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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: AAndrea Soares (Pascom Sagrada Família),  Donizete Eugênio (Rádio 
Mensagem), José Rosa (Pastoral do Dízimo), Luciano Machado (Comissão Sócio-Ambiental),  Mauro Xavier (CNLB), 
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 04 de novembro 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

Rumo ao Ano 
da Misericórdia

Caminho Pós-Sinodal

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

No dia 08 de dezembro deste ano terá início o Ano da Mi-
sericórdia, como celebração de um jubileu extraordinário.

Será extraordinário por dois motivos. 
Primeiramente porque Jubileus acontecem a cada 25 ou 

50 anos, celebrando sempre algum acontecimento salvífi-
co (nascimento ou morte de Jesus, por exemplo). Esse será 
diferente porque celebrará um atributo divino – a Miseri-
córdia. Contudo, será comemorativo da conclusão de um 
acontecimento muito importante e como efetivação daque-
la que foi a sua motivação de fundo: o Concílio Vaticano II 
que redirecionou a Igreja para uma vivência misericordiosa 
em relação ao mundo. 

Em segundo lugar, será extraordinário porque não apenas 
lembrará a existência de algo, mas despertará os membros 
da Igreja e tantos outros para assumir a 
misericórdia como referencial da vi-
vência pessoal e princípio da ação 
evangelizadora e pastoral. O Ano 
da Misericórdia também ofe-
recerá a todos a oportunidade 
de sair do ordinário e praticar 
algo novo, que reconduz o ser 
humano à sua verdade fun-
damental e proporciona ao 
mundo um caminho de ver-
dadeira evolução.

O Ano da Misericórdia visa 
recolocar a Igreja no caminho 
da renovação conciliar inaugu-
rado pelo Vaticano II, que não 
foi de formas, mas de essência. 
Favorecerá também à Igreja no Bra-
sil pôr em prática o que indica o ob-
jetivo geral da sua ação evangelizadora: 
“evangelizar, a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito 
Santo, como Igreja discípula, missionária, profética e mi-
sericordiosa...”.

É importante ter isso presente para que a compreensão e a 
prática da misericórdia sejam contextualizadas e realizadas 
em sentido amplo, isto é, como alma da missão, caracterís-
tica da vivência e da ação eclesial, elemento essencial na 
formação dos discípulos-missionários, alicerce das relações 
entre as pessoas e não como meras ações ou eventos de um 
período.

Em todo caso, não se pode perder de vista que a essên-
cia da fé cristã é a misericórdia, motivação primeira e única 
pelo qual Deus saiu de si em direção à humanidade estabe-
lecendo com ela um diálogo de salvação.

A eficiência da Igreja e a eficácia de sua missão deverão 
ter como motivação e razão esta mesma realidade.

Urgências na ação
 evangelizadora

Continuando nossa apre-
sentação das Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasi l  2015-2019 
(DGAE)  fa lamos de outras 
duas urgências da evangeli-
zação, apresentadas pelo 3º 
capítulo do documento.
2ª urgência: Igreja – casa 
da iniciação cristã

Muito mais  do que ofe -
recer conhecimentos sobre 
religião, a Igreja deve levar 
as pessoas a uma experiência 
de fé, no relacionamento e no 
compromisso com Jesus Cris-
to para que em suas palavras 
e gestos todos descubram 
(ou redescubram) o amor de 
Deus, como dom salvífico. 

Fazer da Igreja a casa da 
iniciação cristã significa, por-
tanto, desenvolver em nossas 
comunidades, um processo 
q u e  c o n d u z  a  u m  e n c o n -
tro pessoal e transformador 
da  v ida  com Jesus  Cr is to. 
Isso acontecerá por meio de: 
acolhida, diálogo, partilha, 
familiaridade com a Palavra 
de Deus e a vida em comu-
nidade, oração, participação 
nos sacramentos etc. 
3ª urgência: Igreja – lugar 
d e  a n i m a ç ã o  b í b l i c a  d a 
vida e da pastoral

Para que possa conhecer a 

Deus e à sua vontade o seu 
povo deve ser educado para 
aproximar-se das Sagradas 
Escrituras e compreendê-las 
na sua relação com a Tradição 
viva da Igreja.

Trata-se de levar os cristãos 
a redescobrir que o contato 
profundo e vivencial com as 
Escrituras é condição indis-
pensável  para encontrar  a 
pessoa de Jesus Cristo e ade-
rir ao Reino de Deus. Deste 
modo os cristãos tornar-se-
-ão verdadeiros discípulos 
missionários, tendo a vida e 
a prática evangelizadora mo-
deladas pela sabedoria e pela 
bondade que estão contidas 
na Palavra de Deus.

U m  e x c e l e n t e  c a m i n h o 
para efetivar esta urgência 
é a prática da Leitura Oran-
te da Palavra,  por meio da 
qual o discípulo-missionário 
acolhe a Palavra como dom, 
mergulha na riqueza do texto 
sagrado e, sob o impulso do 
Espírito Santo, assimila esta 
Palavra na vida e na missão.

No próximo mês tratare -
mos da 4ª e 5ª 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

*

Construindo o Plano Diocesano de Pastoral
Palavra do Pastor

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

Tivemos a alegria de cele-
brar a 4ª Assembleia de 
Pastoral, já bem noticiada, 
que foi um momento forte 

da vida de nossa Diocese. Agora, 
preparando as celebrações dos 
trinta e cinco anos de criação e 
instalação da Diocese, a partir das 
indicações decididas na Assem-
bleia Diocesana, vamos iniciar a 
construção do Plano Diocesano de 
Pastoral.

O Plano Diocesano terá como 
pano de fundo as decisões, enca-
minhamentos e estudos do Sínodo 
Diocesano, realizado já há alguns 
anos. O Plano será iluminado e 
organizado a partir das CINCO 
PRIORIDADES, cinco Linhas de 
Ação que foram refletidas, esco-
lhidas e votadas na Assembleia 
Diocesana, a saber: a) FAMÍLIA; 
b) JUVENTUDE; c)PROCESSO 
CATEQUÉTICO, FORMADOR DE 
DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS; d)
DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ; e) 
AÇÃO MISSIONÁRIA. Todas as 
nossas ações diocesanas, todos os 
grupos, pastorais, ministérios, ser-
viços, comunidades, movimentos, 
irão trabalhar, nos próximos anos, 

a partir destas LINHAS DE AÇÃO e 
dos projetos que serão elaborados 
a partir delas. Isso significará estar 
em comunhão de vida e de ação 
com a vida diocesana, já que são 
decisões nascidas e aprovadas na 
Assembleia Diocesana.

