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Palavra do Pastor
Em outubro, a Igreja se volta para a 
reflexão sobre o papel da família du-
rante o  Sínodo dos Bispos, em Roma. 
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“A vocação e a Missão da Família na 
Igreja e no mundo contemporâneo”

Editorial
Cristo quis ter 
pessoas que 
acreditassem 
em seu projeto 
de amor e o 
assumissem. 
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  Faculdade Católica de São José dos Campos dispo-
nibiliza as palestras de sua VIII Semana Teológica, que 
aprofundou o tema Teologia e os desafios atuais. 

4ª Assembleia Diocesana
Conheça as 
prioridades para 
a ação evangeli-
zadora da dioce-
se definidas na 
Assembleia. 
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Vida em Missão
O jovem Pedro 
Henrique conta 
suas experiên-
cias como mis-
sionário fora do 
país. 
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Divulgação
Divulgação
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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
Bispo Diocesano: Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB • Supervisão Geral: Pe. Edinei Evaldo Batista • Jornalista 
Responsável: Ana Lúcia Zombardi - MTB 28.496 • Revisão: Diácono José Aparecido de Oliveira
Reportagem: Pedro Luvizotto.   Colaboradores: Colaboram nesta edição: Diácono Jovino Rezende, Bruna Rufatto 
(Pascom Perpétuo Socorro), Elaine Cristina (Pascom Santa Rita), Sandra Souza (Obra Social Pe. Rodolfo Komórek), 
PASCOM, RECOP e Secretários Paroquiais. - 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 30 de setembro de 2015 .

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

Editorial

A fé e o risco
do absurdo

Caminho Pós-Sinodal

Faça download do Documento Conclusivo do Sínodo - www.sinododiocesano.com.br

Entre as tantas novidades que a atualidade apresenta, – 
umas que nos maravilham e outras que nos confun-
dem e questionam –, no campo religioso encontramos 
tendências que trazem mais prejuízo que benefício à 

prática evangelizadora, além de ferir a comunhão e aproximar 
a fé do absurdo, em nada contribuindo para o anúncio do Evan-
gelho que é libertador e gerador de vida e comunhão entre as 
pessoas. A supervalorização do extraordinário e o resgate de 
práticas e costumes do passado são exemplos dessas tendên-
cias, sentidas tanto no âmbito das comunidades cristãs não ca-
tólicas, quanto no seio do catolicismo.

A supervalorização do extraordinário faz com que a vivência 
da fé se torne uma busca incontrolável de soluções rápidas e de-
finitivas para todo tipo de problema. Grande número de pessoas 
acorre a certos lugares e celebrações por causa do “fora do co-
mum” que apresentam como atrativo. Exemplos disso são: Pro-
messas de curas, de emprego, de realização amorosa e de sucesso 
nos negócios, que enchem os olhos de uma multidão faminta de 
milagres; imagens ou objetos com características incomuns, que 
atraem multidões em busca de benefícios materiais; mensagens 
acerca do fim do mundo que, embora desconexas com a Sagra-
da Escritura e a doutrina da Igreja, enchem páginas de livros e 
revistas, que são comprados como água no deserto. Entretanto, 
tudo o que Jesus Cristo quis foi ter pessoas que acreditassem no 
seu projeto de amor e o assumissem, mudando seu jeito de ser e 
agir, para torná-lo fonte de vida e apoio para os outros. Da vida 
do Filho de Deus feito homem fez parte também o sofrimento, 
para ensinar a todos que ele não é inútil, mas pode servir como 
instrumento da manifestação da sabedoria divina.

Já o resgate de práticas e costumes do passado é um recurso 
que dá segurança às pessoas diante das incertezas que a mudan-
ça de época traz. Devoções que são mais superstições do que vi-
vência do Evangelho, cujos autores nunca se mostram; posturas 
que são invenções humanas e até contestam as orientações da 
Igreja e uma ânsia por trazer de volta o que já foi descartado por-
que era secundário, ilustram a segunda tendência. 

Essas tendências e seus desdobramentos levam as pessoas a 
se preocuparem com o que é secundário e as tornam críticas, 
quando não, agressivas, ao caminhar religioso que deveria se 
voltar cada vez mais para o que é essencial. Dificilmente aju-
dam à missão da Igreja, pois não se baseiam no princípio fun-
damental do Evangelho – o amor –, mas no personalismo de 
quem se acha dono da verdade e não seguidor e servidor dela.

A simplicidade e a beleza da fé cristã se caracterizam como 
seguimento de Jesus Cristo e se desdobram em anúncio por 
meio do testemunho de vida. Seu fruto primeiro é a alegria e 
sua consequência imediata é a atração de outros que querem 
fazer a mesma experiência. É nisto que consiste a verdadeira 
missão cristã e é disso que os membros da Igreja devem se ocu-
par com dedicação.

Urgências na ação
evangelizadora

O terceiro capítulo das Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil (DGAE) apresenta 
as cinco urgências que a nossa 
prática evangelizadora e pastoral 
deve ter diante de si e que já eram 
consideradas nas DGAE 2011-2015. 
Isso é feito à luz dos ensinamentos 
do Papa Francisco, que convoca a 
Igreja “em saída” a superar uma pas-
toral de conservação e assumir uma 
pastoral decididamente missioná-
ria, a voltar às fontes e recomeçar a 
partir de Jesus Cristo, superando a 
tentação de ser autorreferencial e 
colocando-se no caminho do amor-
-serviço aos sofredores.

As cinco urgências na evangeli-
zação precisam estar presentes nos 
processos de planejamento pasto-
ral das paróquias, da diocese e das 
pastorais e movimentos. Elas dizem 
respeito à busca de caminhos para 
a vivência a transmissão da fé.

“De acordo com essas urgências, 
a Igreja no Brasil se empenha em 
ser uma Igreja em estado perma-
nente de missão, casa da iniciação 
cristã, fonte da animação bíblica 
da vida e da pastoral, comunidade 
de comunidades, a serviço da vida 
em todas as suas instâncias. Estes 
aspectos encontram-se unidos de 
tal modo, que assumir um deles 
implica que se assumam os outros. 
Estão sempre presentes, pois se 
referem a Jesus Cristo, à Igreja, à 

vida comunitária, à Palavra de Deus 
como alimento para a fé, à Eucaris-
tia como alimento para o serviço ao 
Reino de Deus, a caminho da vida 
eterna” (DGAE 32).
1ª urgência: Igreja em estado
permanente de missão

A missão é o referencial para a 
ação da Igreja toda. É urgente por 
causa da necessidade de anunciar 
o Evangelho perante os graves 
problemas éticos e os desafios 
da realidade brasileira. É ampla e 
includente porque todas as situ-
ações, tempos e locais são seus 
destinatários.

Diante disso, torna-se necessária, 
em cada batizado e em cada forma 
de organização eclesial, uma forte 
consciência missionária que leve as 
pessoas a tomar a iniciativa de sair 
ao encontro dos outros para parti-
lhar o dom do encontro com Cristo.

Os discípulos-missionários de-
vem estar conscientes de que o 
distanciamento das pessoas em 
relação a Jesus Cristo e o Reino de 
Deus traz graves consequências 
para toda a humanidade.

É preciso também que se pense 
em novas estruturas pastorais que 
favoreçam a realização desta cons-
ciência missionária.

Nos próximos meses falaremos 
sobre as demais urgências.

Pe. Edinei Evaldo Batista
Coordenador Diocesano de Pastoral
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Sínodo dos bispos sobre a família
Palavra do Pastor

De segunda a sexta-feira às 5h15  12h  14h50  22h

Celebramos, com ale-
gria, no mês de outu-
bro, o MÊS DAS MIS-
SÕES. Todos os anos, 

a Igreja do Brasil, com a Igreja 
do mundo inteiro, reza, espe-
cialmente, pelos  missionários 
e missionárias que anunciam 
Jesus Cristo e seu Evangelho de 
salvação, por todas as partes do 
mundo. Também nós, da Dio-
cese de São José dos Campos, 
queremos celebrar e vivenciar 
com grande alegria e fervor 
este mês missionário. Primeiro, 
engajando-nos mais ainda, nas 
ações missionárias de nossas 
comunidades e segundo, rezan-
do e colaborando intensamente 
com a ação missionária da Igre-
ja Católica. 

E neste mês missionário a 
Igreja Católica, do mundo in-
teiro, vai celebrar o SÍNODO 
SOBRE A FAMÍLIA, de 4 a 25 
de outubro, em Roma, junto do 
Vaticano. Será a 14ª Assembleia 
Geral do Sínodo dos Bispos com 
o tema: “A Vocação e a Missão 

da Família na Igreja e no mundo 
contemporâneo”.  Mais de 400 
pessoas vão marcar presença na 
14ª Assembleia extraordinária 
do Sínodo dos Bispos, dedicada 
às questões da família.  A lista 
inclui 267 padres sinodais com 
direito a voto, com delegados de 
mais de 110 conferências epis-
copais. Entre os participantes 
estão também os presidentes 
dos dicastérios da Cúria Ro-
mana, bem como 45 cardeais, 
bispos e padres selecionados 
pelo Papa, que aprovou ainda 
a escolha de 23 peritos (‘adiu-
tores secretarii specialis’), de 
51 ouvintes (‘auditores’), nos 
quais se incluem 17 casais de 
vários países (entre eles o Ira-
que). 

