial 
da Juventude. Foram muitos os 
momentos felizes vividos nesta 
querida e amada Diocese de São 
José dos Campos. Não faltaram 
também momentos difíceis e 
desafios; procurei vivê-los na fé 
e amparado na graça divina que 
sempre esteve à minha disposi-
ção: Deus é muito bom.

Expressão  - O senhor sem-
pre esteve presente na cami-
nhada da Diocese de São José 

dos Campos, desde a sua cria-
ção. O que o senhor destaca 
sobre nossa diocese em seus 
32 anos de existência? 

D. Moacir  - A formação e 
atuação de nossos padres, a 
presença e atuação de nossos 
diáconos permanentes, o com-
prometimento de nossos leigos 
e leigas, aliás, o nosso laicato 
é uma grande riqueza nesta 
Diocese. A preocupação com a 
formação dos leigos foi uma das 
motivações no processo de cria-
ção da Diocese e foi fomentada 
ao longo desses 32 anos com a 
criação do Instituto de teologia 
para os leigos até abertura para 
os leigos cursarem a mesma 
teologia com os nossos semina-
ristas. A organização das pasto-
rais, movimentos e organismos 
eclesiais são marcas registradas 
de nossa Diocese; são dons de 
Deus para esta Igreja particular. 
A preocupação com a Comuni-
cação é manifesta com a aquisi-
ção da Rádio Mensagem, Jornal 
Expressão, o aparelhamento do 
Departamento de Comunicação 
da Mitra Diocesana, a caminha-
da da PASCOM. O Documento 
Conclusivo do I Sínodo Dioce-
sano com suas constatações e 
determinações pastorais enri-
queceu a caminhada eclesial 
desta Diocese. Nossa Diocese 
de São José dos Campos é muito 
abençoada; e por isso louvo e 
agradeço o Deus, nosso Senhor. 
Para mim foi uma graça fazer 
parte da história desta Igreja 
particular; sou muito grato a 
Deus, por isso.

Expressão  - Tem algo que 
o senhor gostaria de ter rea-
lizado na Diocese de São José 
dos Campos e não foi possível?

D. Moacir - Gostaria de cons-
truir uma nova Cúria para a 
Diocese, mas não deu tempo.

Expressão  - O senhor vai 
para o Rio de Janeiro na JMJ?

D. Moacir - Com muita ale-
gria e esperança para nossa 
juventude vou participar da 
JMJ 2013.

“

”

Foi um susto. 
Depois do susto 
vem a reflexão, a 
oração e, por fim 
o sim. Um sim 
dado com tremor 
e temor, mas 
também firmado 
da fé e na gra-
ça de Deus que 
jamais falha.
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Assim que Dom Moacir Silva 
tomar posse como Arcebispo 
Metropolitano de Ribeirão Pre-
to, no dia 23 de junho de 2013, 
às 10h, a Diocese de São José 
dos Campos ficará vacante, 
isto é, sem o seu pastor-bispo e 
passará a ser governada por um 
Administrador Diocesano. Este, 
será escolhido pelo Colégio de 
Consultores, e estará à frente 
da Diocese até que o seu futuro 
bispo seja nomeado e tome 
posse. A escolha do Adminis-
trador Diocesano será marcada 
após a posse de Dom Moacir 

em Ribeirão Preto. O anúncio 
será feito pela Rádio Mensagem 
e pelo site oficial da Diocese 
(www.diocesesjc.org.br), assim 
que for concluído.

ATUAÇÃO - O Administrador 
Diocesano será um padre, que 
coordenará a Diocese, repre-
sentando-a diante da Santa 
Sé e da CNBB, animando a sua 
vivência pastoral, promovendo 
a sua unidade e incentivando a 
prática da fé com todos os seus 
desdobramentos. Nas questões 
sacramentais poderá adminis-
trar o sacramento da crisma. 

Nas questões administrativas e 
jurídicas terá a mesma autori-
dade do bispo, exceto naqueles 
assuntos limitados pelo Código 
de Direito Canônico. 

Não poderá fazer transferên-
cias e nomeações de párocos ou 
vigários paroquiais, no prazo de 
um ano.

O que de melhor a comuni-
dade diocesana pode fazer é 
rezar pedindo as luzes do Espí-
rito Santo tanto para quem vai 
escolher o Administrador Dio-
cesano quanto para quem vai 
ser escolhido para esta função.

No dia 1° de maio a Diocese de São José dos Cam-
pos completou 32 anos de instalação.. A Igreja Mãe 
da Diocese, a Catedral de São Dimas, celebrou oito 
anos de Dedicação da Igreja e do altar. A Missa foi 
presidida por Dom Moacir Silva e concelebrada por 
Dom Eusébio Scheid, que comemora, na mesma data, 
seu aniversário de Ordenação Episcopal.  Presentes 
também para render graças a Deus pela Ordenação 
Presbiteral estavam Padre José Cândido Pereira e Pa-

dre Carlos Alberto G. do Nascimento,  além de vários 
diáconos permanentes. Confira as fotos da missa 
solene presidida pelo administrador diocesano Dom 
Moacir Silva no site da Diocese.