Para animar todo o encaminha-
mento do Plano Diocesano, como 
também a animação diocesana da 
Pastoral, constituí, tendo ouvido o 
Conselho de Presbíteros, uma nova 
Equipe Diocesana, que se chamará 
ECOP – Equipe de Coordenação 
Pastoral, que terá como membros: 
Pe. Edinei Evaldo Batista: coor-
denador; Pe. João Alves da Silva 
Sobrinho: Família;  Pe. Alexsandro 
de Brito Ramos: Juventude;  Pe. 
Thiago Domiciano Dias: Cateque-
se; Pe. Geraldo Magela dos Santos: 
Ação Social;  Pe. Luís Fernando de 
Siqueira Fonseca: Ação Missioná-
ria. Assim, esta equipe coordenará 
e animará a Pastoral da Diocese e 

estará à frente da organização e da 
execução do Plano Diocesano de 
Pastoral.

Para que chegássemos até aqui, é 
bom recordar que a  4ª Assembleia 
Diocesana aconteceu entre os dias 
12 e 13 de setembro de 2015 e a  1ª 
reunião da ECOP deu-se em 22 
de outubro de 2015. Os próximos 
passos programados para a ani-
mação pastoral e organização do 
Plano de Pastoral são os seguintes: 
próxima reunião da ECOP: 01 de 
dezembro de 2015;  reorganiza-
ção das Comissões diocesanas de 
Pastorais e Movimentos dentro 
das cinco linhas de Ação indicadas 
pela 4ª Assembleia: até o início de 
2016; preparação do conteúdo a ser 
apresentado na formação que será 
oferecida aos CPPs, Presbíteros, 
Diáconos Permanentes, Conselho 
Diocesano de Pastoral e seminaris-
tas, em 2016 (até o início de 2016).

Para ir dando conteúdo e visi-

bilidade nesta caminhada, iremos 
aplicar as seguintes estratégias: 
a elaboração de uma identidade 
visual para o caminho pós assem-
bleia (elaboração do Plano Dioce-
sano de Evangelização e Pastoral); 
elaboração da 1ª parte do Plano: 
Visão, Missão e Valores (até o final 
de 2015); apresentação da 1ª parte 
do Plano e dos outros passos a se-
rem dados aos CPPs, Presbíteros, 
Diáconos permanentes, Conselho 
Diocesano de Pastoral, Semina-
ristas: em data a ser agendada nos 
inícios do ano de 2016. Assim,  te-
mos um bonito caminho pela fren-
te, de trabalho, reflexão, oração e 
construção do Plano Diocesano de 
Pastoral. Todos somos chamados a 
colaborar, desde nossa ação ecle-
sial, em nossas comunidades e a 
partir de nossas responsabilidades.

Quem, não participa, não está 
em comunhão e, portanto, não 
tem moral para reclamar dos ou-
tros ou de alguém. A comunhão 
e a participação são atitudes es-
senciais de quem confessa a fé 
em Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
As comunidades cristãs, apre-
sentadas nos Atos dos Apóstolos, 
eram comunidades participativas, 
acolhedoras, de profunda união e 
comunhão na fé e na ação pasto-
ral. Creio que é isso que queremos 
realizar, também nós, em nossas 
comunidades, paróquias e Dio-
cese. Coloquemos todo o nosso 
Projeto Diocesano de Pastoral 
nas mãos de Maria, mãe da Igreja 
e nossa mãe. Aquela que, com 
os Apóstolos, recebeu o Espírito 
Santo no dia de Pentecostes, para 
que todos se tornassem profetas e 
anunciadores do Reino, inaugura-
do por Jesus Cristo.

Ano Santo Jubilar da Misericórdia
Abertura da Porta Santa na Catedral Diocesana de São Dimas
17 de dezembro de 2015, 19h30.

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

(Sl 25/24, 6).
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Curso de Bíblia em inglês
acontece na Paróquia São Dimas

Estudar as Sagradas Es-
crituras é uma forma de 
encontrar-se com Deus e 
aprofundar seus ensina-
mentos inserindo-os na 
vida cotidiana. Para os que 
precisam praticar a língua 
inglesa podem aliar o estu-
do da Palavra de Deus com 
o idioma.

A Paróquia Catedral de 
São Dimas realiza a partir 
de novembro, o segundo 
curso de Bíblia em Inglês. 
Com o título: JOURNEY 
THROUGH SCRIPTURE - 
From Genesis to Jesus, o 
curso é ministrado pelo 
diácono José Portes Grigio.

Os encontros aconte-
cem aos sábados, na sala 2, 
da Catedral de São Dimas, 
das 14 às 17 horas. São 30 
vagas ao todo. 

Escola catequética,
caminho para 
a unidade na ação 
evangelizadora

A ECAT- Escola Teológico Catequética da 
Diocese de São José dos Campos está com 
inscrições abertas para novas turmas para o 
primeiro semestre de 2016, com início em 14 
de fevereiro de 2016. São oferecidas 30 vagas 
para os módulos I e III.  No módulo I o aluno 
estuda o Antigo Testamento e Cristologia e 
no Módulo III – Sacramentos e História da 
Catequese

A Escola, filiada a Faculdade Católica de 
São José dos Campos, tem o objetivo de for-
necer subsídios formativos a partir dos eixos 
correspondentes à Pastoral Catequética, e 
visa orientar a vida pessoal e a prática dos 
catequistas de modo que estes pautem-se no 
desejo de “comunicar e transmitir o Evangelho, 
com convicção e autenticidade” e, crescendo 
“de forma permanente na maturidade da fé, 
comprometam-se a viver e trabalhar na cons-
trução do Reino de Deus” (DNC 255).

Destinada a todos que desejam empenhar-
-se na formação teológica para bem servir em 
sua comunidade, a ECAT ajuda no desempe-
nho do catequista. Hoje, a catequese não é 
constituída apenas de perguntas e respostas 
prontas de um livro que o catequista lê para 
seu catequizando, mas é um espaço de par-
tilha, apoio, afetividade, amizade, equilíbrio 
e coerência principalmente entre vida e fé. A 
Escola Catequética prepara os catequistas para 
sua atuação, dentro desta realidade.

Quer ser
catequista?
Inscreva-se na Escola Catequética
Início das aulas: 14 de fevereiro de 2016
Horário do curso: aos sábados das
14h00 às 17h30.
Local: Faculdade Católica de SJCampos.
(Av. São João, 2650 – Jardim das Colinas)
Taxa de inscrição: R$60,00
Mensalidade: R$60,00

Faça sua inscrição!
Secretaria da Faculdade Católica-SJC
(Av. São João, 2650 – Jd. das Colinas
SJCampos/SP)
Contato: (12) 4009-8383
secretaria.teologia@yahoo.com.br

Abertas as inscrições 
para o vestibular do 
curso de graduação em 
Teologia da Faculdade 
Católica de São José dos 
Campos para as turmas 
com início em 2016. O 
curso tem duração de 
quatro anos e a Católica-
-SJC oferece 50 vagas. 
As inscrições vão até 
13 de dezembro pelo 
site www.faculdadeca-
tolicasjc.edu.br e a prova 
será aplicada no dia 19 
de dezembro de 2015. 
A CATÓLICA-SJC é res-
ponsável pela formação 
teológica dos futuros 
padres, diáconos e às 
demais as pessoas inte-
ressadas em buscar, no 
conhecimento teológico, 
uma fé esclarecida e me-
lhor capacitação para os 
seus trabalhos sociais e 
eclesio-pastorais. 