O Papa Francisco, visitando 
Santiago de Cuba, falou sobre 
o Sínodo dos Bispos. Num en-
contro que teve com as famílias 
na catedral, disse que o Sínodo 
será um acontecimento muito 
bonito da Igreja em todos os 
sentidos. O Papa falou a partir 
do Evangelho de São João que 
apresenta uma festa em famí-
lia: as bodas de Caná. As bodas 
– disse – são um momento es-
pecial, em que sempre se une 
o passado que herdamos e o 
futuro que nos espera, é uma 
abertura à esperança. E não é 
por nada que Jesus começa a 
sua vida no seio duma família, 
de um lar. É nos lares que Ele 
continua a inserir-se, a fazer 
parte, Ele gosta de se meter na 
família, disse o Papa. E quando 

há uma dificuldade, um litígio, 
Ele está lá para nos mostrar 
o amor de Deus. Com efeito, 
é em casa que aprendemos a 
fraternidade, a solidariedade, 
a não ser prepotentes, a pedir 
perdão e a ser perdoados, a nos 
deixarmos transformar, a pro-
curar, sem máscaras, o melhor 
para os outros. É por isso que a 
comunidade cristã designa a fa-
mília como “Igreja doméstica”, 
porque é nela que a fé permeia, 
é nela que se começa a desco-
brir o amor concreto e operante 
de Deus. O Papa constatou com 
amargura que, infelizmente, 
hoje faltam momentos para 
estar juntos em família; então 
não se sabe esperar, pedir li-
cença, desculpa, dizer obriga-
do, porque a casa vai ficando 
vazia, vazia não de pessoas, 
mas de relações, de contatos, de 
encontros… “Sem família, sem 
o calor do lar, a vida torna-se 
vazia; começam a faltar as redes 
que nos sustentam na adversi-
dade, alimentam a vida quoti-
diana e motivam na luta pela 
prosperidade. A família salva-
-nos de dois fenômenos  atuais: 
a fragmentação ou seja a divisão 
e a massificação”. Em ambos 
estes casos – continuou o Papa 
– as pessoas transformam-se 
em indivíduos isola dos, fáceis 
de manipular, de controlar. É 
como se perdêssemos os fun-
damentos do nome que temos. 
E recordou que a família é es-
cola de humanidade, pedindo o 
favor de não nos esquecermos 

disto: “As famílias não são um 
problema, são, sobretudo,  uma 
oportunidade; uma oportuni-
dade que temos de cuidar, pro-
teger, acompanhar, quer dizer, 
são uma bênção”. 

Hoje, se discute muito sobre 
que tipo de mundo se quer dei-
xar aos filhos: deixemos-lhes 
um mundo com famílias – disse 
o Papa, frisando que não exis-
tem famílias perfeitas, mas que 
nem por isso a família deixa de 
ser uma resposta para o ama-
nhã. Recomendou, por isso, que 
cuidemos das nossas famílias, 
verdadeiras escolas do ama-
nhã, pois Deus incentiva-nos 
ao amor, e quem ama sempre 
se compromete com as pessoas 
que ama. “Cuidemos das nossas 
famílias, verdadeiras escolas do 
amanhã. Cuidemos das nossas 
famílias, verdadeiros espaços 
de liberdade. Cuidemos das 
nossas famílias, verdadeiros 
centros de humanidades”. Suas 
afirmações foram dadas às vés-
peras de participar do Encontro 
Mundial das Famílias, ocorrido 
no final de sua viagem aos Es-
tados Unidos e disse  “saibamos 
todos ajudar-nos a cuidar da fa-
mília, para que saibamos,  cada 
vez mais, descobrir o Emanuel, 
o Deus que vive no meio do seu 
povo, fazendo das famílias a sua 
morada”.

Assim vamos todos rezar 
pelo Sínodo dos Bispos sobre a 
Família e cuidar para que cada 
família seja um lugar da expe-
riência do Amor de Deus.

Ano Santo Jubilar da Misericórdia
Abertura da Porta Santa na Catedral Diocesana de São Dimas
17 de dezembro de 2015, 19h.

“ Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia
e do teu amor, pois eles existem desde sempre"

(Sl 25/24, 6).
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Bispos brasileiros convocados 
para o Sínodo da Família

O Vaticano divulgou no dia 15 
de setembro a lista final com os 
nomes dos participantes da XIV 
Assembleia Geral do Sínodo dos 
Bispos, que acontecerá de 4 a 25 
de outubro, no Vaticano. O tema 
escolhido pelo papa Francisco é 
"A vocação e a missão da família 
na Igreja e no mundo contem-
porâneo". Entre os relacionados 
para as diversas atividades, estão 
representantes do Brasil, entre 
eles três cardeais e cinco bispos.

Entre os presidentes delega-
dos do Sínodo está o arcebispo 
de Aparecida (SP), cardeal Ray-
mundo Damasceno Assis. A lista 
também apresenta novamente 
os delegados escolhidos pela 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e confirmados 

Palestras da VIII Semana Teológica
para assistir e ouvir
Faculdade Católica de São José dos Campos disponibiliza material

A Semana Teológica 
da Faculdade Cató-
lica de São José dos 
Campos, em sua 8ª 

edição, trouxe palestras de 
alto nível para enriquecer o 
repertório de formadores de 
opinião e lideranças. De 14 
a 18 de setembro, diversos 
convidados e professores 
da casa trataram de temas 
específicos, ligados ao tema 
geral: “Teologia e os Desafios 
atuais”.

Com o apoio do Departa-
mento Diocesano de Comu-

nicação todas as palestras 
foram gravadas em áudio e 
vídeo e estarão disponíveis 
para aquisição na secretaria 
da faculdade. É preciso reser-
var o CD de áudio ou o DVD 
de vídeo antecipadamente 
pelo telefone (12) 4009-8383 
ou pelo e-mail: secretaria.
catolicasjc@gmail.com.

A oitava Semana Teológica 
iniciou com a palestra de 
Dom José Valmor Cesar Tei-
xeria, bispo diocesano de São 
José dos Campos, que falou 
sobre os 50 anos do Concílio 

Vaticano II e seus teólogos.
O segundo dia contou 

com a presença do Pe. 
Rinaldo R. Rezende e Dra. 
E l i z a b e t h  K i p m a n  q u e 
abordaram o tema “Teolo-
gia e Ideologia de Gênero”.

Para falar sobre Teologia 
e Ecologia, a Faculdade 

Católica, trouxe padre 
Mario Marcelo Coe-

lho, SCJ, da Facul-
dade Dehoniana, 
de Taubaté . O tema 
faz parte da recente 

Encíclica Laudato Si’, 

do Papa Francisco.
A identidade do Papa Fran-

cisco e sua forma de gover-
nar a Igreja foi o assunto do 
penúltimo dia, conduzido 
pelo Pe. Paulo Renato F. G. de 
Campos sob o tema: “A Igreja 
segundo Francisco”.

E para e encerrar mais uma 
edição da Semana Teológica, 
o convidado da última noite 
foi o Pe. Zezinho que abor-
dou sobre a importância de 
“Discernir os sinais dos tem-
pos: um constante desafio 
para a Teologia”

pelo papa: o arcebispo de Brasília 
(DF) e presidente da Conferência, 
dom Sergio da Rocha; o bispo de 
Camaçari (BA), dom João Carlos 
Petrini; o arcebispo de Mariana 
(MG), dom Geraldo Lyrio Rocha, e 

o arcebispo de São Paulo, cardeal 
Odilo Pedro Scherer. O cardeal 
brasileiro João Braz de Aviz tam-
bém participará da assembleia 
sinodal por ser o prefeito da 
Congregação para os Institutos 
de Vida Consagrada e as Socie-
dades de Vida Apostólica, um 
dos dicastérios da Cúria Romana.
Pela nomeação pontifícia, está o 
arcebispo de Manaus (AM), dom 
Sérgio Eduardo Castriani.

Outros brasileiros participam 
do Sínodo: o professor emérito 
de Teologia Moral e Ética no 
Instituto Teológico Franciscano 
de Petrópolis (RJ), padre Antonio 
Moser, que será colaborador da 
secretaria especial; os professores 
Ketty Abaroa de Rezende e dou-
tor Pedro de Jussieu Rezende, da 

Universidade Estadual de Campi-
nas (SP) e que estão envolvidos 
em trabalhos pastorais sobre os 
desafios da família, como audito-
res; Tiago Gurgel do Vale, como 
assistente.

O pastor luterano Walter Alt-
mann é outro brasileiro que 
participará do Sínodo. Ele está 
entre os delegados fraternos 
representando o Conselho Mun-
dial de Igrejas (CMI), onde atuou 
como mediador.

A lista divulgada também 
apresenta os nomes daque-
les que irão compor, além da 
presidência – a cargo do papa 
Francisco -, o secretariado geral, 
relatores, secretariado especial, 
a comissão para informação, 
delegados de igrejas orientais ca-
tólicas, os eleitos pela união dos 
superiores gerais, a subsecretaria 
do Sínodo, o secretariado geral 
e seus colaboradores, além dos 
responsáveis pela divulgação de 
notícias.

Dom DamascenoDom Sérgio Eduardo Castriani

Dom Geraldo Lyrio Rocha Dom João Braz de Aviz Dom Odilo Pedro Scherer Dom Petrini Dom Sergio Rocha
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Paróquias em festa Agende-se

Curso de Introdução a LIBRAS
A Pastoral dos Surdos organiza 
o curso de introdução a LIBRAS 
(Língua Brasileira Sinais) a partir 
do dia 16 de outubro com duração 
até o dia 7 de novembro de 2015. 
Sempre às sextas-feiras e sábados, 
as aulas acontecem das 18h às 
20h, na sala verde 5, no 3º andar 
do prédio novo da Paróquia Espí-
rito Santo. Taxa única de R$ 40,00. 
Vagas limitadas.
As inscrições devem ser feitas na 
secretaria da Paróquia Espírito San-
to (Av. Cassiopeia, 461, Jd. Satélite, 
São José dos Campos). Informa-
ções: (12) 3931-2959 / secretaria.
espiritosanto@yahoo.com.br

VI Parada Jovem Cristo Dance 
“A Sua Balada Cristã” 
Uma “balada cristã, com muita 
oração, através da música, da 
dança e do teatro! DJs de Cristo, 
Cristoteca, tecno-católico, dance, 
enfim... Tudo que uma balada 
cristã pode oferecer de bom. Dia 
11 de outubro, à partir das 19h. 
Local: Clube Ponte Preta / Jacareí. 
Informações: www.facebook.com/
paradajovemjac
E-mail: paradajovemjacarei@
gmail.com .Tel: (12) 98854-8979 / 
98118-85447, com Enio Silvestre.