Ontem e hoje – A Diocese de São José dos Cam-
pos foi desmembrada de Taubaté, em 1981, quando 
contava com 21 paróquias; 125 capelas (62 na zona 
rural e 63 na zona urbana); 25 padres, sendo 16 dio-
cesanos e 9 religiosos e 7 diáconos permanentes. O 

primeiro Bispo foi Dom Eusébio Oscar Scheid, scj, 
hoje cardeal Arcebispo Emérito do Rio de Janeiro, 
residente em São José dos Campos. O segundo bispo 
foi Dom Nelson Westrupp, SCJ, que ficou à frente da 
Diocese por 12 anos, hoje bispo Diocesano de Santo 
André. Dom Moacir Silva tomou posse em dezembro 
de 2004, permanecendo na diocese até junho de 
2013. Atualmente, possui 44 paróquias, cerca de 230 
capelas,  81 sacerdotes e 114 diáconos permanentes.

Celebração marca 32 anos da Diocese e 
8 anos da Dedicação do Altar da Catedral

A identidade e a missão 
do Administrador Diocesano

A Pastoral Presbiteral da Dio-
cese de São José dos Campos 
convida para a Missa em Ação 
de Graças pelos 8 anos de epis-
copado de Dom Moacir Silva.

Vamos louvar  a Deus pelo 

pastoreio de Dom Moacir a 
frente da nossa Diocese e 
demonstrar nosso carinho e 
gratidão.

Será dia 14 de junho (sex-
ta-feira), às 19h30, na Cate-

dral de São Dimas. 
Dom Moacir toma posse 

como Arcebispo de Ribeirão 
Preto, no dia 23 de junho, às 
10h, na Catedral de São Sebas-
tião, em Ribeirão Preto. 

Marcada Missa de despedida 
de Dom Moacir Silva

Dom Moacir recebe 
homenagem de 
vereadores de São José

Em justa homenagem, Dom 
Moacir Silva recebeu das mãos 
dos vereadores da Câmara Mu-
nicipal de São José dos Campos, 
a Medalha da Paz Papa João 
Paulo II. É o primeiro a receber 
esta Medalha, criada em 2005, 
para homenagear pessoas que 
se destacam em seu trabalho 
pelo bem comum. A Sessão 
Solene foi presidida pela vere-
adora Amélia Naomi e contou 
com participação de diversos 
vereadores da Casa. O prefeito 

Carlinhos Almeida, o secretário 
de governo Marcos Aurélio dos 
Santos e o secretário de Defesa 
do Cidadão, José Luis Nunes do 
Couto também participaram da 
homenagem. Mais de 200 pesso-
as acompanharam a Sessão, que 
foi animada pela apresentação 
do Coral Encanto, da Paróquia 
Espírito Santo, regido por Dona 
Rosa. Além de vereadores, dis-
cursaram na tribuna Padre José 
Cândido Pereira e o Diácono José 
Silva, irmão de Dom Moacir.

Ana Lúcia Zombardi
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A AESI – Leão XIII -  Associação para o Ensino 
Social da Igreja e a EEPC – Escola de Política 
e Cidadania, da Diocese de São José dos 
Campos realizaram no período de 03 a 05 

de maio, na Casa de Retiros Betsaida, em São José 
dos Campos, o VI – AVISO – Avivamento Sócio Político, 
com o Tema: A profecia nos dias de hoje. Lema: Não 
deixem morrer a profecia.

A finalidade este ano foi ampliar a divulgação e 
chegar a outras cidades. Os participantes vieram de 
Governador Valadares, Campinas, São Paulo, Santa 
Branca, Jambeiro, Jacareí e São José dos Campos. “Este 
retiro de aprofundamento entrou para a nossa história 
e almejamos que seja transformadora como a história 
de tantos profetas e profetisas do Antigo Testamento. 
Queremos sair daqui mais motivados para continuar-
mos nossa luta pela Paz e pela Justiça”, comentou Jairo 
Augusto, Assessor da AESI. Maristela Tezza, Mestre em 
Ciências da Religião, Assessora Bíblica, disse-nos que a 

proposta foi conhecer ou rememorar, a memória dos 
profetas bíblicos e ao mesmo tempo perceber como 
podemos continuar hoje nossa caminhada de pro-
fecia. O Retiro teve como objetivo aprofundar nosso 
compromisso como cristãs e cristãos, seguidores de 
Jesus, a partir dos profetas e profetisas, os primeiros 
convidados ao longo da história e assim suscitar o tes-
temunho e o compromisso de cada um, e cada uma.

O profeta coloca sua vida em risco pela causa, con-
tra as injustiças no mundo do trabalho, da política, da 
economia e preza pelos direitos humanos para que 
haja igualdade para todos em na Sociedade. O Profeta 
é o mediador entre Deus e o Povo. Sente na carne a 
necessidade do povo e na alma o desejo de Deus. Ser 
profeta não é prever o futuro, mas ter coragem para 
anunciar e para denunciar as injustiças.