NOVIDADE – Em 2016, 
após tramitação do pro-
cesso no Ministério da 
Educação e publicação do 
ato autorizativo, iniciará 
o Curso Tecnológico em 

JOURNEY THROUGH SCRIPTURE
From Genesis to Jesus
Local: Catedral São Dimas. Sala 2.
Nos dias 07, 14, 21, 28 de Novembro e 05 de Dezembro (Sábados).
Preço: 50 Reais (Apostila e inscrição).  Número de vagas: 30. 
Os interessados deverão preencher um formulário.
Solicitar pelo  e-mail : jp.grigio@yahoo.com

Inscrições abertas para o processo
seletivo da Faculdade Católica-SJC
 “Fé e Razão de mãos dadas por um mundo melhor.”

GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS. É um curso 
superior, com duração de 
2 anos, em turnos diurno 
e noturno. “Nosso objetivo 
é promover uma formação 
para uma alta competência 

profissional em Gestão de 
Recursos Humanos. Por 
meio dos métodos e téc-
nicas da área, queremos 
desenvolver talentos e 
habilidades necessárias 
para gerir pessoas como 

O prédio da Faculdade Católica fica na Av. São João, 2650
Jardim das Colinas, em São José dos Campos.
Inscrições pelo site: www.faculdadecatolicasjc.edu.br

resposta às exigências so-
ciais e do mercado. É hora 
de investir em você. Venha 
estudar conosco!”, con-
vida padre Rogerio Felix 
Machado, diretor geral da 
instituição.
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Paróquias em festa

Agende-se

Retiros de Silêncio
A casa de Retiro Cura D´Ars, 
em São Jose dos Campos, 
oferece ainda neste ano, 
dois retiros de silêncio. 
Dias: 20 a 22 de novembro 
de 2015
Tema: “Oração, Fraternidade 
e Missão Profética”.
Organização: Leigos Car-
melitas com o método de 
oração pela “Lectio Divina”
Taxa: R$ 150,00 por pessoa.

Dia 11 a 13 de dezembro 
de 2015
Tema: “Jesus o Rosto da Mi-
sericórdia de Deus”.
Pregador: Frei Rothmans 
Darles de Campos
Taxa: R$ 150,00 por pessoa
As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail: casade-
oracaocuradars@yahoo.
com.br. Informações: (12) 
3921-9719 - Vicente ou Ir. 
Claudinea

Retiro de Aprofundamen-
to de oração 
Promovido pela Comu-
nidade Fonte de Amor, o 
retiro acontece nos dias 
08, 09 e 10 de janeiro, na 
Casa de Retiro Maria de 
Nazaré, no bairro Buqui-
rinha, em São José dos 
Campos. Taxa: R$ 50,00. 
Inscrições contato com 
Regiane 98152-8903 e 
Edna 98853-6731.

Novena e Festa da Padroeira – Paró-
quia Santa Cecília
De 13 a 22 de novembro acontece na 
Paróquia Santa Cecília, em Jacareí a 
novena e festa em honra a padroeira. 
O tema central deste ano será: “Jesus, o 
rosto da Misericórdia do Pai”. 
As missas de segunda a sexta-feira serão 
às 19h30 e aos sábados e domingos, 
às 18h. Haverá quermese nas sextas, 

sábados e domingos.
Dia 22 de novembro, a partir das 8h30 
acontecerá o Passeio Ciclístico.
A comunidade preparou um amplo 
espaço para acolher a todos nas cele-
brações e festas. Participe!
A igreja matriz paroquial fica na Rua 
Santa Cecília, 93, no centro de Jacareí. 
Informações: (12) 3951-2873 / facebook.
com/paroquiastacecilia
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PAPA NO TWITTER
@Pontifex:

“Pais, sabeis "perder tem-
po" com os vossos filhos? 

É uma das coisas mais 
importantes que podeis 

fazer cada dia.

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

Musical: “Todas Elas em Uma”
Afinal, o que quer uma mu-

lher? Essa é a pergunta que se 
faz Edmundo, que se vê preso 
num ponto de ônibus debaixo 
de chuva, bem no dia em que 
sua esposa, Beatriz, foi embora 
de casa.

Companheira acidental des-
se banco é Maria, uma senhora 
que já viu e já viveu de tudo 
e se interessa pelo drama de 
Edmundo. Para passar o tempo, 
enquanto a chuva não para, ela 
conta a Edmundo o seu conto 
de fadas preferido. Um conto 
que termina com um enigma: 
se ele pudesse escolher, pre-
feriria que a sua esposa fosse 
bonita durante o dia ou durante 
a noite?

Nas várias tentativas de Ed-
mundo em responder a essa 
pergunta, a história de “Todas 
Elas em Uma” se desenvolve, 
recheada de cenas do casa-
mento de Edmundo e Beatriz 
e de histórias da vida de Maria. 
O amor, a beleza, os sonhos, 
a carreira, a família e o tempo 

que passa – entre tantos outros 
temas centrais da vida de uma 
mulher – são assunto da con-
versa entre Edmundo e Maria 
que, como detetives, tentam 
investigar o que existe na ca-
beça e no coração de Beatriz.

Uma viagem aos segredos 
da alma feminina, onde uma 

única mulher tem a chave que 
abre o coração de todas. Uma 
única história que reúne todos 
os sonhos de uma mulher. Uma 
única pergunta que, ao ser res-
pondida, é capaz de abrir todas 
as portas. Todas Elas em Uma, 
um musical de Ziza Fernandes 
e alunos que você irá ajudar a 
contar.
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Dízimo: fruto de nossa fé!
Em novembro, celebramos em nossa Diocese o Mês de Conscientização sobre a 
importância do Dízimo em nossa vida de comunidade. O Dízimo não acontece por 
acaso em nossa vida, ele representa aquilo que devolvemos a Deus com fidelidade, 
uma parte de tudo aquilo que recebemos. É fruto de nossa fé e do reconhecimento 
para com Deus por meio de nossa generosidade que vem d   o coração.

 

“Dízimo é assunto de família!

Compreendemos e vivemos o 
dízimo porque fazemos par-
te da comunidade. Quem 

não participa na comunidade tem 
grandes dificuldades para compre-
ender a dinâmica do dízimo...