Cristoteca 
O movimento Aliança de Miseri-
córdia, de São José dos Campos, 

promove no dia 17 de outubro 
a Cristoteca com a presença de 
“Levada do Alto” e vários DJs. 
Com abertura dos portões às 22h, 
o evento acontecerá na Flight 
Eventos (Rua Pedro Rachid, 140), 
em Santana e os ingressos devem 
ser trocados por 2kg de alimentos 
(café, açúcar, óleo, feijão). Pontos 
de venda: lojas Gold Finger (Cen-
tro SJC, CenterVale, Colinas e Vale 
Sul). Informações: (12) 3209-2613 
/ misericordia.sjc@gmail.com / 
facebook.com/misericordia.sjc

Luau - Cristo é a nossa alegria
Promovido pelo Setor Juventude 
da Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes, o terceiro luau “Cristo 
Nossa Alegria” acontecerá no dia 
17 de outubro, das 19h às 22h, na 
Igreja Matriz da paróquia. 
Com muita alegria e animação, 
este ano o evento contará com a 
participação do Ministério Vem e 
Segue-me e os DJs Atos 29.
Local: Rua Palmares, 895, Parque 
Industrial – São José dos Campos. 
Informações: (12) 3933-2920.

Bazar da Pechincha
O Clube de Mães da Paróquia 
Santa Agostinho realiza o Bazar 
da Pechincha toda quarta-feira, 
das 14h às 17h. Paróquia Santo 
Agostinho fica na Av. Papa João 
Paulo II, 150 – Urbanova V. 
Informações: 12 3949-1515

Novena e Festa da Padroeira 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida
Com o tema: “4 anos com Maria 
servindo o Senhor.” a paróquia 
do Pq. Interlagos celebra sua 
padroeira com novena de 3 a 
11 de outubro com oração e 
missa sempre às 19h. 

Confira a programação:
Dia 3/10 (sábado)
Pe. Geraldo Alves da Silva 
Dia 4/10 (domingo) 
Pe. Edinei E. Bat ista
Dia 5/10 (2ª-feira)
Pe. Ivo  Demetrio
Dia 6/10 (3ª-feira)
Pe. Carlos Alberto (Beto)
Dia 7/10 (4ª-feira) 
Pe. Fabiano Cavalcante
Dia 8/10 (5ª-feira)
Pe. Antonio França
Dia 9/10 (6ª-feira)
Pe. Thiago Dias 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Rua Maria Helena da Silva, 135 - Pq. Interlagos - SJCampos
Informações: (12) 3944-2663 
paroquiansa@diocesesjc.org.br

Dia 10/10 (sábado)
Pe. Pedro Graciano
Dia 11/10 (domingo)
Dom Cesar Teixeira
Dia 12 de outubro (2ª-feira)
Festa Solene.
17h: Procissão seguida de missa 
presidida pelo Pe. Alexsandro.

Novena e Festa do Padroeiro 
Santuário São Judas Tadeu
De 19 a 28 de outubro acontece 
a Novena e Festa em honra a 
São Judas Tadeu, o santo das 
causas impossíveis. Nesta ano, 
o tema central da festa será: 
"Jesus Cristo é o rosto da mi-
sericórdia do Pai". Em cada dia 
um padre convidado presidirá 
a missa e refletirá sobre a Mise-
ricórdia de Deus.
 
Confira a programação: 
19 de outubro (2ª-feira)
Pe. Gilberto Gonçalves

20 de outubro (3ª-feira)
Pe. Geraldo Alves da Silva.
21 de outubro (4ª-feira) 
Pe. Luiz Fernando de Siqueira 
Fonseca.
22 de outubro (5ª-feira)
Dom Cesar Teixeira
23 de outubro (6ª-feira) 
Pe. Odinei de Paiva Magalhães
24 de outubro (sábado)
Pe. Francisco José da Silva
25 de outubro (domingo)
Pe. Ademilson Aparecido da Silva
26 de outubro (2ª-feira)
Pe. Andre Afonso Maria Butti
27 de outubro (3ª-feira)
Pe. Pedro Graciano Junior
28 de outubro 
Dia de São Judas Tadeu
6h: Oração do Santo Terço
6h30: Ofício Divino
7h, 10h e 15h: Missa
19h30: Missa Solene presidida 
pelo Pe. João seguida de pro-
cissão.

Santuário São Judas Tadeu
Pça. Cap. Pedro Pinto da Cunha, s/n, Jd. Paulista
São José dos Campos
Informações: (12) 3921-1140

Divulgação

Divulgação
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PAPA NO TWITTER
@Pontifex:

“Todas as vezes que faze-
mos o sinal da cruz, nos 
aproximamos do grande 

mistério da Trindade.

Serviço

›› Móveis e Imóveis

CÁRITAS DIOCESANA
DOE SEU MÓVEL USADO – A 
Cáritas Diocesana aceita doa-
ções de móveis usados e ele-
trodomésticos em bom estado. 
Ligue e agende a retirada da 
sua doação, tel.: 98138 - 8820, 
falar com Diácono Nelson.

MUTIRÃO POPULAR 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
– A Associação Mutirão Popu-
lar, entidade social que atua 
há mais de 30 anos na Diocese 
de São José dos Campos, re-
cebe doações de material de 
construção e também fornece 
a quem precisa. Mais informa-
ções: 3322-0543.

›› Serviço

EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS, CUIDADORES DE IDO-
SOS E BABÁS – Quem está à 
procura de uma empregada 
doméstica, cuidador de ido-
so ou babá pode consultar o 
cadastro do Serviço Social da 
Catedral São Dimas. A consul-
ta deve ser feita pessoalmen-
te, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h, com Célia. A 
Sala do Serviço Social fica ao 
lado da igreja, na Praça Mon-
senhor Ascânio Brandão, 01, 
São Dimas, em São José dos 
Campos.

EMPREGADAS DOMÉSTICAS 
E BABÁS – Quem está à procu-
ra de uma empregada domés-
tica ou babá pode consultar os 
cadastros do Serviço Social da 
Paróquia Sagrada Família (Vila 
Ema). A consulta deve ser feita 
pessoalmente, de terça a sex-
ta-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.

C ADASTRO DE DOMÉS -
TICAS, DIARISTA, BABÁ E 
ACOMPANHANTE DE IDOSOS 
– A Obra Social São Dimas 
oferece para os que estão a 
procura de trabalho cadastro 
para domésticas, diaristas, 
babás e cuidadores de idosos. 
Os interessados deverão en-
trar em contato, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h, 
pelo telefone: 3322-0543, falar 
com Célia.

›› 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 Igre-

ja Matriz São José, na praça 
Cônego João Marcondes Gui-
marães, 69, Centro, em São 
José dos Campos; Em Jacareí 
os encontros acontecem no 
3º sábado de cada mês, na 
Paróquia Santa Cecília – Rua 
Santa Cecília, 93 – Centro. Mais 
informações e reflexões no 
blog www.filhosnoceu.org.br.

ESPAÇO NOSSA ÂNCORA - 
Perdeu um ente querido? O 
ENA (Espaço Nossa Âncora) 
oferece apoio às pessoas que 
sofrem a dor do Luto. Com 
atendimento individual ou 
em grupos formados por até 
10 pessoas, os encontros vi-
sam o compartilhamento de 
sentimentos de dor, a com-
preensão melhor das reações 
e manifestação das fases do 
luto, além de um aprendizado 
com os  novos papeis  na vida 
familiar, profissional e social.  
Os plantões acontecem todos 
as quartas-feiras, das 15h às 
19h na sede do movimento (R. 
Monções, 110), no centro de 
São José dos Campos. Informa-
ções: (12) 3029-6977 ou acesse 
www.enasjc.com.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) 
99102-4137. Ele atende de 
terça a sexta, das 13h30 às 
17h, na Catedral de São Dimas. 
Os interessados podem par-
ticipar também das reuniões 
semanais, nas quartas-feiras, 
às 19h30, do grupo Esperança 
Viva, (GEV), na Catedral São 
Dimas.

CASA LOGOS -A Casa de Re-
cuperação Logos, da Diocese 
de São José dos Campos, é 
destinada às pessoas com 
dependência química (do sexo 
masculino, acima de 18 anos) e 
seus familiares.  Para desenvol-
ver seu trabalho, resgatando 
vidas, a Casa Logos conta com 
a ajuda de sócios colaborado-
res. Para tornar-se um sócio 

colaborador, entre em contato: 
(12)3972-0366.  Conheça mais 
sobre o trabalho da Logos, em 
www.casalogos.org.br .

MINISTÉRIO MAIS QUE VEN-
CEDORES  –  O Ministér io 
Mais que Vencedores é um 
projeto desenvolvido na Pa-
róquia Espirito Santo, unin-
do os trabalhos da Pastoral 
da Sobriedade e grupos de 
Irmandades Anônimas (AA, 
NA, Naranon, Amor Exigente 
etc). É voltado para pessoas 
com dependência química e 
alcóolica e alia técnica (trata-
mento psicológico e terapias) 
com a espiritualidade. O aten-
dimento do Ministério Mais 
que Vencedores acontece nas 
quintas-feiras, das 18h às 22h. 
O grupo de apoio, nas sextas-
-feiras, das 19h30 às 21h30. 
Se você passa por esse tipo 
de dificuldade, participe. Se 
conhece alguém que precisa, 
indique esse apoio. Local: 
Paróquia Espírito Santo, Av. 
Cassiopéia, 461, Jardim Saté-
lite, em São José dos Campos. 
Informações: (12) 99762-8104 
/ 98161-6568.

Divulgue aqui o trabalho de sua Obra 
Social, Paróquia, Grupo ou Movimento.

Ligue para o Jornal Expressão (12) 
3928-3929 ou envie um e-mail: 

jexpress@diocesesjc.org.br
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Diocese elege prioridades
para sua ação evangelizadora
4ª Assembleia Diocesana de Pastoral foi realizada nos dias 12 e 13 de setembro

A Diocese de São José dos 
Campos realizou sua 4ª Assem-
bleia Diocesana de Pastoral nos 
dias 12 e 13 de setembro, na 
Faculdade Católica de São José 
dos Campos. Mais de 200 pesso-
as estiveram envolvidas, entre 
delegados e equipes de serviço. 
Oração, palestras, reuniões em 
grupos e plenárias preencheram 
os dois dias de trabalho, em que 
a Diocese de São José dos Campos 
elencou prioridades para a sua 
ação evangelizadora e pastoral.

A 4ª Assembleia teve como 
princípios gerais chegar às linhas 
de ação, a partir das conclusões 
do I Sínodo Diocesano, concluído 
em 2010, para elaborar o Plano 
Diocesano de Evangelização e 
Pastoral e fazer uma ligação com a 
celebração dos 35 anos da Diocese, 
que acontecerá em maio de 2016.