Profeta e profetisa, é comum para os povos anti-
gos. Aprofundamos sobre os profetas Amós, Oseías, 
Isaias e Miquéias. A presença das mulheres também 

é marcante como Débora, Miriam, Judite...
Do retiro saímos com a seguinte proposta: Conexão 

entre todos, proporcionar formação através da Rede 
Social de Cidadania, oferecer capacitação, experiência 
de rede adote um Município, criação do GAGM em 
Jambeiro e entre os segmentos presentes: CEBs, EPC,

AESI, Comissão Sócio Política da Diocese de São 
José dos Campos formatar um projeto comum entre 
os mesmos.

Concluo este artigo com a fala do bispo emérito, 
Dom Pedro Casaldaliga ao lembrar a frase de Dom 
Helder “não deixar cair a profecia”... e mantenhamos 
a esperança. Pode falhar tudo. Menos a esperança. 
Estamos na tentação. Vontade às vezes de largar tudo.

Quanto mais difícil o tempo, mais forte deve ser a 
esperança”.

Todos nós saímos muito fortalecidos deste retiro.
Maria Cristina de Paula Machado

Membro da Comissão Sócio Política, da AESI, CDL e CEB

Avivamento Sócio Político

A Legião de Maria é:
Um exército missionário: 
Que tem muitos soldados
E Jesus é nosso aliado,
E o amor é nosso salário.

Às vezes você reclama
Que não tem o que fazer
Enquanto existe tanta gente
Precisando de você.

Não fique aí parado
Reclamando solidão
Preencha sua vida
Visitando seu irmão.

Retoma o seu arado, 
Ele está enferrujado.
Venha logo!Vem depressa!
Maria está te chamando para um 
belo trabalho!

(Revista Legião de Maria, nº 70)

Cíntia Martins Alves
Cúria Rainha da Paz - Legião de Maria

Convite da
Legião de Maria
Somos soldados de  Maria...

Nos dias 31 de maio, 1 e 2 de 
Junho, a cidade de Aparecida 
sediou o 16º Encontro Nacional 
de Canto Pastoral, que foi as-
sessorado por Ir. Miria T. Kolling 
e pelo Compositor e Maestro 
Adenor Leonardo Terra.

Por incentivo da Comissão 
Diocesana de Liturgia, a Dio-
cese de São José dos Campos 
foi bem representada pelas 
paróquias de: N. Senhora de 
Lourdes do Pq. Industrial - SJC, 

São Bento do Jd. Morumbi - 
SJC e Santíssima Trindade de 
Jacareí.

Segundo Leandro Ferreira, 
da Comissão Paroquial de 
Música Litúrgica da Paróquia 
São Bento, durante o Encontro, 
além da formação litúrgica, 
foram ensaiados alguns can-
tos: “Celebrar e cantar o Ano 
da Fé, revivendo o memorável 
acontecimento do Concílio 
Vaticano II, Novo repertório 

musical inspirado na JMJ, Cele-
brações com Cantos inspirados 
no “Padrinho do povo” – Padim 
Ciço, além de partes fixas e 
Cantos para diversas partes da 
Missa que sempre são neces-
sárias uma vez que constitui o 
próprio Rito, Refrãos Orantes, 
Nossa Senhora e Novos Cantos 
Celebrativos e outros para os 
diversos tempos Litúrgicos, e 
Leitura do Canto e a Música 
Ritual e Mistagógica.”

Aparecida sedia
16º Encontro Nacional
de Canto Pastoral

Irmãos, por tudo que podemos observar sentimos os 
jovens carentes e necessitados de muita orientação, forma-
ção de consciência social, política e religiosa, e nesta parte, 
podemos fazer ou tentar fazer algo por eles, já que estão à 
espera para iniciarem ou retornarem à Igreja, e se já estão 
dentro da Igreja, procurando assim ingressar em um Movi-
mento, Associação, Serviço ou Pastoral. 

Caros jovens, procurem ajudar o seu irmão no que pu-
derem, pois o homem não vive sozinho, precisa de alguém 
que o ajude e oriente. 

Você encontrará um legionário na sua paróquia que po-
derá orientá-lo sobre como atuar neste movimento.

A Legião de Maria precisa de jovens para trabalhar por 
outros jovens! Pense nisto! 
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Pastoral da Saúde completa 26 anos

A Pastoral da Saúde da Diocese de São José dos Cam-
pos celebrou seus 26 anos de atividade no último dia 17 
de maio. Dom Moacir Silva presidiu a missa em Ação de 
Graças pelo aniversário desta Pastoral na Catedral de São 
Dimas, com a participação de cerca de 400 agentes. No 

final da missa, a coordenadora diocesana, Maria José de 
Souza Almeida, agradeceu a Dom Moacir pelo apoio e 
anos de convivência e lembrou que quando ele ainda era 
seminarista acompanhou os primeiros passos da Pastoral 
da Saúde em nossa Diocese. A Pastoral da Saúde está 

presente em todas as paróquias da Diocese e tem como 
objetivo principal prestar assistência religiosa-pastoral 
aos doentes e familiares em hospitais, casas de repouso e 
domicílios. Também auxilia grandes eventos, orientando 
os participantes e auxiliando as equipes de acolhida. 