Eu, como padre, sou dizimista 
também e acredito que o dízimo 
é o melhor meio de sustento da 
missão da comunidade de fé. Com 
o dízimo, o dizimista vive a partilha 
e abre o coração para o outro. Deus 
não precisa do dinheiro, mas Ele 
quer precisar de pessoas que sai-
bam doar um pouco de tudo que 
recebeu (os talentos, os serviços 

voluntários, o tempo de atenção 
e de acolhimento ao outro e, 
também, - por quê não? - os bens 
materiais).

A frase bíblica que mais de-
vemos aprofundar, no caso do 
dízimo, é a seguinte: “Cada um 
dê conforme determinou em seu 
coração, não com pesar ou por 
obrigação, pois Deus ama quem dá 
com alegria” (2Cor 9,7). O critério 
para avaliar a qualidade de nosso 
dizimo não está na quantidade que 
entregamos, mas na intensidade 
que vivemos esta entrega. Deter-
minar livremente no coração e dar 

sem pesar e nem por obrigação 
vale muito mais do que quanto 
“por cento” devo entregar como 
dízimo do meu salário. 

Continuemos nesta experiência 
de sermos dizimistas com a cons-
ciência de nossa responsabilidade 
pela construção do Reino de Deus. 
Assim, com certeza, seremos tes-
temunhas e promotores de uma 
sociedade justa e solidária. Isso é, 
de fato, evangelizar... Com amiza-
de e cheio de esperança, votos de 
plena alegria! 

Padre Ronildo Aparecido da Rosa 
pároco da Paróquia São Vicente de Paulo

“Quem vos chamou é fiel” (1TS 5,24)

É Deus que me sustenta com o 
seu amor e sua misericórdia, 
com sua palavra e seu Corpo 

e Sangue. Quando, aos 15 anos, tive 
que decidir deixar minha família 
para ir para o seminário, experimen-
tei pela primeira vez como Deus é 
fiel também nas coisas materiais. 
Eu trabalhava num supermercado, 
e o meu salário sustentava minha 
família, que era muito pobre. Nesse 
tempo já ouvia o chamado de Jesus 
para ser padre. Perguntei para mi-
nha mãe o que eu devia fazer, e ela 
disse: “Deus sabe tudo de nós, se Ele 
te chama Ele dará um jeito”. E decidi 
deixar minha família. Alguns dias 
depois, meus irmãos arrumaram 
emprego. Vi, nessa experiência, a 
fidelidade de Deus para conosco. 
Se agirmos com fé, a bênção vem! 

Aprendi que a partilha dos bens 
atrai as bênçãos de Deus sobre nós. 
Tomei a decisão de dar meu dízimo 
todo mês, para que o reinado dele 
crescesse no meu coração e no 
coração de todos o que são bene-
ficiados com o meu dízimo.

O dízimo ajuda a vencer meu 
egoísmo. Com o dízimo, eu louvo 
e agradeço a Deus por tudo: pela 
vida que ele me deu; pelo ar que 
respiro; pela fé; pelo amor e pela 
esperança que ele me dá; pela mi-
nha família e pela Igreja. O dízimo 
ensinou-me a valorizar cada cen-
tavo, a lutar contra o consumismo 
e a gastar com responsabilidade. 
Ensinou-me a poupar também. A 
primeira coisa que faço quando 
Deus me presenteia, através da 
Igreja, com uma contribuição 

mensal, é separar 10% para Ele. 
Esse dinheiro, consagrado a Ele, 
é que torna possível o anúncio 
do Evangelho, auxilia os pobres, 
as crianças e os doentes; ajuda os 
missionários, forma sacerdotes e 
leigos, constrói nossos espaços 
de evangelização, entre tantas 
bênçãos. Isto é Reino de Deus!

Sua fidelidade com o dízimo 
trará muitas bênçãos de paz, de sal-
vação, de alegria, saúde e felicidade 
sobre você e sobre sua família. É o 
Senhor quem diz a todos nós: “Faça 
a experiência e você verá se Deus 
não abre os reservatórios do céu 
e se não derrama as sua bênçãos 
sobre você, muito além do neces-
sário” (Ml 3,10).

Padre Rogério Félix Machado
Reitor do Seminário de Filosofia Santa Teresinha

A Pastoral do Dízimo
Encerrando as atividades formativas de 2015, a 

Pastoral do Dízimo promoveu, no dia 27 de setem-
bro, o Encontro Diocesano. Estiveram presentes cer-
ca de 400 agentes de todas as paróquias. O evento 
aconteceu na sede dos Vicentinos, no Jardim Paulis-
ta, em São José dos Campos e contou com tema: “A 
importância do dízimo na família e na comunidade”.

Durante a formação aconteceu adoração ao San-

tíssimo Sacramento, partilha em grupos e Celebra-
ção Eucarística presidida pelo assessor diocesano, 
Padre Lindomar Francisco Ferreira e concelebrada 
pelo padre João Alves, pároco da Paróquia do San-
tuário São Judas Tadeu.

“Em 2015 realizamos uma formação com todos 
os coordenadores paroquiais, quatro formações 
com os agentes das sete regiões e este encontro 

diocesano para todos os agentes e coordenadores”, 
explica o coordenador diocesano José Rosa.

Realidade diocesana. A Diocese de São José 
dos Campos conta com um número expressivo de 
agentes cadastrados e atuantes nas comunidades 
paroquiais. Ao todo são 1.843 pessoas envolvidas 
neste trabalho pastoral, distribuídos nas 44 paró-
quias da diocese.
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Veículos de comunicação da
Diocese fazem aniversário

A Rádio Mensagem e 
o Jornal Expressão com-
pletaram mais um ano 
de atividade em outubro. 
Neste ano, a emissora da 
diocese de São José dos 
Campos celebrou 22 anos 
de evangelização e infor-
mação. Já o Jornal Expres-
são completou 23 anos de 
circulação.

A Rádio Mensagem, 
com estúdios em Jacareí, 
cumpre seu papel evan-
gelizador e interage com 
as seis cidades da dioce-
se (Igaratá, Jacareí, Mon-
teiro Lobato, Paraibana, 
Santa Branca e São José 
dos Campos). Segundo a 
direção da emissora, no 
próximo ano, vários pro-
jetos serão desenvolvidos, 
com o objetivo de alcançar 
muito mais corações com 
a chama da esperança, a 
palavra o Evangelho.

Com 20 mil exemplares, 
distribuído gratuitamente 
nas 44 paróquias da dioce-

se, o Jornal Expressão leva 
aos leitores informações 
sobre a caminhada das 

comunidades paroquiais 
e da atuação das pastorais, 
movimentos, espiritualida-

des e novas comunidades. 
Entrevistas, reflexões e 
divulgação de eventos 
fazem parte da pauta do 
jornal da diocese.
Comemorando
o aniversário

No dia 17 de outu-
bro, as equipes da Rádio 
Mensagem e do Jornal 

Expressão participaram 
da Missa em Ação de 
Graças na Paróquia Espí-
rito Santo (São José dos 
Campos), presidida pelo 
padre Luis Fernando Soa-
res, diretor geral da Rádio 
Mensagem.