A Assembleia - No sábado, 
Dom Cesar Teixeira, apresentou o 
esquema para elaboração do Pla-
no Diocesano, tendo como ponto 
de partida responder às questões: 
“o que somos? A quem servimos? 
Onde queremos chegar? Como 
faremos para chegar?”. Dom Cesar 
também exemplificou como che-
gar à definição da “missão” e da 
“visão” da diocese que se pretende 
ter. Orientando como fazer gestão 
eclesial, Dom Cesar explicou o 
passo a passo de como realizar o 
Projeto Orgânico da Diocese. Em 
seguida, os participantes assisti-
ram a um vídeo contendo dados 
sobre a diocese e depoimentos de 
padres assessores das comissões. 
Orientados pelo coordenador 
diocesano de Pastoral, padre 
Edinei Evaldo Batista, os membros 
da assembleia foram divididos 
em grupos.  

Após o almoço, preparado com 
muita dedicação pela equipe de 
cozinha da paróquia Espírito San-
to, os participantes começaram as 
reuniões para debater as questões 
apresentadas pelo coordenador 
diocesano. Na parte da tarde, após 
as reuniões em grupos, foram 
escolhidas as cinco ações priori-
tárias.  (quadro) Dessas linhas de 
ação resultará o Projeto Diocesano 
de Pastoral a ser elaborado após a 
realização da Assembleia.

 No domingo, padre Djalma 
Lopes Siqueira, vigário geral da 
Diocese, fez a palestra “Ilumi-
nações para a Viabilização das 
Prioridades” e os grupos voltaram 
a se reunir para propor ações e 
estratégias para cada prioridade 

pastoral escolhida. Com base no 
estudo, análise da realidade e nas 
propostas apresentadas, a Diocese 
irá elaborar seu Plano Diocesano 
para um prazo ainda a ser defini-
do. A Assembleia encerrou-se com 
a Santa Missa. 

As Prioridades Pastorais
- Família
- Juventude
- Ação Missionária
- Processo Catequético forma-
dor de discípulos missionários
- Dimensão social da evan-
gelização

Quem participou
da Assembleia
- O Bispo Diocesano
- o Vigário Geral
- o Ecônomo Diocesano
- o Coordenador Diocesano 
de Pastoral
- Padres coordenadores das 
Regiões Pastorais
- 3 membros da coordenação 
diocesana dos Diáconos
- 1 Diácono por Região Pas-
toral
 - 5 representantes das Religio-
sas e 2 dos Religiosos
- 2 seminaristas
- Padres e diáconos assessores 
das pastorais, movimentos, 
organismos, associações e 
novas comunidades
- Coordenadores diocesanos 
das pastorais, movimentos, 
organismos.
- Leigos Representantes de 
cada uma das 44 paróquias

O caminho pós assembleia
Logo após a realização da 4ª 

Assembleia Diocesana, D. Cesar 
reuniu-se com o Conselho Pres-
biteral e decidiu pela criação da 
ECOP (Equipe de Coordenação 
Pastoral), a ser presidida por ele 
e composta pelo Coordenador 
diocesano de Pastoral e mais 5 
padres. 

Essa equipe será responsável 
pela coordenação da elaboração 
do Plano Diocesano de Evange-
lização partindo das propostas 
e sugestões feitas durante a As-
sembleia, definindo a identidade 
e missão da diocese e chegando 
à elaboração das práticas para 
efetivar as ações escolhidas como 
prioritárias. Para ajudar a atingir 
esse objetivo serão constituídas 
pequenas equipes compostas por 
diáconos, religiosos e leigos, que 
trabalharão sobre cada uma das 

 

ações prioritárias.
Na elaboração do Plano de 

Evangelização serão consideradas 
também as sugestões que as 
Diretrizes Gerais da Ação Evan-
gelizadora da Igreja no Brasil 
apresentam, bem como as ideias 

que foram ventiladas durante o 
Sínodo Diocesano. Tudo isso para 
que a nossa ação evangelizadora 
esteja sintonizada com a nossa 
história e com a caminhada da 
Igreja no Brasil.

Para a elaboração de um Plano 

de Evangelização bem consistente 
e prático será necessário um 
tempo razoável e o mesmo terá a 
validade para um período de, no 
mínimo, 10 anos.

Assim sendo, outras assem-
bleias poderão ser realizadas 

durante o tempo da elaboração 
do Plano, tanto para colher mais 
propostas quanto para a sua 
aprovação final.

Todo o material da Assembleia pode 
ser consultado no site da diocese: 

www.diocesesjc.org.br, na sessão de 
Downloads.
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Sub-Região Aparecida realiza XI Assembleia
“Uma Igreja em Saída” – 

com este tema, lideranças 
das dioceses de São José 
dos Campos, Taubaté, Lo-
rena, Caraguatatuba e Ar-
quidiocese de Aparecida 
estiveram reunidas no Se-
minário Santa Teresinha, 
em São José dos Campos 
para a sua XI Assembleia 
de Pastoral. O evento 
aconteceu no dia 19 de 
setembro, das 8h às 15h, 
começando com a Santa 
Missa. Na programação, 
aconteceram palestras, 
trabalhos em grupos e 
apresentação da síntese 
de prioridades para a ação 
evangelizadora.

Em suas palavras de 
abertura, o presidente 
da Sub Região Apare-
cida, dom João Inácio 
Müller, bispo de Lorena, 
disse que “no centro da 
assembleia está a Pa-

lavra do Senhor, a pre-
sença do nosso Deus.” E 
dirigindo-se aos parti-
cipantes afirmou: “Aqui 
tem muita mãe, muito 
pai de família, que vive 
a fé no dia-a-dia de ma-
neira muito especial lá 
em sua casa. E dentre 
vocês há muitas pes-
soas que trabalham no 
magistério. Então, são 
os locais, os lugares, os 
aerópagos diários, onde 
nós vivenciamos o dom 
que nós recebemos que 
é o dom do batismo, 
o dom do Senhor para 
nossa fé.”

Padre Djalma Lopes 
Siqueira, vigário geral 
da diocese e mestre em 
Missiologia pelo Institu-
to Teológico da América 
Latina discorreu sobre o 
tema central a fim de dar 
suporte para os trabalhos 

em grupos. Padre Djalma 
citou as Diretrizes da Ação 
Evangelizadora no Brasil, 
atualizada pelos bispos 
do Brasil na última Assem-
bleia e elencou critérios 
para uma Igreja em mis-
são, uma Igreja em saída. 

A conversão pastoral de 
leigos e leigos, o estado de 
missão permanente foram 
alguns pontos aprofunda-
dos por ele. “Sair de uma 
pastoral de conservação 
para uma pastoral mis-
sionária”, necessidades 

apresentados na Evan-
gelli Gaudium pelo Papa 
Francisco. Também o Do-
cumento de Aparecida foi 
utilizado para aprofundar 
o aprendizado sobre a 
missionariedade da Igreja. 
Em seguida, apresentou 

o livreto com o Projeto 
Missionário para estudo 
e aprofundamento.

Os cinco bispos da pro-
víncia estavam presentes. 
Dom Raymundo Damas-
ceno Assis, cardeal arce-
bispo de Aparecida, dom 
José Carlos Chacorowski, 
de Caraguatatuba, dom 
João Inácio Müller, de Lo-
rena, dom Wilson Angotti, 
de Taubaté  e dom Cesar 
Teixeira,  de São José dos 
Campos. 

“Como é bom, num 
âmbito maior, que nos-
sas paróquias e dioceses 
possam olhar um hori-
zonte mais largo e enxer-
gar mais além. Parecem 
ser tão complicadas as 
nossas realidades, mas 
sempre vejo o quanto é 
bom partilhar esperanças 
e sonhos,” avaliou dom 
José Carlos.

Terra de Maria: Um filme que
aproxima as pessoas de Deus
Filme será exibido nos dias 12, 14/10 e 17/10 no Cinemark. Leve sua família!

Já exibido em 25 
países, o filme “Terra 
de Maria” finalmen-
te será lançado no 

Brasil na rede Cinemark 
no dia 12 de outubro. 
Após grande sucesso de 
público no exterior, o 
filme chega ao Brasil no 
dia de Nossa Senhora 
Aparecida. Filmado em 
10 países, este documen-
tário reúne depoimentos 
emocionantes, mas ques-
tionadores. 

No Brasil, o filme está 
programado para ser 
exibido apenas em três 
datas. Para que continue 
em cartaz, a equipe de 
divulgação no Brasil está 
empenhada em lotar as 
salas de cinema. Quanto 
mais pessoas assistirem 
à estreia mais chance 
terá de permanecer na 
programação. 

“Por quê não fazer 
filmes que falem sobre 
Deus, sobre a beleza de 

Sucesso em 25 países.
Na Espanha ficou por 7 meses e superou o filme Frozen.
No México foi um dos filmes mais vistos
No Paraguay foi o 3º filme mais visto:
Na Polônia foi um sucesso. O manchete do jornal diz: toda Polônia está 
falando sobre o filme, faltam vagas nos cinemas, isto é o fenômeno: 
“Terra de Maria”

Contatos nas redes sociais:
TWITTER: terrademariabr
FACEBOOK: terra de maria brasil 
SITE: www.terrademaria.com           
E-MAIL: terrademariabrasil@yahoo.com.br
Assista ao TRAILER: www.youtube.com/watch?v=gHpxspZ3ECI

uma vida de fé, sobre as 
inquietudes espirituais 
do cidadão do século 
XXI e para todos o públi-

co?” (...) “É dificil definir 
o gênero do filme, pois 
mistura documentário 
com ficção, humor com 

religiosidade, drama com 
mistério... você chora, ri e 
pensa na mesma medida,”  
conta o diretor J.M Cotelo.

Divulgação
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Entrevista

Vida de missionário!
Jovem sempre ativo na comunidade paroquial, mas com o desejo de entregar sua vida inteira-
mente para Deus, assim Pedro Henrique Ribeiro, de 26 anos, resume seu início do despertar mis-
sionário. Em agosto de 2014 teve sua primeira experiência de missão. Ele conta como iniciou sua 
vocação e sua vivência na cidade de Luanda, em Angola.