A Semana de Pentecostes
na Paróquia Espírito Santo
“A semana de Pentecostes é o nosso retiro espiritual” Padre Luis Fernando Soares 

A Paróquia Espí-
rito Santo, no 
Jardim Satélite, 
celebrou seu 

padroeiro com muito 
fervor durante uma se-
mana. Missas e shows 
fizeram parte da progra-
mação. A comunidade 
participou dos shows de 
Nilton Junior e Davidson 
Silva. As missas foram 
celebradas por sete pa-
dres convidados e pelo 
administrador dioce-
sano, que desenvolve-
ram oito temas, tendo 
como tema central “Eu 
creio”. Cada celebrante 
destacou uma parte da 
oração do Credo para 

desenvolver sua homilia. 
Participaram da Semana 
de Pentecostes:  Padre 
Gessione Alves da Cunha 
- CREIO em Deus Pai,  
Padre Djalma Lopes de 
Siqueira - CREIO em Je-
sus Cristo ; Dom Moacir 
Silva - CREIO no Espírito 
Santo; Padre Pedro Gra-
ciano Junior - CREIO na 
Santa Igreja Católica; 
Padre Roger Luiz, Canção 
Nova - CREIO na Comu-
nhão dos Santos; Padre 
Rinaldo Roberto Rezen-
de - CREIO na Remissão 
dos Pecados; Padre Edi-
nei Evaldo Batista- CREIO 
na Ressurreição da Carne 
e na Vida Eterna; Padre 
Alexsandro de Brito Ra-
mos- Jovens: Recebereis 
o Poder do Alto e Sereis 
Minhas Testemunhas.

Falar de Pentecostes 
é falar diretamente do 
Espírito Santo e associar 
a imagem Dele ao fogo, e 
foi por meio desse fogo, 
ou seja, foi por meio do 
Espírito Santo que Jesus 
Cristo, a pedido do Pai, se 
encarnou e se fez homem 
na Terra: “... foi concebido 
pelo poder do Espírito 

Então, celebrar 
Pentecostes 
significa tomar 
consciência e se 
entregar mais 
e mais à ação 
desse Espírito
Padre Luis Fernando Soares, 
pároco da Espírito Santo.

“

”

Santo”. “Então, celebrar 
Pentecostes significa to-
mar consciência e se en-
tregar mais e mais à ação 
desse Espírito”, ensina Pa-
dre Luis Fernando Soares, 
pároco da Espírito Santo.

(Com informações da 
Revista PES de Cristo)

Pascom Espírito Santo

Ana Lúcia Zombardi
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GRIPE: Cuidados
A Gripe é doença respirató-

ria aguda causada pelo vírus 
Influenza: A, B, C; e subtipos, 
entre eles:  A/H1N1, H2N3. 
O vírus da gripe é mutante, 
pode se modificar, fazendo 
surgir um novo tipo de gripe. 
Ocorreram várias epidemias 
de Gripe, algumas muito gra-
ves; a de 2009 com o Influenza 
A/H1N1 teve distr ibuição 
mundial e formas clínicas 
moderadas; mas, ainda circula 
até hoje. 

A TRANSMISSÃO ocorre 
por secreções respiratórias da 
pessoa contaminada ao falar, 
tossir, espirrar ou pelas mãos 
contaminadas por secreções 
respiratórias. Você pode espa-
lhar a gripe por até sete dias 
depois de ter ficado doente, 
tenha cuidado mesmo depois 
que a maior parte dos sinto-
mas tiver desaparecido.

OS SINTOMAS são seme-
lhantes aos do resfriado co-
mum, só mais intensos, com 
congestão nasal, tosse, rou-
quidão, febre, mal-estar, dores 
musculares e dor de cabeça. A 
maioria das pessoas recupera-
-se em até duas semanas; 
crianças pequenas, idosos e 
portadores de quadros clí-
nicos especiais podem apre-
sentar formas mais graves, 
pneumonia e até morte. Ao 
surgirem sintomas de gripe 
ou resfriado, procurar o ser-
viço de saúde para cuidados 
médicos. Complicações como 
as sinusites, otites e pneumo-
nias podem surgir. 

 A PREVENÇÃO é principal-
mente através da VACINAÇÃO. 
Para 2013 a vacina é trivalen-
te: Influenza A/H1N1, H2N3 e 
Influenza B, realizada de 15 de  
abril a 10 de maio 2013.

O S  C U I DA D O S  G E R A I S 
impõem-se com a prática 
de uma boa higiene: lavar 
as mãos com água morna e 
sabão; evitar o contato com 

Diocese adota medidas
de prevenção contra a gripe 

qualquer pessoa que esteja 
tossindo ou espirrando.  Se 
estiver gripado, evitar a con-
taminação de outras pessoas: 
ficando em casa até que es-
teja melhor, cobrindo a boca 
e o nariz com um lenço – de 
papel, ao tossir ou espirrar; 
lavando bem as mãos com 
água e sabão se as tiver usado 
para cobrir a boca ao espirrar 
ou tossir; usar roupas claras 
e largas, que facilitem a res-
piração da pele; o “suador” é 
um mito; beber muito líquido 
para amenizar a tosse e o 
ressecamento das mucosas; 
compressas frias, para reduzir 
a febre e diminuir o mal-estar; 
gargarejos com água morna e 
uma pitada de sal. 