Ainda dentro das festi-
vidades pelo aniversário 

da Rádio, o cantor Moacyr 
Franco fez um show no 
EducaMais Jacareí, no dia 
18 . Para coroar as fes-
tividades, no dia 21 de 
novembro, a Rádio Men-
sagem realiza a 23ª edição 
da caravana ao Santuário 
Theotokos, ao encontro de 
padre Marcelo Rossi.

CNLB realiza sua
assembleia anual

O Conselho Nacio-
nal do Laicato do Brasil 
(CNLB) realiza, no dia 
21 de Novembro, sua 
Assembleia Anual, no 
Auditório da Faculdade 
Católica, em São José 
dos Campos (SP). Du-
rante a Assembleia, os 
leigos vão discutir o 
tema “Autonomia, Co-
munhão e Responsabi-
lidade”.

Será um momento 

de partilha, onde vamos 
conhecer os diferen-
tes trabalhos laicais de 
nossa diocese e buscar 
novos caminhos de fi-
delidade à nossa voca-
ção e missão de cristãos 
leigos.

As inscrições estão 
abertas, e podem ser 
encaminhadas aos e-
-mails albinos@terra.
com.br ou mauroxa-
vier@yahoo.com.br.

Jovens cristãos e mulçumanos
fazem evento pela paz em São José

Nós somos responsáveis pelo mundo 
de amanhã, devemos construir o mundo 
que queremos, não somente sonhar 
sobre ele: foi a missão que o santo João 
Paulo II nos confiou. A realidade que de-
sejamos é aquela em que a fraternidade 
nos leva a superar nossas diferenças, até 
mesmo em assuntos universais como a 
paz. Na intenção de entender melhor 
as diferentes perspectivas sobre esse 
assunto, os jovens do Movimento dos 
Focolares, em São José dos Campos, pro-
movem o 2º encontro inter-religioso. Na 
tarde do dia 28 de novembro haverá troca 
de experiências, palestras e bate-papo 
com membros de diversas religiões. Essa 
reunião é uma necessidade de nosso 
tempo e uma resposta a um apelo feito 
por São João Paulo II em um encontro 
com jovens muçulmanos no Marrocos: 
"Nosso mundo está dividido, e até mes-
mo quebrado; ele experimenta múltiplos 
conflitos e graves injustiças. Por que tudo 
isso? É porque as pessoas não aceitam as 
suas diferenças: elas não se conhecem 
suficientemente. Elas rejeitam aqueles 
que não têm a mesma civilização. Elas 
se recusam a ajudar uns aos outros. Elas 
são incapazes de libertar-se do egoísmo 
e da vaidade."

Você que abraça a
causa da paz, participe!
Somos pela Paz! – Encontro inter-religioso
Horário: 15h – recepção a partir das 14h30 até às 18h.
Local: Etep – Auditório H10  - Av. Barão do Rio Branco, 882 
Jardim Esplanada, São José dos Campos/SP

Movimento
dos Focolares

Fundado por Chiara Lubich, 
o Movimento dos Focolares teve 
o seu início em 1943, durante a 
Segunda Guerra Mundial, e hoje 
está presente em 182 países e 
conta com cerca de 2 milhões 
de membros.

O Movimento dos Focolares 
está empenhado em promover 
o diálogo entre as religiões, a fim 
de que o pluralismo religioso da 
humanidade não seja causa de 
divisões e guerras, mas contribua 
para a construção da fraternidade 
e da paz no mundo.

Em 1977, em Londres, Chia-
ra Lubich recebeu o Prêmio 
Templeton para o Progres-
so da Religião. Atualmente 
o Movimento dos Focolares 
mantém o diálogo ecumênico 
com diversas Igrejas Cristãs 
como a Anglicana e Luterana, 
e inter-religioso com budis-
tas, muçulmanos, judeus, siks, 
hindus etc.
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Diocese participa de Seminário
sobre Recursos Hídricos

No dia 19 de no-
vem bro S ão 
José dos Cam-
pos recebe o 

II Seminário Regional - 
Desafios e Ameaças da 
Escassez Hídrica para o 
Vale do Paraíba. O even-
to acontece no Centro 
de Convenções do Par-
que Tecnológico,  em 
Eugênio de Melo (Ro-
dovia Presidente Dutra, 
km 137,8), das 13h30 
às 18h com inscrições 
gratuitas.

O seminário é uma 
realização do Instituto 
de Ciência e Tecnologia 
da Unesp (ICT/Unesp) em 
parceria com a Prefeitura 
de São José dos Campos, 
o Parque Tecnológico e a 
Comissão Socioambien-
tal da Diocese de São José 
dos Campos.

Diante do cenário crí-
tico dos reservatórios da 
Bacia Rio Paraíba do Sul 
que em quinze anos de 

monitoramento atingi-
ram volume útil abaixo de 
10% pela primeira vez em 
2015, o Seminário pro-
moverá o debate sobre 
os avanços e retrocessos 

do último ano com re-
lação à gestão hídrica, a 
transposição das águas 
do rio Paraíba do Sul e 
as medidas de controle 
aplicáveis. 

As apresentações e dis-
cussões serão pautadas 
nos princípios e objetivos 
da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e con-
tará com a participação 

das principais instituições 
vinculadas à gestão e uso 
dos recursos hídricos da 
região.

A iniciativa dá conti-
nuidade à parceria fir-

mada a partir de março 
deste ano, quando a 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente se uniu 
à Diocese e Unesp para 
promover uma campa-
nha de esclarecimento 
da população sobre a 
crise hídrica e uso cons-
ciente da água por meio 
de vídeos educativos, 
seminários e mobiliza-
ções. Em 22 de março, 
Dia Mundial da Água, foi 
realizada a Caminhada 
pela Água na zona norte 
da cidade, mobilizando 
a sociedade para refletir 
sobre os cuidados para 
com este recurso vital. 

O II Seminário Regio-
nal - Desafios e Ameaças 
da Escassez Hídrica para 
o Vale do Paraíba tem 
vagas limitadas. As ins-
crições podem ser feitas 
no site http://www.ict.
unesp.br/, onde consta 
a programação comple-
ta do evento.

Relíquia e imagem de São Francisco de Assis 
passam pela Diocese de São José

Em 2021 será cele-
brado o Jubileu 
de 800 anos da 
Ordem Francis-

cana Secular (OFS), o 
ramo secular (formado 
por leigos) das três Or-
dens fundadas por São 
Francisco de Assis. Para 
melhor celebrar esse 
tão grande momento, 
está acontecendo uma 
peregrinação por todas 
as fraternidades do Bra-
sil de uma imagem em 
uma capela e uma Re-
líquia de São Francisco 
de Assis.