Jornal Expressão: Como eram 
suas atividades na paróquia?
Pedro Henrique: Sempre fui atu-
ante na Paróquia Sagrada Família, 
em São José dos Campos. Partici-
pava dos Oratórios, das Semanas 
Missionárias dos Salesianos que 
acontecem nas férias, frequentava 
também o GOSD (Grupo de Oração 
São Dimas). Foi nesse grupo, que a 
partir de 2009, no Retiro de Carnaval, 
iniciei meu processo conversão, o 
encontro pessoal com Cristo. Mas 
sempre estava presente em outras 
atividades, como teatro da Semana 
Santa, Corpus Christi e outras festas 
importantes e nos grupos da Reno-
vação Carismática. Quando comecei 
a faculdade, também participava de 
um grupo universitário. 
JE: Como surgiu sua vontade em 
fazer missão?
Pedro Henrique: Desde 2008, 
participando do Ministério Jovem, 
da RCC, pude conhecer a missão que 
o grupo faz no período de férias, em 
janeiro. A missão “Jesus no Litoral” 
foi muito intensa. Nos dez dias pude 
fazer uma experiência nova na minha 
vida e aprender o verdadeiro sentido 
de sair e pregar o Evangelho e, claro, 
ser testemunha com nossas atitudes, 
também nesses dias. A partir dessa 
missão não parei mais. O Natal eu 
passava em casa, com minha família, 
e, a virada do ano era na praia, mas 
fazendo missão.

Nesse ano também, no ENJ - 
Encontro Nacional da Juventude 
Carismática com os 5 mil jovens 
presentes, na noite do sábado, sa-
ímos para fazer missão. Aquilo me 
deixou louco. Tudo que vivenciei me 
impulsionou pra sempre mais fazer 
missão. Porém, não estava contente, 
queria entregar mais minha vida 
para Deus, mas precisava terminar a 
faculdade e parece que nesse tempo, 
Ele foi me preparando. 
JE: Como surgiu a oportunidade 
de você ir para Angola?
Pedro Henrique: Como o Padre 
Ivan, vigário da paróquia Sagrada 
Família, tinha acabado de chegar 
de lá, ele comentou com uns amigos 
que precisava de um jovem para 
fazer trabalhos voluntários lá, na 
casa dos Salesianos. Esses amigos 
comentaram comigo e fiquei muito 

animado. No mesmo dia, liguei pro 
padre e fomos conversando. Isso 
era dia 23 de maio, véspera do dia 
de Nossa Senhora Auxiliadora. No 
dia 24, após a missa da festa, fui 
conversar com ele e na hora já fomos 
acertando os detalhes. Não acreditei 
que poderia ser tão rápido. 
JE: Como foi a reação da família?
Pedro Henrique:  Há alguns meses 
eu comentava com minha mãe 
que estava terminando de pagar a 
faculdade e assim que terminasse 
iria fazer missão. Uma coisa é fazer 
missão aqui no Brasil, em cidades e 
em outros estados; nunca imaginei 
que minha primeira experiência 
grande de missão seria fora do país 
e justamente na África. Mas, apesar 
de no primeiro momento, lá em casa, 
terem ficado apreensivos, estavam 
tranquilos porque conhecem os Sa-
lesianos e sabem que seria tranquilo. 
JE: Quanto tempo foi a missão e 
onde ficou?
Pedro Henrique:  Fiquei quase 
um ano; fui em agosto de 2014 e 
voltei em julho de 2015. Em Angola, 
fiquei no distrito chamado Catete, da 
cidade de Luanda. A casa chama-se 
Kala-kala, que significa trabalho, em 
Kimbundo, o idioma local. A comu-
nidade existe desde 2008, foi cedida 
pelo governo de Angola e abriga cerca 
de 100 meninos tirados das ruas.
JE: Qual a realidade que você 
encontrou e vivenciou nesse 
tempo?
Pedro Henrique: O país está em 
reconstrução após a Guerra Civil. A 
população, apesar do tempo, ainda 
reflete o mesmo sentimento. Na 
cidade de Luanda há um desenvolvi-
mento muito grande, mas no centro, 
nas periferias, os bairros afastados, 
vemos a falta de infraestrutura e 
saneamento básico.
JE: Quais foram as atividades 
realizadas lá?
Pedro Henrique:  Nesse tempo 
dei aulas de Educação Física para os 
meninos que moram no internato e 
também para as crianças que moram 
nas aldeias próximas de Kala-kala. 
Além das aulas, nos finais de semana, 
ajudávamos na formação religiosa, 
dava catequese, ajudava na liturgia 
e nas outras necessidades da casa.

Tinha uma rotina na casa. Após o 

“bom-dia”, que é a oração e comen-
tário do Evangelho do dia, tínhamos 
o “mata-bicho”, como eles chamam 
o café da manhã e em seguida eles 
iam para as atividades escolares. 
No período da manhã e da tarde eu 
dava aula de educação física e acom-
panhava os meninos no intervalo; 
tinha que estar presente no meio 
deles, como Dom Bosco disse para 
estar no pátio.
JE: Como é a Igreja Católica 
naquela região?
Pedro Henrique: Senti muita 
diferença; a realidade deles é comple-
tamente outra. Apesar das dificulda-
des, é um povo muito animado. Eles 
cantam muito. Nas celebrações da 
missa, é muito difícil ver uma banda, 
um grupo de música; é sempre o 
coral e, o engraçado é que no início 
das missas eles entram juntos. Os 
cantos são sempre acompanhados 
de muitas palmas, o que dá o ritmo 
também para as músicas. 

Outra coisa que me chamou mui-
ta atenção é o ofertório. Eles entram 
pelo corredor central com muitos 
alimentos, frutas, verduras. Tudo o 
que plantam e colhem eles ofertam 
e depois a Igreja reparte com as co-
munidades carentes. É muito bonito. 
JE: Em algum momento pensou 
em voltar para o Brasil?

No início o choque foi muito 
grande, pela realidade ser bem 
diferente, pela rotina e estar num 
contexto totalmente fora do centro 

urbano. Além do desgaste, pelos 
meninos serem bem carentes de 
carinho também, isso te consome. 
Mas ver felicidade no rosto deles, a 
reciprocidade é força que sustenta. 
Deus também não desampara.
JE: Que aprendizado é possível 
tirar dessa missão?
Pedro Henrique: A experiência 
vivida lá é para a vida. O aprendizado 
na parte humana, a valorização de 
cada detalhe, cada pequena coisa 
que temos. Cada vez mais tenho 
amado minha Igreja, minha família. 

Cresci muito como cristão e como 
ser humano. A confiança que encon-
trei nos meninos, o exemplo deles, me 
ensinaram a viver o desapego.  
JE: E agora você fará uma nova 
missão no México. Como está 
sua expectativa para um país 
completamente diferente des-
sa primeira experiência?
Pedro Henrique:  Depois dessa 
grande experiência, sinto muito 
forte no meu coração o desejo de 
continuar servindo a Deus na evan-
gelização como missionário. Hoje 
tenho a oportunidade de fazer mais 
um ano de missão. Dessa vez numa 
comunidade chamada Espada do 
Espírito, que faz parte da Renovação 
Carismática Católica, movimento de 
que participo e tem fortalecido minha 
fé há muitos anos.

Essa comunidade não está no 
Brasil, porém conversando e parti-
lhando com dois grandes amigos, 
recebi o convite para fazer o progra-
ma La Brecha, em Monterrey, durante 
um ano também.
JE: Para você o que é ser mis-
sionário e fazer missão? Deixe 
uma mensagem para aqueles 
que também sentem vontade 
de fazer missão.
Pedro Henrique:  A missão começa 
no desejo de ajudar o próximo, de vi-
ver o amor ágape. O cristão não pode 
só ouvir a palavra e guardá-la para si; 
é preciso transmitir. Todo batizado é 
chamado a ser discípulo-missionário. 
Comece pelo dia-a-dia e você verá 
que isso é o pouco. Na vivência nos 
sacramentos e no testemunho Deus 
mostra qual a sua missão e vocação, 
seja na sua casa, no seu trabalho ou 
além-fronteiras. Transmita Cristo com 
suas atitudes e com sua vida.

Divulgação
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Diocese reza pelos cristãos perseguidos e 
levanta recursos destinados ao Oriente Médio

No último dia 15 de 
setembro, a liturgia 
fez memória de Nossa 
Senhora das Dores, 

a figura de Maria que segue ao 
lado do Cristo em seu sacrifício 
final, em sua Paixão e Morte. Em 
nossa Diocese também foi feita 
essa experiência de comunhão 
no sofrimento dos membros do 
Corpo de Cristo que têm sido sa-
crificados por professar a fé cristã.

Os cristãos são o grupo que 
mais sofre perseguição religio-
sa em todo o mundo, atual-
mente estima-se que 80% da 
discriminação religiosa exis-
tente sejam voltadas contra os 
cristãos, o que corresponde a 
aproximadamente150 milhões 
de pessoas. Entre os anos 2000 
e 2011 a estimativa é de que 
100 000 cristãos tenham sido 
assassinados, uma média de 
11 martírios por hora durante 

pelos perseguidos no Iraque, 
adoração ao Santíssimo Sacra-
mento e Santa Missa presidida 
por Dom Cesar. Houve também a 
dimensão informativa com a exi-
bição de dois vídeos mostrando 
a realidade vivida pelos cristãos 
no Oriente. A parte material 
também foi contemplada com 
as ofertas e vendas de camisetas, 

cuja arrecadação total foi desti-
nada ao auxílio financeiro às Dio-
ceses que sofrem a perseguição. 
Também no final de semana, dias 
26 e 27 de setembro, as coletas 
de todas as paróquias foram 
destinadas para o Oriente Médio 
e pelos atingidos pelo terremoto 
do Nepal.

Para quem quiser conhecer 

esse período.
Diante dessa realidade, a Co-

missão Diocesana dos Movi-
mentos, Associações e Novas 
Comunidades promoveu uma 
Vigília de Oração pelos cristãos 
perseguidos. A Vigília teve três 
momentos espirituais intensos: 
oração do Santo Terço com os 
mistérios dolorosos meditados 

mais sobre essa realidade, bas-
ta acessar o site da Fundação 
Pontifícia Ajuda à Igreja que 
sofre (www.ais.org.br), lá estão 
disponíveis a meditação dos 
mistérios do terço feita pelos 
perseguidos, vários vídeos e 
informações sobre como cola-
borar materialmente.