Medidas preventivas, além 
da vacinação: hábitos ali-
mentares saudáveis,  com 
proteínas, fibras, vitaminas. 
Bastante líquido: água, sucos 
de frutas, chás para hidra-
tar e eliminar toxinas.  Evi-
tar bebidas geladas. Dormir 
pelo menos oito horas por 
dia. Exercitar-se; diminuir o 

Diante do número crescente de pessoas contaminadas pelo vírus H1N1 e para evitar que mais pessoas fiquem doentes, 
Dom Moacir Silva emitiu decreto solicitando a adoção de medidas preventivas nas celebrações nas paróquias da Dioce-
se. Desde o dia 3 de maio, em todas as Missas celebradas na Diocese, as seguintes medidas preventivas contra a trans-
missão do vírus influenza A H1N1 (gripe A):
- que, nas celebrações, sejam omitidos o abraço de paz bem como o costume de rezar o Pai-Nosso de mãos dadas;
- que a Sagrada Comunhão seja distribuída aos fiéis somente sob a espécie de pão na mão.

stress. Evitar choques térmi-
cos, como tomar banho quen-
te e sair no frio; não fumar e 
evitar poluição. 

TRATAMENTO: os casos 
graves serão hospitalizados e 
submetidos a tratamento com 
sintomáticos  e antiviral espe-
cífico a critério do médico e 
segundo Norma do Ministério 
da Saúde.

ALGUMAS QUESTÕES
SOBRE A GRIPE:

1) Quem se vacinou no ano 
passado  precisa tomar a dose 
novamente? Sim, já que a imu-
nidade contra a gripe dura até 
um ano após a aplicação da va-
cina. E também porque a com-
posição da vacina é diferente 
a cada ano, conforme os tipos 
de vírus que mais circularam no 
ano anterior.

2) Gripe e resfriado são a 
mesma coisa? Não. A gripe é 
uma doença grave, contagiosa, 
causada pelos vírus influenza 
(A, B ou C). O resfriado é menos 
agressivo e de menor duração, 
causado por outro tipo diferen-
te de vírus, o Rhinovírus.

3) Qual a contraindicação da 
Vacina contra a Gripe? Não é 
recomendada para quem tem 
alergia à proteína do ovo.

4) Posso ficar gripado(a) 
mesmo após me vacinar? Não, 
isso é um mito. A vacina contra 
influenza contém vírus mortos 
ou apenas pedaços dele que 
não conseguem causar gripe. 
Circulam outros vírus respira-
tórios nesta época do ano e as 
pessoas podem ser infectadas 
por eles.

5) Quanto tempo leva para 
a vacina fazer efeito? Em adul-
tos saudáveis, entre duas a 
três semanas após a vacina-
ção, com duração de 6 a 12 
meses

6) Fora do período da cam-
panha é possível me vacinar? 
Clínicas privadas poderão 
oferecer a vacina a toda po-
pulação

7) Quanto tempo após a 
vacinação eu posso doar san-
gue? O doador fica inapto 
para doar sangue por um mês 
a partir da data em que foi 
vacinado, depois desse prazo, 
está liberado.

Dra Maria Salma A. Chaddad de Carvalho
Médica Infectologista.

Grupo São Lucas, Médicos Católicos/SJC
Fonte: Ministério da Saúde e Centro de Vigilância 

Epidemiológica /Secretaria Saúde /SP 

A prevenção é prin-
cipalmente através 
da vacinação. Para 
2013 a vacina é 
trivalente: Influen-
za A/H1N1, H2N3 
e Influenza B.

“

”
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Nhá Chica, 
rogai por nós!

“Agora é a ocasião: 
Valei-me, Senhora da Conceição!” 
Nhá Chica

Nhá Chica, a Mãe dos Pobres
Por Adelita Rozetti Frulane

No tempo que 
Chica Viveu era assim...

Ela nasceu em 1810, numa época e em que, no Brasil ainda existiam imperador e princesas. 
E viveu num lugar em que as senhoras ricas e importantes eram chamadas de “sinhás” e suas 
filhas solteiras “sinhazinhas”. As pobres mulheres do povo eram apenas “nhá” Maria, Nhá 
Joana... E assim, a nossa beatinha ficou por todos conhecida por Nhá Chica: a mãe dos pobres 
e conselheira do povo, a santinha de Baependi.

Chica Menina
Francisca nasceu em São João Del-Rei, numa fazenda do Distrito do Rio das Mortes em Minas 

Gerais, sua mãe Izabel Maria era escrava e solteira, a avó Nhá Rosa veio para o Brasil raptada 
em Benguela, na Angola. A pequena Chica tinha um irmão já moço, chamado Theotonio, que 
era filho de um homem branco.