A imagem foi um pre-
sente da Cúria Geral dos 
Frades Menores Capu-
chinhos e a Relíquia, um 
fragmento do osso de 
São Francisco de Assis, 
foi ofertada pela Cúria 

Geral dos Frades Meno-
res Conventuais. Am-
bas vieram de Assis, na 
Itália. Neste semestre, a 
imagem e a relíquia es-
tão percorrendo cidades 
do Estado de São Paulo, 
onde permanecem para 
visitação e orações. Pro-
gramação

A peregrinação da 
relíquia na Diocese de 
São José dos Campos irá 
acontecer de 25 a 30 de 
novembro. 

A paróquia Santo An-
tônio, em Paraibuna, 
receberá a imagem e a 
relíquia no dia 25 de no-
vembro de 2015, às 9h. 
Elas permanecerão até 
o dia 28 de novembro, 
quando serão encami-
nhadas para a cidade de 
São José dos Campos.

A imagem e a relíquia 
chegarão no sábado, 

28, às 9h, no Asilo San-
to Antônio, das irmãs 

Franciscanas do Sagra-
do Coração de Jesus, 

permanecendo lá o dia 
todo para veneração e 
orações. E às 18h, acon-
tecerá uma celebração 
eucarística na capela do 
Asilo Santo Antônio.

No dia 29, domingo 
pela manhã, a Catedral 
de São Dimas recebe a 
imagem e a relíquia de 
São Francisco de Assis, 
onde permanecem du-
rante todo o dia para 
visitação. A missa em 
Ação de Graças será as 
19h30, encerrando a 
peregrinação pela nossa 
Diocese. No dia 30, se-
gunda-feira, a imagem 
e a relíquia serão leva-
das para a Fraternidade 
de São Francisco das 
Chagas, em Campos de 
Jordão, pertencente à 
diocese de Taubaté.
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Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral
Assessores e Coordenadores dio-

cesanos de pastorais, movimentos, 
espiritualidades e organismos estiveram 
reunidos com o bispo diocesano, Dom 
Cesar Teixeira, e o coordenador dioce-
sano de pastoral, padre Edinei Evaldo 
Batista, no dia 24 de outubro, no Espaço 
Vida, na Paróquia Espírito Santo (Jardim 
Satélite, SJCampos). Eles trataram sobre 
os encaminhamentos pós Assembleia 
Diocesana e Assembleia das Igrejas, o Ano 
da Misericórdia e o calendário para 2016.

Dom Cesar enfatizou a importância 
de contemplar nas atividades evan-
gelizadoras e pastorais (encontros, 
formações, liturgias etc) as propostas 
do Jubileu Extraordinário convocado 
pelo Papa Francisco.  “O Papa convocou 
o Ano da Misericórdia para celebrar o 
encerramento do Concílio Vaticano II, 
um evento da vida da Igreja que nos deu 
três santos: São João XXIII, o beato Paulo 
VI e São João Paulo II. É preciso celebrar 
o Ano da Misericórdia como continuidade 
do caminho da renovação conciliar inau-
gurada pelo Vaticano II,” afirmou nosso 
bispo diocesano.

Ainda ressaltou que este Jubileu é 
momento de conversão e perdão, por isso 
a importância de se oferecer e buscar o 
Sacramento da Reconciliação durante 
todo o ano. Mas em especial no tempo 
quaresmal, intensificando os períodos 
para as confissões e realizando as “24 

horas para o Senhor”, um pedido pessoal 
do Papa Francisco para que durante um 
dia e uma noite todas as Igrejas estejam 
abertas para acolher a todos que busca-
rem o Sacramento da Confissão.

Equipe de Coordenação  Pastoral
realiza -primeira reunião

Dom Cesar Teixeira apresentou como 
será o trabalho da Equipe de Coordenação 
Pastoral (ECOP), nomeada por meio de 
decreto no dia 9 de outubro de 2015. Cria-
da após a quarta Assembleia Diocesana 
de Pastoral, a ECOP será a responsável por 
auxiliar o bispo diocesano na elaboração 
do Plano Diocesano de Pastoral. 

Luís Fernando de Siqueira Fonseca (Ação 
Missionária) e padre Geraldo Magela dos 
Santos (Ação Social). Os membros foram 
escolhidos com base nas 5 prioridades 
eleitas na Assembleia. “São as opções 
apontadas na Assembleia que vão definir 
nosso Plano Diocesano Pastoral, vão 
conduzir nossa vida,” explicou Dom Cesar.

A primeira reunião de Dom Cesar com 
a equipe aconteceu no dia 22 de outubro, 
na Cúria Diocesana de São José dos Cam-
pos. Planejar como será a construção do 
Plano Diocesano de Pastoral foi a pauta 
do primeiro encontro. No primeiro mo-
mento, a ECOP irá trabalhar três pontos 
essenciais para a realização do Plano: a  
visão, a missão e os valores da Diocese 
com relação a sua ação evangelizadora. 
A equipe ficará encarregada de realizar 
formações com todos os Conselhos Pa-
roquiais de Pastoral, a fim de buscar as 
contribuições para a elaboração do Plano. 
“Não será um plano de gabinete. Precisa 
envolver todas as forças vivas da diocese, 
pois quem não participa não colabora,” 
afirmou Dom Cesar Teixeira.

O período para elaboração do PDP é de 
um ano. E será vivido juntamente com a 
celebração do Ano da Misericórdia e dos 
35 anos de instalação da Diocese de São 
José dos Campos. A equipe volta a se 
reunir no dia 1º de dezembro.A ECOP é composta por padre Edinei 

Evaldo Batista, Coordenador de Pasto-
ral, padre Alexsandro de Brito Ramos 

(Juventude / Presbíteros), padre Thiago 
Domiciano Dias (Catequese), padre João 
Alves da Silva Sobrinho (Família), padre 

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) divulgou nesta quinta-feira (27), durante 
coletiva de imprensa, nota sobre “A realidade sociopo-
lítica brasileira: dificuldades de oportunidades”. O texto 
foi aprovado pelo Conselho Permanente da instituição, 
que esteve reunido em Brasília, de 27 a 29 deste mês.

Na nota, a CNBB manifesta-se a respeito do mo-
mento de crise na atual conjuntura. “A permanência 
e o agravamento da crise política e econômica, que 
toma conta do Brasil, parecem indicar incapacidade das 
instituições republicanas que não encontram um modo 
de superar o conflito de interesses que sufoca a vida 
nacional, e que faz parecer que todas as atividades do 
país estão paralisadas e sem rumo”, declaram os bispos.