 Maria Teresa Rosa

Paróquia do Perpétuo 
Socorro promove
Cerco de Jericó
Comunidade espera receber cerca de 1 500 
fiéis, unidos para louvar e derrubar muralhas.

A Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, do 
bairro Campo dos Alemães, 
em São José dos Campos, re-
alizará o Cerco de Jericó entre 
os dias 19 e 25 de outubro. O 
cerco terá como tema o amor, 
com inspiração na passagem 
de 1 Coríntios, 13 “Sem o 
amor de nada valeria”. 

O evento é um dos mais 
importantes para a paróquia 
no ano de 2015 e contará 
com a presença de padres 
convidados que abordarão 
assuntos ligados ao tema 
como: “Deixar ser moldado 
pelo oleiro”, “O amor quebra 
as barreiras na vida familiar”, 
“Com o amor vencemos as di-
ficuldades financeiras”, entre 
outros. Contando também 
com a presença de ministé-
rios de músicas como Resgate 
de Almas e Vida e Comunhão. 

A programação completa e 
todas as informações sobre o 
evento estão na página oficial 
da paróquia no Facebook 
“Perpetuo Socorro”.

A realização do Cerco de 
Jericó é uma grande opor-
tunidade de comunhão com 
Deus para a comunidade, 
momento em que todos, 
agradecendo ao Senhor, der-
rubam muralhas da vida.

A organização do evento es-
pera cerca de 1.500 pessoas du-
rante os sete dias e a paróquia 
está de portas abertas para 
todos que desejarem participar 
do evento e viver um momento 
de intimidade com Deus.

A Igreja de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro fica na 
Rua Ângelo Belmiro Pintus, 
320, no Campo dos Alemães, 
em São José Campos. Infor-
mações: (12) 3966-1081.

Pascom diocesana oferece
capacitação técnica dos agentes
Fala Pascom reuniu mais de 200 pessoas em dois dias de formação em São José

A Pastoral da Comunicação realizou nos 
dias 26 e 27 de setembro mais uma edição 
do Fala Pascom, evento anual de aperfeiço-
amento para agentes por meio de palestras 
e oficinas técnicas em diversas áreas da 
comunicação. O encontro foi realizado na 
Faculdade Bilac, em São José dos Campos e 
começou no sábado (26) com uma palestra 
sobre liderança com a consultora de negócios 
Nilza Sales. No dia, aconteceu ainda um 
bate papo sobre o papel da Pascom e as 
prioridades diocesanas definidas na última 
Assembleia de Pastoral, com o coordenador 
diocesano da Pascom, Marcos Nogueira. No 
domingo (27), a programação começou com 
a Missa presidida por Dom Darci José Nicioli, 
bispo auxiliar de Aparecida e presidente da 
Comissão Episcopal Pastoral para a Comu-
nicação da CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil).

Em sua homilia, Dom Darci ressaltou 
a importância do comprometimento dos 
comunicadores com o anúncio do Evangelho, 
e afirmou que o comunicador cristão deve 
viver aquilo que crê e comunicar aquilo que 
vive. “Comunicadores, procurem cultivar uma 
proximidade maior com a Palavra de Deus. 
[...] Não podemos ficar fechados em nós mes-
mos para bem comunicar. Não devemos falar 
somente com quem quer nos ouvir. Temos 
que ter também uma janelinha para que a 
nossa mensagem chegue de um jeito bom, 
agradável, aos afastados e aos que nunca 
estiveram na Igreja”, destacou o presidente.  

Novidade lançada durante o Fala Pascom 
foi a abertura da Escola Diocesana de Design 

Gráfico, curso da Pascom Diocesana que deve 
começar em breve.
Oficinas

Segundo a organização, participaram 
228 pessoas de 39 paróquias da Diocese de 
São José dos Campos e de quatro dioceses, 
que se dividiram nas 11 oficinas oferecidas 
com mais de 15 formadores capacitados, 
profissionais experientes das áreas de pu-
blicidade, fotografia, jornalismo e rádio e TV. 
Todas as oficinas contaram com atividades 
práticas e conteúdo teórico.

A catequista Helena Soares, 32, da Paró-
quia Nossa Senhora de Lourdes, afirmou que 
foi uma nova experiência. Ela participou da 
oficina de Missa com Crianças.  “Saber que 
o momento do Ato Penitencial, Glória e a 
animação inicial podem ser trabalhados 
de forma lúdica é novidade”, disse sobre o 
aprendizado recebido.

Durante à tarde, os agentes produziram 

vídeos, fotos, textos jornalísticos, exercícios 
de teatro e ainda desenvolveram planos e 
estratégias de comunicação, análise de redes 
sociais e pesquisas de mercado.  “Os partici-
pantes receberam um problema e desen-
volveram soluções com projetos de gestão 
que com certeza poderão ser aproveitados 
ao final deste encontro. Eles se esforçaram 
muito e eu gostei do resultado”, destacou a 
comunicóloga Danielle Rojas, que ministrou 
a oficina de Gestão da Comunicação. 

A oficina de Daniele foi gravada, assim 
como a Missa presidida por Dom Darci José 
Nicioli. Os vídeos podem ser vistos no canal 
PASCOM SJCampos no YouTube. (www.you-
tube.com/pascomdiocesanasjc ).

Angela Ferreira - (PASCOM da Paróquia Sagrada Família) 
Luciana Estarepravo da Silva  

(PASCOM da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes)
Elaine Rodrigues - (PASCOM da Paróquia Espírito Santo)

Texto produzido durante a oficina de Redação 
e Jornal do Fala Pascom 2015
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Divulgadas normas para
celebração de matrimônios
O bispo diocesano de São José dos Campos, Dom José Valmor Cesar Teixeira, publicou “Orientações 
sobre Celebrações do Matrimônio “Fora do Templo Católico” a fim de “dirimir as dúvidas e salvaguar-
dar a sacralidade e dignidade do Sacramento do Matrimônio”.
Leia o documento a seguir:

Aos Revmos. Srs. Párocos, 
Vigários e Diáconos;

À Pastoral Familiar, 
aos Nubentes, 
e Todos os Envolvidos na 

Preparação e Celebração do 
Sacramento do Matrimônio. 

Com a finalidade de dirimir 
dúvidas a respeito de realiza-
ção do matrimônio fora do es-
paço sagrado (igreja paroquial 
ou oratórios pertencentes às 
paróquias ou institutos religio-
sos) e com a finalidade pastoral 
de salvaguardar a sacralidade e 
dignidade do Sacramento do 
Matrimônio, considerando o 
que determina o Código de Di-
reito Canônico no cânon 1.118 :

• “Parág. 1º – O matrimô-
nio entre católicos ou entre 
uma parte católica e outra 
não-católica, mas batizada, 
seja celebrado na igreja pa-
roquial; poderá ser celebrado 
em outra igreja ou oratório 
com a licença do Ordinário 
local ou do pároco.

• Parág. 2° – O ordinário 

local pode permitir que o 
matrimônio seja celebrado 
em outro local conveniente.

• Parág. 3° – O matrimônio 
entre uma parte católica e 
outra não-batizada pode ser 
celebrado em outro lugar 
conveniente”.

 
Para que haja clareza no que 

diz respeito aos casamentos 
“fora do templo católico”, e 
considerando o exposto acima, 
esclarecemos que:

“O lugar próprio para a 
celebração do Matrimônio, 
assim como de qualquer 
outro sacramento,  é a igre-
ja paroquial onde uma das 
partes tiver domicílio, quase 
domicílio ou residência há 
um mês, ou, tratando-se de 
vagantes, na paróquia onde 
de fato se encontrarem (cf. 
cân. 1115). São permitidas 
celebrações de casamentos 
em capelas e igrejas da mes-
ma paróquia ou de outra, a 
critério do pároco da mesma.  
Não será  permitida a cele-
bração do Matrimônio “fora 

(pai, mãe, irmão, irmã), que o 
impeça de  se locomover até 
a Igreja (casamento no local 
onde esse se encontra);

c) Por alguma circunstância 
que desaconselhe a celebração 
normal na Igreja, a juízo do 
Ordinário local.

Todos os envolvidos e in-
teressados no Sacramento do 
Matrimônio, especialmente 
os noivos, familiares, e outros, 
o primeiro lugar que devem 
procurar para receber orien-
tações é a Secretaria Paroquial 
da paróquia a que pertencem.

Não serão aceitos argumen-
tos de prejuízos financeiros por 
já ter sido contratado o local 
(“fora do templo católico”) ou 
qualquer outro motivo, como 
“convites já distribuídos”, ale-
gando desconhecimento das 
normas da Igreja Católica.

São José dos Campos, 16 de 
setembro de 2015.

Dom José Valmor Cesar Teixeira
Bispo da Diocese de São José dos Campos

Diácono Pasquale Gerardo
Chanceler da Cúria

do templo católico”, ou seja,  
locais particulares, tais como: 
chácara, buffet, restaurante, 
clube, “capela particular” e 
outros ambientes similares, 
a não ser em raras exceções 
abaixo relacionadas, mas 
somente, com a autorização 
do “ ordinário local.” (o Bispo 
Diocesano ou, na sua ausên-
cia, o Vigário Geral), através 

de requerimento do Pároco:
a) Em caso de mista-religião 

ou de disparidade de culto, 
quando houver dificuldade da 
parte não-católica ou de seus 
familiares (pai, mãe, irmão, 
irmã) para participação em 
templo católico;

b) Por motivo de doença 
grave de um dos nubentes, ou 
familiar direto dos nubentes 

Legião de Maria completa 94 anos de existência

Reconhecida como "as-
sociação internacional 
de fiéis", com a aprova-
ção dos estatutos des-

ta realidade eclesial, a Legião 
de Maria, surgiu em 1921 em 
Dublin, na Irlanda. Iniciativa 
de um grupo de poucas pes-
soas guiadas por Frank Duff, 
funcionário do Ministério das 
Finanças e após Secretário 
particular do Ministério da 
Defesa irlandês, esta histórica 
associação viu, nos seus 94 
anos de história, uma capilar 
difusão no mundo.

Através da formação de 
milhares de grupos em todos 
os continentes, difundiu-se a 
identidade própria da Legio 
Mariae, fortemente radicada 
na espiritualidade mariana e 

trouxe-nos a notícia de que o 
Papa Francisco encontrou-se 
em uma das paróquias visita-
das em Roma, com um grande 
número de legionários e disse: 
"Aprecio muito o trabalho da 
Legião de Maria por causa do 
seu espírito determinado. Se-
jam firmes."