A família de Chica mudou-se mesmo para uma vila nova chamada Baependi, mas ninguém 
sabe se por escolha própria, por ter conseguido a liberdade, ou levada para lá com a família 
de seus “donos”.

Izabel Maria levou consigo seu único tesouro, além dos filhos: uma imagenzinha de Nossa 
Senhora da Conceição. Foi ela quem ensinou os filhos a amarem Nossa Senhora e isso fez toda 
a diferença na vida deles.

Pouco tempo depois morreu deixando Chica órfã com apenas 10 anos, aos cuidados do 
irmão. Theotonio era inteligente, acabou ocupando cargos na administração pública e obteve 
patente militar. Continuou devoto de Nossa Senhora, pois integrou a Irmandade de Nossa 
Senhora da Boa Morte.

Chica amava Nossa Senhora da Conceição, que chamava de “Minha Sinhá”. Resolveu ainda 
mocinha, rejeitar um a um dos pedidos dos casamentos, pois uma moça tão boa, não ia passar 
despercebida dos bons rapazes. Ficou até amiga dos pretendentes, mas decidiu não se casar 
para continuar tendo todo o tempo para ajudar aos que precisavam dela.

Quando alguém se admirava com a sabedoria e as graças alcançadas por aquela pequena 
mulher analfabeta, ela dizia: “Isto acontece porque rezo com fé”. Um médico amigo 
perguntou a ela, já velhinha, porque não tentou aprender a ler, ela respondeu: “Só desejei 
ouvir as escrituras santas, alguém fez-me esse favor, fiquei satisfeita.”
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Esta frase que parece 
partir do fundo do co-
ração de alguém deses-
perado foi escrita num 

muro de uma metrópole eu-
ropeia no final dos anos 1960.

Ela registrava a rebeldia de 
toda uma geração inconforma-
da com os rumos da civilização 
auto-denominada moderna. 
Os jovens daquelas décadas 
– 1950, 1960 e 1970 – sabiam 
muito bem o que não queriam 
mais viver. Eles foram filhos 
das décadas anteriores onde as 
guerras tinham destruído cida-
des e famílias, tinham ceifado 
milhões de vidas humanas. Eles 
queriam parar esse mundo lou-
co e que lhes oferecia, depois 
de tanta violência, somente 
uma civilização de avanços 
científicos e tecnológicos e 
não de progresso realmente 
humanitário.

Faltavam-lhes horizontes de 
vida, amplos e valiosos, que 
lhes dariam segurança e espe-
rança com relação ao futuro.

A frase inicialmente citada 
nesse artigo refletia perfeita-
mente o estado vital de ânimo 
e o sentimento de orfandade 
da juventude daquelas déca-
das, que se contentava com 
muito pouco, isto é, em ser 
apenas a juventude transviada, 
da paz e do amor, dos cabelos 
longos e roupas desalinhadas, 
numa palavra, ser “hippies”.

Os dois verbos – parar e 
descer – serviam para justificar 
as revoluções, muitas delas vivi-
das com a violência costumeira 
daqueles anos de inconformis-
mos e insatisfações, mas não 
ajudavam a construir uma nova 
sociedade com outros verbos 
mais humanitários, tais como 
os verbos amar, compartilhar, 
perdoar e servir.

Foram passando outras dé-
cadas – 1980 e 1990 – e o sé-
culo XXI – o 3º milênio da era 
cristã – chegou e vieram outras 
gerações de jovens, que foram 
entrando no cenário mundial 
como os novos protagonistas 
da história do mundo e da 
Igreja.

As gerações X, Y e Z – assim 
batizadas por causa da familia-
ridade que têm com as tecno-
logias avançadas – hoje sabem 
muito bem o que querem. Não 

Jovens, Amigos, Missionários
“Parem o mundo que eu quero descer!”

tem dúvidas sobre o que é es-
sencial nas suas vidas e quais 
são os verbos que querem 
conjugar no tempo presente e 
no futuro.

Sabem que o essencial na 
vida é Deus e os seus projetos 
e os seus valores inegociáveis. 
Para os jovens do final do 
século XX e inícios dos anos 
2000, existem alguns pontos 
de encontro com o Criador do 
mundo e com seu Filho, o Cris-
to Redentor da humanidade, 
como são a família, a ética nos 
relacionamentos, os valores 
que solucionam os problemas 
do mundo – a Vida, a Fé, o 
casamento entre o homem 
e a mulher, a honestidade, a 
solidariedade e o voluntariado, 
a Verdade – e eles não querem 
abrir mão dessa herança rece-
bida de Deus.

Esses jovens sabem, portan-
to, muito bem o que querem 
viver hoje e amanhã. Querem 
viver a religião, mas não uma 
religião superficial, de emoções 
e de “curas”, nem só de proibi-
ções e deveres periódicos, mas 
uma religião que é apresentada 
como “a maior rebelião do 
homem que não quer viver 
como um animal, que não se 
conforma – que não sossega 
– sem conhecer o Criador e 

privar com Ele” (cf. S. Josemaria, 
entrevista , 5.X.1967).