Confira a íntegra do texto:
A realidade sociopolítica brasileira dificuldades 
e oportunidades

O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil-CNBB, reunido em Brasília de 27 a 29 de 
outubro de 2015, comprometido com a vivência democrá-
tica e com os valores humanos, consciente de que é dever 
da Igreja cooperar com a sociedade para a construção do 
bem comum, manifesta-se acerca do momento de crise 
na atual conjuntura social e política brasileira.

A permanência e o agravamento da crise política e 
econômica, que toma conta do Brasil, parecem indicar a 
incapacidade das instituições republicanas que não en-
contram um modo de superar o conflito de interesses que 
sufoca a vida nacional, e que faz parecer que todas as ati-
vidades do país estão paralisadas e sem rumo. A frustração 
presente e a incerteza no futuro somam-se à desconfiança 
nas autoridades e à propaganda derrotista, gerando um 

pessimismo contaminador, porém, equivocado, de que 
o Brasil está num beco sem saída. Não nos deixaremos 
tomar pela “sensação de derrota que nos transforma 
em pessimistas lamurientos e desencantados com cara 
de vinagre” (Papa Francisco – Alegria do Evangelho, 85).

Somos todos convocados a assegurar a governa-
bilidade que implica o funcionamento adequado dos 
três poderes, distintos, mas harmônicos; recuperar o 
crescimento sustentável; diminuir as desigualdades; 
exigir profundas transformações na saúde e na edu-
cação; ampliar a infraestrutura, cuidar das populações 
mais vulneráveis, que são as primeiras a sofrer com os 
desmandos e intransigências dos que deveriam dar o 
exemplo. Cada protagonista terá que ceder em prol da 
construção do bem comum, sem o que nada se obterá.

É preciso garantir o aprofundamento das conquistas 
sociais com vistas à construção de uma sociedade 
justa e igualitária. Cabe à sociedade civil exigir que 
os governantes do executivo, legislativo e judiciário 
recusem terminantemente mecanismos políticos 
que, disfarçados de solução, aprofundam a exclusão 
social e alimentam a violência, entre os quais o estado 
penal seletivo, as tentativas de redução da maioridade 
penal, a flexibilização ou revogação do Estatuto do 
Desarmamento e a transferência da demarcação de 
terras indígenas para o Congresso Nacional. No genuíno 
enfrentamento das atuais dificuldades pelas quais pas-
sa o país, não se pode abrir espaço para medidas que, 
de maneira oportunista, se apresentam como soluções 
fáceis para questões sabidamente graves e que exigem 
reflexão e discussão mais profundas com a sociedade.

A superação da crise passa pela recusa sistemática 

de toda e qualquer corrupção, pelo incremento do 
desenvolvimento sustentável e pelo diálogo que resulte 
num compromisso comum entre os responsáveis pela 
administração dos poderes do Estado e a sociedade. O 
Congresso Nacional e os partidos políticos têm o dever 
ético e moral de favorecer a busca de caminhos que reco-
loquem o país na normalidade. É inadmissível alimentar 
a crise econômica com uma crise política irresponsável e 
inconsequente.

Recorde-se que “uma sociedade política dura no 
tempo quando, como uma vocação, se esforça por satis-
fazer as carências comuns, estimulando o crescimento 
de todos os seus membros, especialmente aqueles que 
estão em situação de maior vulnerabilidade ou risco. 
A atividade legislativa baseia-se sempre no cuidado 
das pessoas” (Papa Francisco ao Congresso dos EUA). 
Nesse sentido, com o espírito profético inspirado na 
observância do Evangelho, a CNBB reitera que o povo 
brasileiro, os trabalhadores e, principalmente, os mais 
pobres não podem ser prejudicados em nome de um 
crescimento desigual que reserva benefícios a poucos 
e estende a muitos o desemprego, o empobrecimento 
e a exclusão.

A construção de pontes que favoreçam o diálogo 
entre todos os segmentos que legitimamente repre-
sentam a sociedade é condição fundamental para a 
superação dos discursos de ódio, vingança, punição e 
rotulação seletivas que geram um clima de permanente 
animosidade e conflito entre cidadãos e grupos sociais. 
Esse clima belicoso, às vezes alimentado por parte da 
imprensa e das redes sociais, poderá contaminar ainda 
mais os corações e mentes das pessoas, aprofundando 

abismos e guetos que, historicamente, maculam nossa 
organização social. Ao aproximar-se o período eleitoral 
de 2016, é responsabilidade de todos os atores políticos 
e sociais, comprometidos com a ética, a justiça e a 
paz, aperfeiçoarem o ambiente democrático para que 
as eleições não sejam contagiadas pelos discursos 
segregacionistas que ratificam preconceitos e colocam 
em xeque a ampliação da cidadania em nosso país.

A corrupção se tornou uma “praga da sociedade” e 
um “pecado grave que brada aos céus” (Papa Francisco 
– O rosto da misericórdia, n.19). Acometendo tanto 
instituições públicas, quanto da iniciativa privada, esse 
mal demanda uma atitude forte e decidida de combate 
aos mecanismos que contribuem para sua existência. 
Nesse sentido, destaca-se a atuação sem precedentes 
dos órgãos públicos aos quais compete combater a 
corrupção. A contraposição eficaz à corrupção e à sua 
impunidade exige, antes de mais nada, que o Estado 
cumpra com rigor e imparcialidade a sua função de 
punir igualmente tanto os corruptos como os corrup-
tores, de acordo com os ditames da lei e as exigências 
de justiça.

Deus nos dê a força e a sabedoria de seu Espírito, 
a fim de que vivamos nosso ideal de construtores do 
bem comum, base da nova sociedade que almejamos 
para nós e para as futuras gerações.

Brasília, 28 de outubro de 2015.
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília-DF - Presidente da CNBB

 Dom Murilo S. R. Krieger - Arcebispo de São Salvador da Bahia- 
BA - Vice-presidente da CNBB

 Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de Brasília-DF - 
Secretário Geral da CNBB
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Missão é o protagonismo do Espírito Santo
“Sendo o Espírito o único e verdadeiro protagonista, cabe a toda comunidade 
cristã e cada missionário escutar a ação misteriosa de Deus presente desde 
a criação do mundo. Abrir-se á ação do Espírito é perder todos os medos 
porque só a Ele cabe direcionar e concluir a obra evangelizadora.” Com seu 
testemunho, a missionária Glória de Freitas relata o que é fazer missão e como 
a Vontade de Deus se manifesta em sua vida.