DIOCESE - No último dia 
7 de setembro, às 19h30, na 
Catedral de São Dimas, os 
legionários da nossa Diocese 
comemoraram o aniversário de 
94 anos de fundação da Legião 
de Maria no mundo, com uma 
linda Missa celebrada pelo seu 
Pároco, Padre Rinaldo Roberto 
de Rezende. Acorreram à Ca-
tedral, Legionários de toda a 
Diocese, inclusive de Jacareí e 
Eugênio de Melo.

Se você quer trabalhar em 
favor do próximo, cumprindo 
melhor sua missão de batizado, 
venha conhecer a Legião de 
Maria e participar de um dos 
seus grupos, pois somos um 
movimento formado por Cató-
licos devotos de Nossa Senho-
ra, que se reúnem para rezar e 
organizar suas atividades de 
evangelização que são: visitas 
aos doentes e idosos, seja em 
hospitais, nas cadeias, ou nos 
lares das famílias. Os grupos da 
Legião são pequenos, com um 
máximo de 12 pessoas, e nos 
dão a oportunidade de formar 
verdadeiras amizades. Informe-
-se na sua paróquia para saber 
onde eles existem.

Vanda Marcondes
Coordenadora Diocesana da Legião de Maria

na entrega ao Espírito San-
to. O movimento propõe aos 
próprios membros, como ob-
jetivos prioritários, a própria 
santificação e a participação 
na missão evangelizadora da 
Igreja por meio do empenho 

em tantos apostolados a servi-
ço dos pobres e dos sofredores 
e daqueles que estão afastados 
da fé.

Recentemente o Informativo 
nº 140, de abri/maio/2014, do 
Concilium Legionis de Dublin, 

Divulgação
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Compromissos do Bispo Diocesano

Diácono Bindão, uma vida dedicada à família e à Igreja
A Diocese de São José dos 

Campos despediu-se do diáco-
no Sylvio de Barros Bindão em 
Missa celebrada na Catedral 
de São Dimas no dia 26 de se-
tembro, às 9h. Diácono Bindão, 
como era conhecido, faleceu aos 
92 anos na manhã do dia 25 de 
setembro após um período de 
enfermidade. Ele foi o primeiro 
diácono da diocese e membro 
da comissão de criação desta. 
Foi ordenado em 1971, na 
Diocese de Taubaté. Ao final da 
Missa de Exéquias, Dom Cesar 
Teixeira homenageou o diácono 
Bindão por sua dedicação a esta 
Igreja Particular. "A Diocese de 
São José dos Campos é grata 
por sua passagem entre nós. O 
diácono Bindão foi um servidor 

dos servidores de Deus. Dedicado 
à família e à Igreja, foi exemplo 
de homem de Deus. Interceda por 
nossa Diocese, nossos padres, nos-
sos diáconos, nossos seminaristas, 
povo de Deus e também por sua fa-
mília. Para que todos vivam aquilo 
que o senhor viveu e ensinou para 
nós. Obrigado diácono Bindão!" 
(Dom Cesar Teixeira).

Sylvio Barros Bindão
Nasceu em Taubaté no dia 7 de 

março de 1923. Filho de uma nu-
merosa família, e muito religiosa. 
Filho de Antonieta Barros Bindão 
e de João Bindão. Casou em pri-
meiras núpcias com Ivete Ribeiro 
Bindão. Ficou viúvo com duas filhas 
Antônia Lúcia e Silvia Maria.

Casou-se em 1957 com Odila 

Izabel Marchini Bindão na Basílica 
de Aparecida da qual eram muito 
devotos de Nossa Senhora. Tiveram 

onze filhos: Maria do Carmo, Maria 
de Lourdes, Marina, Maria Anto-
nieta, Maria Auxiliadora, Maria 

de Fátima, Maria Cristina, Maria 
Angélica, Silvio, Maria Regina e 
Maria Teresa. Há três anos, dona 
Odila partiu para a Casa do Pai.

Lembramos as atividades como 
Vicentino fazendo visita aos pobres 
e doentes, contador na Empresa 
Ford, gerente de ônibus na São 
Bento. Advogado, corretor de imó-
veis, professor, vereador, provedor 
da Santa Casa de Misericórdia, di-
ácono e colaborador na construção 
da Catedral, procurador da diocese, 
administrador da Capela Nossa Se-
nhora de Fátima, enfim, o cidadão 
joseense que muito contribuiu para 
a felicidade de muitas pessoas.

Focalizamos a vida do filho, irmão, 
marido, pai, avô, bisavô, tio, amigo, 
companheiro. Um homem sempre 
trabalhador, íntegro, que em meio 

às tristezas e alegrias, às vitórias e 
fracassos, soube viver intensamente 
com dignidade cada momento da 
vida, que é um presente de Deus. 
Um semeador da paz, conciliador de 
conflitos. Exemplo de integridade 
e bom caráter. Dotado de uma 
paciência ímpar.

Podemos dizer que teve dois 
amores: a família e a Igreja. Na 
família – sua razão de viver – 
foi sempre amoroso, dedicado, 
preocupado com o bem estar 
de todos. Na Igreja encontrou 
no diaconato um jeito de servir 
a Deus trabalhando para a co-
munidade, dando testemunho 
de fé, esperança, sabedoria e 
humildade.

Padre Rinaldo Roberto de Rezende
Cura da Catedral de São Dimas

Em sua quinta visita pastoral canônica, Dom Cesar Teixeira conheceu a comunidade da Paróquia São João Batista, em Jacareí. A visita aconteceu de 25 a 27 de setembro.

Novena de Santa Teresinha e a Novena de São Benedito Novena de Nossa Senhora da Soledade Novena de São Vicente de Paulo

A Associação Guadalupe recebeu a visita de 
Dom Cesar Teixeira, no dia 14 de setembro. 
Reconhecida por seu trabalho com gestan-
tes em situação de vulnerabilidade, tem 
a grande missão de salvar vidas ainda no 
ventre. Mantem o projeto Futuras Mamães, 
um curso com orientações diversas para o 
período da gestação. Conta com o apoio de 
muitos profissionais e voluntários. 
A Associação Guadalupe fica na rua Frutal, 
73 – Bosque dos Eucaliptos, São José dos 
Campos. Informações pelo telefone: 3341-
8536.
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Saúde

O Jornal Expressão publica artigos sobre saúde, gentilmente cedidos pelo Frei Rinaldo Stecanela, 
apresentador do programa Vida e Saúde, transmitido pelas TVs Aparecida, Século 21, Rede TV 
e Gazeta. Com extensa experiência no assunto, além do trabalho na TV, Frei Rinaldo se dedica a 
multimídia. Ele administra um site com o endereço www.freirinaldo.com.br e tem um canal exclu-
sivo no You Tube chamado “tvdofrei”, com as suas produções, vídeos das missas da Saúde, vídeos 
de programas e muito mais. Boa leitura!

Gestantes ganham orientação
e enxoval em Obra Social

Cegonhas Solidárias é o 
Projeto desenvolvido 
pela Obra Social Padre 
Rodolfo Komó rek, 

que proporciona encontros de 
Formação para Gestantes. O 
objetivo é atender gestantes 
carentes e em situação de 
risco de São José dos Campos, 
auxiliando-as com a troca de 
informações sobre o processo 
gestacional e cuidados com a 
saúde física, mental e afetiva 
da mulher e do bebê.

Os Encontros de Formação 
e troca de experiência acon-
tecem sempre nas tardes de 
sexta-feira, das 14h às 17h, na 
Obra Social, localizada na Pa-
roquia Sagrada Família, na Vila 
Ema, em São José. Profissionais 
capacitados, tais como: médico 
obstetra, médico pediatra, den-
tista, fonoaudióloga, psicóloga, 
fisioterapeuta, advogada, res-
ponsáveis do Projeto Criança 

Segura da Johnson & Johnson 
e a especialista em Aleitamento 
Materno, Josefa Maria da Fon-

seca, orientam as participantes.
No encerramento do pe-

ríodo de Formação as mães 

recebem um Kit de enxoval que 
atenderá os primeiros meses 
de seu bebê. Parte das peças é 

confeccionada na própria Obra 
por Voluntárias do “Projeto 
Berço”. “Tudo isso é possível 
graças a Paróquia Sagrada 
Família, mantenedora do pro-
jeto e a colaboração da própria 
comunidade paroquial”, relata 
Sandra Ferreira Pinto e Souza, 
gestora  da Obra Social Pe. Ro-
dolfo Komórek.

Missas em inglês
serão na Vila Ema

No dia 27 de setembro foi 
celebrada a primeira missa 
em inglês na Capela Menino 
Jesus de Praga (Paróquia 
Sagrada Família, Vila Ema). 
A missa foi celebrada pela 
padre José Luiz Queimado, 
de Aparecida,  auxiliado pelos 
diáconos José Portes e Jovino. 
Neste dia, também aconteceu 
a passagem da coordenação 

da Pastoral Care for Foreig-
ner. Após 10 anos a frente 
deste trabalho Suely Oliveira 
passou a coordenação da 
pastoral para Tereza Bacha. 
A próxima missa em inglês 
será no dia 25 de outubro, ao 
meio-dia, na Capela Menino 
Jesus de Praga – Rua Padre 
Rodolfo, 28 – Vila Ema, em São 
José dos Campos.

Projeto “EDIFICAR: Empresas
com visão” é reeditado

Com a finalidade de levar ao 
mundo do trabalho a Espiritua-
lidade Cristã e a palavra de Deus 
aos empresários e seus colabo-
radores existe o Projeto Edificar: 
empresas com visão. Cerca de 
200 empresários da região par-
ticiparam do relançamento do 
Projeto no dia 19 de setembro, 
na Paróquia Espírito Santo, em 
São José dos Campos. Os par-
ticipantes tiveram palestra com 
o executivo de RH, Guilherme 
Cavalieri, com o tema: Vencer a 
crise com fé.