As Jornadas Mundiais da 
Juventude são um grito dessa 
rebelião juvenil, que há 28 
anos ecoa no mundo. Não são 
mais frases escritas a modo 
de grafite em muros, mas são 
vozes que levantam “coxos e 
paralíticos”, que atravessam 
barreiras de intelectuais e 
políticos “surdos”, que remo-
vem com a fé as montanhas 
de descrenças existentes em 
ideologias destruidoras dos 
valores humanos.

Em julho de 2013, a Cidade 
Maravilhosa será “invadida” 
por jovens que dirão ao século 
XXI que eles têm esperança, 
que eles acreditam num Deus 
que os procura e os leva a sé-
rio, que eles sabem construir 
um mundo sem guerras e 
melhor que seus antepassados 
e, principalmente, eles que-
rem ser felizes construindo a 
civilização do Amor, onde se 
dá espaço para a ordem, para 
a paz, para a justiça e para os 
autênticos valores humanos e 
cristãos.

Assim, falando do que os 
jovens X, Y e Z querem ouvir, o 
Papa Emérito Bento XVI abria 
para eles o horizonte mais 
buscado pela humanidade: “a 

felicidade é algo que todos nós 
desejamos, mas uma das gran-
des tragédias deste mundo é 
que muitos não conseguem 
encontrar, porque a procuram 
nos lugares errados. A solução 
é muito simples: a verdadeira 
felicidade deve ser procurada 
em Deus. Só Ele pode satisfazer 
a necessidade mais profunda 
do nosso coração!” (Bento XVI, 
Encontro com jovens em Lon-
dres, 17.IX. 2010).

Com o Papa Bento XVI que 
escolheu o Rio de Janeiro para 
ser sede da JMJ e com o Papa 
Francisco que viverá esta Jorna-
da em terras latino-americanas, 
assistiremos emocionados 
como a forma alegre de ser do 
brasileiro estará refletida no 
rosto da juventude carioca, que 
receberá os jovens de outros 
estados do nosso imenso país, 
e todos juntos, do Oiapoque 
ao Chuí, abrirão os seus braços 
e seus naturais sorrisos para 
acolherem os “jovens rebeldes” 
procedentes de 165 países, que 
já se inscreveram e que não 
querem nem parar nem descer 
do mundo, porque sabem que 
ele saiu bom e feliz das mãos 
amorosas de Deus Pai Todo 
Poderoso e foi elevado por 
Jesus Cristo.

No mundo de hoje, ainda 
conturbado e violento, as frases 
politicamente corretas sobram 
com seus tristes verbos, porém 
as atitudes que a juventude 
assumem geradas pelos ver-
bos amar, servir, alegrar-se, 
solidarizar-se, e, principalmen-
te, pelos verbos vir e ser são, as 
que levam à revolução pacífica 
da humanidade. Já se está ven-
do isso na organização da JMJ 
quando milhares de jovens vin-
do ao Rio de Janeiro para serem 
voluntários já estão sendo os 
novos missionários que a Igreja 
precisa e que o mundo espera.

O Hino Oficial da JMJ 2013 
parece que coloca esses dois 
verbos saindo dos lábios do 
Cristo Redentor: “Venham 
meus amigos... sejam missio-
nários”.

Jovens brasileiros venham 
ao Rio! Partam do Rio com 
ardor missionário!
                                      Dom Antonio Augusto Dias Duarte
                                                   Bispo auxiliar do Rio de Janeiro

Vice-Presidente do Instituto Jornada 
Mundial da Juventude

a felicidade é 
algo que todos 
nós desejamos, 
mas uma das 
grandes tragé-
dias deste mundo 
é que muitos não 
conseguem en-
contrar, porque 
a procuram nos 
lugares errados. 
A solução é muito 
simples: a verda-
deira felicidade 
deve ser procura-
da em Deus. Só 
Ele pode satisfa-
zer a necessidade 
mais profunda do 
nosso coração!
(Bento XVI, 
Encontro com 
jovens em Londres, 
17.IX. 2010).

“

”
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Paróquias receberão 
peregrinos estrangeiros
Confira onde os peregrinos vão ficar durante a 
Semana Missionária e suas nacionalidades. A lista ainda é parcial.

Paróquias de São José dos Campos País
Catedral São Dimas EUA

Matriz São José (Centro) Colômbia

Sagrada Família (Vila Ema) França

Nossa Senhora de Fátima (Altos de Santana) Colômbia

São Benedito (Alto da Ponte) Filipinas

Santuário São Judas Tadeu (Jd. Paulista) Venezuela

São Sebastião (Vila Industrial) Colômbia

Nossa Senhora da Soledade (Vista Verde) Gabão

Santa Inês (Jardim Santa Inês) Venezuela

Santa Luzia (Putim) Venezuela

Coração Eucarístico (Jd. Novo Horizonte) Colômbia

Coração de Jesus (Bosque dos Eucaliptos) Colômbia

Espírito Santo (Jd. Satélite) EUA e Amazônia

Nossa Senhora de Fátima (Jd. Oriente) Angola

São Bento (Jd. Morumbi) Angola

Paróquias de Jacareí País
Nossa Senhora da Santíssima Trindade Colômbia

Nossa Senhora do Paraíso Colômbia

Santa Cecília Colômbia

Imaculada Conceição EUA

São Francisco de Assis Colômbia

São Silvestre Colômbia

Nossa Senhora do Patrocínio (Igaratá) Colômbia

Conheça o jovem 
que vai representar 
a Diocese na JMJ

Durante a Jornada Mundial 
da Juventude, jovens represen-
tantes das dioceses brasileiras 
estarão com o Papa Francisco 
nos eventos centrais, Via-Sacra 
em Copacabana, vigília e missa 
de envio no Campus Fidei, em 
Guaratiba.

A Diocese de São José dos 
Campos será representada pelo 
jovem Elias Sampa, do Santuá-
rio São Judas Tadeu. Elias tem 
28 anos, participa do grupo de 
canto “Santa Teresinha” e é um 
dos idealizadores do projeto 
“Santificação Jovem” que ajuda 
jovens da Pastoral da Crisma no 
envolvimento pastoral.

No dia 25 de maio nossa Diocese partici-
pou de uma “vídeo conferência” com os 
peregrinos da Diocese de San Bernardi-

no dos EUA, que virão para Semana Missioná-
ria, em julho. Estiveram presentes na conversa 
Pe. Thiago, coordenador da Semana Missio-
nária, Reinaldo da Pastoral dos Estrangeiros, 
Nikka Costa, responsável pelos eventos da JMJ 
na Paróquia Espírito Santo, Emerson, Angelita 
e Rodrigo, umas das famílias que os acolhe-
rão, Ana Lúcia Zombardi, Claudilene Oliveira 
e Pedro Luvizotto da Equipe de Comunicação. 
Além dos Estados Unidos, um jovem da Espa-
nha e da Polônia e um padre da Palestina mar-
caram presença na conversa internacional.

Conexão JMJ

“Quando o Pe. Thiago e 
Pe. Alexsandro me contaram 
fiquei sem reação, foi uma 
grande surpresa. Me disseram 
que estaria próximo do Papa e 
seria o representante da Dio-
cese e estaria no palco central 
dos grandes momentos. Estou 
muito feliz e podem ter certeza 
que vou representar bem nossa 
querida diocese”, explica Elias.

Meu irmão, minha 
irmã, ame a Jesus com 
todo seu coração! Viva, 
desde já, o espírito 
de alegria da JMJ, de 
encontrar com o Papa 
Francisco! Estou muito 
feliz por te represen-
tar lá, e vou entregar 
sua vida nas mãos de 
Deus diante do Papa! 
Seja jovem de Deus, 
pois não há neste 
mundo alegria maior! 
Abraços.

Recado para 
a juventude: 

“

”
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›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!
Você pode ganhar um lindo presente se a sua resposta for selecionada. Para participar basta 
enviar sua carta ou e-mail com a resposta da pergunta deste mês. Escreva para nós e concorra 
aos prêmios abaixo. Responda à questão e envie sua carta ou e-mail:

O brinde deve ser retirado na Cúria Diocesana, com Ana Lúcia, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira
 Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 1 – Jd. São Dimas –  SJCampos - Tel.: 3928-3911

Pergunta do mês: Quem são os pa-
droeiros da JMJ?
Envie sua resposta até o dia 20 de Junho. 
Espaço do Leitor/Jornal Expressão. Pça. 
Mons. Ascânio Brandão, 01 CEP 12245-
440 - São José dos Campos – SP. Ou pelo 
e-mail: jexpress@diocesesjc.org.br. Na 
sua mensagem por e-mail ou na carta, 
informe seu nome completo, endereço 
e paróquia onde participa.

Pergunta anterior: Qual o tema do Dia 
Mundial dos Meios de Comunicação 
Social deste ano?

Resposta: O tema é: “Redes sociais: 
portais de verdade e de fé; novos 
espaços de evangelização”.

Ganhadora: Susana Aparecida dos 
Santos - Paróquia Santa Rita de Cássia 
(Jd. da Granja – São José dos Campos)

Natalício
1 Pe. Milton Faria
1 Diác. Luiz Wanderley da Cruz
5 Pe. Luciano Barbosa
10 Diác. José Henrique Corrá
13 Pe. Celso José Machado
14 Diác. José de Morais Paula
15 Diác. Silvio Simão Santos
18 Pe. Roberto Lessa
21 Diác. José Aleixo Pereira
26 Diác. Olinto Renó Campos
27 Pe. Célio Antônio Almeida
29 Diác. Valdomiro Aparecido Andrade

Ordenação
1 Pe. Antônio Silva França
16 Pe. Carlos de Oliveira Berto
18 Diác. Moisés Marques Furtado
21 Pe. Raimundo Paulo de Siqueira  
22 Pe. Dimas Eugênio Barbosa
26 Pe. Francisco Alexandre de Vasconcelos (Pe. Xandão)

Espaço do leitor
Aniversariantes

O prêmio desse mês está muito especial. 
O ganhador receberá uma sacolinha e uma 
camiseta oficial da Semana Missionária de 
nossa Diocese. Participe!