 “Nossa proposta é apresentar 

aos empresários a pessoa de 
Jesus Cristo, que realmente dá 
sentido à vida e a tudo aquilo 
que faz parte dela. Cremos que 
a espiritualidade agrega valor, 
visto que alia a criatividade e o 
empreendedorismo à fé, que se 
constitui em força interior para 
enfrentar desafios e alcançar 
objetivos”, explicou o Padre Luís 
Fernando Soares, pároco da Es-
pírito Santo. Outras datas serão 
anunciadas em breve.

Informações: (12) 3931-2959, 
ramal 6 ou e-mail: edificar@paro-
quiaespiritosanto.com.br

Outubro rosa

A cada ano aumenta 
a adesão ao mo -
vimento mundial 
" O u t u b r o  R o s a ", 

que visa chamar a atenção, 
diretamente, para a realida-
de atual do câncer de mama 
e a importância do diagnós-
tico precoce.  A popularida-
de do Outubro Rosa alcan-
çou o mundo, motivando e 
unindo diversos países em 
torno da causa. O laço rosa 
e a iluminação em rosa as-
sumiram importante papel, 
pois tornaram-se uma leitu-
ra visual, compreendida em 
qualquer lugar no mundo. 

O mais importante é que 
esta campanha tem ensina-
do e incentivado as mulhe-
res a realizar periodicamen-
te o autoexame e também 
a mamografia.  Muitas vi-
das foram salvas por causa 

desta ação. Por isso, hoje 
não preciso explicar como 
se prevenir desta doença 
avassaladora. Não é neces-
sário. Você já sabe! Faça o 
autoexame. Lembre sua avó, 
mãe, filha, amiga para fazer 
os exames. O diagnóstico 
precoce é o maior al iado 

contra o avanço da doença. 
O câncer de mama não 

tem uma causa única. Daí 
a importância de todas as 
mulheres se informarem a 
respeito.  São diversos os 
f a t o r e s  r e l a c i o n a d o s  a o 
aumento do risco de desen-
volver a doença, tais como: 
idade, história reprodutiva, 
obesidade, fatores genéti-
cos/hereditários e outros. 
E atenção: mulheres mais 
maduras, sobretudo a partir 
dos 50 anos de idade, têm 
maior risco de desenvolver 
câncer de mama. O acúmulo 
de exposições ao longo da 
vida e as próprias alterações 
biológicas com o envelheci-
mento aumentam, de modo 
geral, esse risco.

Viva mais, viva melhor...
viva com saúde.

Com carinho e bênçãos!

Divulgação
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Jovem da diocese é representante
nacional de movimento juvenil

O jovem Lucas Go-
doi, da Paróquia de 
São Bento, em São 
José dos Campos, foi 

eleito o responsável nacional 
das Equipes Jovens de Nossa 
Senhora (EJNS). A eleição acon-
teceu em julho deste ano em 
uma reunião, no Rio de Janei-
ro. A equipe da qual Lucas faz 
parte recebe o nome de Nossa 
Senhora do Sorriso.

Sua caminhada no movi-
mento iniciou em 2010 e com 
sua eleição a responsabilidade 
vem aumentando.  “Deve-
mos promover a expansão das 
equipes para outras cidades e 
estados, e organizar os Encon-
tros Nacionais e Peregrinações 
à Aparecida, que são realizadas 
periodicamente pelo movi-
mento”, conta o rapaz sobre o 
objetivo do nacional.

Lucas explica que um dos 
grandes trabalhos é manter 
a unidade dos equipistas em 
todo o Brasil levando em consi-
deração as diferenças regionais 

e culturais do país. “Acredito 
que o maior desafio de todos é 
o manter o movimento unifor-
me. Sabemos que cada região 
do país possui sua cultura e 

suas particularidades, e na fé 
é a mesma coisa. Manter os jo-
vens unidos no mesmo carisma 
e não suprimir as particularida-
des culturais é o maior desafio 

de todos”, comenta.
Contente com a nova mis-

são, o grande devoto de Nossa 
Senhora, confia suas ações e 
trabalhos a ela.  “A cada desafio 
que encontro, sei que Nossa 
Senhora, nosso modelo de es-
piritualidade, está ao meu lado 
para auxiliar e interceder, por 
mim e pelo movimento”.

As EJNS. Ramo do movimento 
de casais (Equipes de Nossa Se-
nhora), as equipes jovens têm a 
finalidade de aprofundar a comu-
nhão humana através da ajuda 
mútua e com o seu testemunho 
pessoal e se empenham em cres-
cer em conjunto. As principais 
atividades realizadas nos grupos 
são oração, escuta e meditação 
da Palavra, pontos de esforço, 
partilha, missão na sociedade e 
na família e participação da vida 
em Equipes.

Dia Nacional 
da Juventude

A Paróquia Coração de Je-
sus acolhe os jovens de toda 
diocese para no Dia Nacional 
da Juventude (DNJ), 25 de 
outubro, em missa às 19h na 
Igreja Coração de Maria (Av. 
Ouro Fino, 2111), no Bosque 
dos Eucaliptos, em São José 
dos Campos, presidida pelo 
assessor diocesano do Setor 
Juventude, padre Thiago Dias. 

Neste ano de 2015, a ju-
ventude recebe um convite 
especial para as reflexões dos 
30 anos de DNJ, que partem 
do tema da Campanha da Fra-

ternidade: “Fraternidade: Igreja 
e sociedade”.

O Concílio Ecumênico Vati-
cano II ensina a todos a serem 
ativos, criativos, construtores 
da sociedade. Essa presença 
dos cristãos, jovens cristãos, 
na sociedade recordam dois 
documentos importantes do 
Concílio: Lumen gentium (Luz 
dos povos) e Gaudium et spes 
(Alegria e esperança). O lema 
do DNJ 2015, “Juventude cons-
truindo uma nova sociedade”, 
deseja recordar a presença dos 
jovens cristãos na sociedade.

Igrejas passam por reformas

No dia 4 de setembro, em Pa-
raibuna, foi celebrada a Missa em 
ação de graças pela reforma da 
Igreja Matriz de Santo Antônio. 
Uma das Igrejas mais antigas da 
Diocese, o único registro de sua 
criação é uma anotação no Livro 
de tombo da paróquia, que re-
gistra o surgimento da primeira 
capela no local, no ano de 1666. 

Padre Raimundo Paulo de Si-
queira, pároco e padre Dimas Eu-
gênio Barbosa, vigário paroquial 
celebraram a Missa em ação de 

Lucas Gogoi, segundo a esquerda, representante joeense na equipe nacional da EJNS 

Graças, com a presença também 
do cooperador paroquial, diá-
cono José de Souza Carvalho e 
grande número de paroquianos.

A Igreja Matriz de Paraibuna 
tem passado por uma reforma 
com o intuito de preservar sua 
beleza, importância para a his-
tória da cidade e manter a repre-
sentação que ela tem em nossa 
diocese. A reforma também visa 
a comodidade dos paroquianos. 

A preocupação com as cores, 
estrutura, arquitetura foi e con-

Revitalização e comodidade para os fieis

tinua sendo muito grande. Tudo 
o que está sendo realizado conta 
com o esforço da comunidade 
eclesial, na questão material, e 
das orações de todos, um traba-
lho que envolve amor a Deus e 
aos filhos de Deus. Foi uma gran-
de celebração e demonstração 
de Fé, já que todos acreditam 
que o sonho de manter a casa 
de Deus em pé para receber os 
devotos de Santo Antônio está 
sendo realizado.
Teresa Benedita Aparecida Mayo Alves, paroquiana 
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1 - Qual é o rio onde a imagem foi encontrada?
2 - Nossa Senhora Aparecida é a ______ do Brasil.
3 - É a atual "casa" da nossa Mãezinha.
4 - Parte da imagem que encontraram primeiro
5 - Como se chama as pessoas que amam Nossa Senhora e 
também visitam o Santuário Nacional?
6 - Profissão daqueles que acharam a imagem.
7 – Como se chama a cidade onde 
encontraram a imagem?
8 - O que os senhores usaram 
para "pescar" a imagem?
9 – Nossa Senhora é a _____ de Jesus e nossa também.

Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil e é um 
pouquinho da história dela que vamos contar. Sua imagem 
foi encontrada no Rio Paraíba, na cidade de Aparecida, 
onde hoje está a Basílica, sua atual “casa”. Os homens que 
a encontraram eram pescadores e usam de redes para 
pegar os peixes. Em meio a várias tentativas de pesca, encon-
traram uma parte da imagem, era o corpo, depois a cabeça 
e a partir de então a pescaria rendeu muito para aqueles que 
se tornaram os primeiros devotos da Mãe Aparecida, assim 
como aqueles que diariamente visitam o Santuário Nacional.
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  Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia Nossa Senhora Aparecida
B – Paróquia São Francisco de Assis
C – Paróquia São Vicente de Paulo

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. 

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

Envie sua resposta até o dia 20 de outubro. 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 e paróquia onde participa.

Brinde do mês:

Resposta anterior: A foto é da Paróquia São Benedito, no bairro Alto da Ponte.
Ganhador: Mauro José de Camargo, da Paróquia São João Batista, em Jacareí.

Livro - Gigantes da Fé, 
Gigantes da Vida
Daniel Godri Jr. e José Guedes

Esta é uma coletânea de histórias que provam que a verdadeira grandeza 
humana está na capacidade de amar e de manter a fé.

Natalício
1  Diác. Moisés Marques Furtado Nogueira
3  Pe. Vitor Mendes Santos
5  Pe. Antônio Aparecido Alves (Pe. Toninho)
6  Diác. José Olímpio de Oliveira (Juca - Jacareí)
8  Diác. José Hélio dos Reis
10  Diác. Antônio Carlos Amaro de Faria
12  Diác. Hélio Cesar da Silva
17  Diác. Caio Nelson Santana Ribeiro
18  Pe. Lucas Rosa da Silva
19  Pe. Fábio Ferreira Costa
19  Diác. Lucrécio Zanella
19  Diác. Domingos Savio D. Fernandes
19  Diác. João Mateus de Oliveira
23  Pe. Wendel Ribeiro
23  Pe. Alexsandro de Brito Ramos
25  Diác. José Roberto Marilac Moreira
27  Pe. Ivan Tomasetto
28  Diác. Justo Baptista de Faria
28  Pe. Rodolfo José Barbosa (Pe. Rodolfinho)

Ordenação
24  (2012) Pe. Fridianus ATI, svd
29  (2005) Pe. Dirceu Arantes da Silva