Jornal Expressão – Como nasceu 
seu trabalho missionário?
Glória - Quando recebi o pri-
meiro chamado foi para co-
ordenar os círculos bíblicos 
em minha comunidade que é 
composta de três bairros: Jar-
dim Paraíso do Sol, Jardim das 
Castanheiras e Jardim Nova 
Michigan. Tive muito medo! 
Lembro que o Sr. Sebastião 
me disse: “não dê resposta  
agora, vamos durante a sema-
na rezarmos e pedir a ação do 
Espírito Santo e você já estará 
pronta para assumir esta linda 
missão”. Desde o primeiro cha-
mado fui amadurecendo na fé 
e, sempre ficando na escuta do 
Espírito, fui direcionada a ser 
catequista de adulto, coorde-
nadora paroquial da Pastoral 
Saúde, e ministra da sagrada 
comunhão.
JE – E como foi o chamado para 
ir para a Amazônia?
Glória - O chamado para mis-
são “ad gente”, para ir para 
a Amazônia foi o que mais 
relutei. Mas também foi fruto 
de uma experiência fantástica 

com Deus, esta se deu quando 
participei de uma Semana 
Teológica, no Instituto San-
ta Teresinha. Eu não podia 
ir, pois estava com muitos 
compromissos. E a secretária 
paroquial esqueceu de pe-
dir, com antecedência, para a 
pastoral da saúde enviar um 
dos agentes para representar 
a pastoral. De última hora, 
todos já tinham outras tarefas, 
portanto, como coordenadora 
tive que assumir o compromis-
so e entender os mistérios de 
Deus. Fui numa quinta-feira. 
A oração inicial era Adoração 
do Santíssimo. A caminho do 
evento caiu um temporal e 

quando ainda estávamos na 
via Dutra, o carro ficou sem 
parte elétrica. Nenhuma luz 
acendia. A escuridão tomou 
conta, e ficamos com muito 
medo e aflição. Continuamos 
o caminho, andando bem de 
vagar pelo acostamento e 
acendíamos e apagávamos is-
queiros a pedido do motorista. 
Ao chegar no seminário Santa 
Teresinha com uns 20 minutos 
de atraso, o Santíssimo ainda 
estava exposto e os presentes 
em adoração. Logo ajoelhei e 
ao erguer o olhar me deparei 
com chamas de fogo que não 
consumiam a Eucaristia. Eu 
não sentia pessoas perto de 

mim, somente eu e Cristo. En-
tão, perguntava – “Senhor que 
queres de mim?” Esse mistério 
ocorreu durante todo o tempo 
da adoração e o translado. 
Parecia que estava em êxtase, 
e só me dei conta quando ouvi 
o padre Edinei comunicando 
que a diocese estava enviando 
missionários para o Amazo-
nas. Foi neste momento que 
entendi o chamado, e que 
tinha feito uma experiência 
fantástica com Deus. Banhada 
em lágrimas sai correndo atrás 
do Pe. Edinei e não o encontrei.  
Imagina a tormenta que foi 
passar a noite em claro, que-
rendo uma resposta de Deus 
amado. Aguardei até quarta-
-feira quando padre Vicente, 
que na época era o pároco da 
minha paróquia, dava  aten-
dimento  na comunidade São 
Paulo Apóstolo. Contei sobre 
o ocorrido e pareceu que ele 
não me levou muito a sério. 
Não sei o que passou na cabeça 
dele, só me prometeu que iria 
verificar com o padre Edinei, 
e que na próxima quarta-
-feira já teria uma resposta. O 
que não ocorreu, mas o mais 
importante foi o carinho e 
atenção que padre Vicente 
dedicou em oração com toda 
a paróquia. Isso me deu muita 
força.  Então, procurei a secre-
taria paroquial e pedi para a 
Gisele me ajudar a falar com 
a pessoa responsável pelas 
missões. Ela me colocou em 
contato com COMIDI na pessoa 
da Tianinha, que prontamente 
agendou uma audiência com 
Dom Moacir Silva, que com 
uma profunda caridade me ou-
viu e entendeu que realmente 
era o Espírito, protagonista da 
missão, que me chamava para 
a cidade de Tefé-AM.  Fiquei 3 
anos e 2 meses, pelo projeto 
Sul1-Norte1 na Amazônia.
JE – A missão continua?
Glória - Nosso novo bispo dio-
cesano, Dom Cesar, sugeriu 
enviar missionários leigos 

e padres para Bom Jesus da 
Lapa, sua antiga diocese. Logo 
pensei: “Estou nessa! Porque 
sou cristã.” Em conversa com 
Dom Cesar, ele disse-me que 
as portas estão abertas, mas  
no momento desejava que eu 
estudasse missiologia para se 
preparar melhor. A diocese me 
matriculou na ITSP, em parce-
ria com o COMIRE no curso de 
especialização em teologia 
pastoral com foco em missio-
logia. Sem falar da grande 
bondade do padre Djalma que 
custeou o curso de missiologia 
em nosso seminário local. Mui-
to obrigada a todos que me 
acolheram no momento certo, 
pois o missionário quando 
chega em terra do envio chega 
como um estrangeiro e quan-
do retorna em sua terra de 
origem também chega como 
um estrangeiro.
JE – Além dos estudos, a que 
mais você está se dedicando?
Glória – Hoje, estou cuidando 
do padre Ernesto, que tem 
mais de 90 anos. Demorei para 
entender que também era uma 
missão. Cheguei a questionar 
junto ao Corpo de Cristo, em 
adoração, se era o que eu deve-
ria fazer. Não encontrei respos-
ta imediata, mas fui trabalhar 
e depois de algumas horas, 
padre Ernesto me chamou e 
disse: “D. Glória, a senhora foi 
enviada de Deus para mim, a 
senhora é uma mãe para mim”. 
Essas palavras foram entendi-
das por mim como a resposta 
que eu procurava. Mais uma 
vez, Deus se manifestava logo 
após ter estado em Adoração e 
levado meu questionamento.  
A partir daí, abracei a missão 
com renovado ardor, amando 
e cuidando com muita dedica-
ção de tudo o que se refere ao 
padre Ernesto.
Diante de tantas experiências 
com Deus, afirmo: faço parte 
de uma “Paróquia Eucarística 
de Jesus”. Sou católica! Vivo 
minha fé! Amo minha Igreja!

Entrevista
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Compromissos do Bispo Diocesano

Crisma na Paróquia São Francisco de Assis

Diocese envia recursos para  cristãos
perseguidos e vítimas de terremoto

Com generosidade, todas as paróquias da 
Diocese de São José dos Campos realizaram uma 
coleta especial destinada a ajudar os cristãos 

perseguidos e as vítimas do terremoto no Nepal 
no último final de semana de setembro. O valor 
total arrecadado foi de R$ 220.891,15, que foi 

integralmente repassado para a organização 
internacional “Ajuda à Igreja que Sofre” (www.
ais.org.br).

37a Assembleia das Igrejas do Regional Sul 1
A comunhão, a participação e a missão das Dioceses do Estado de São Paulo

De 16 a 18 de outubro, bispos, padres, religio-
sas e leigos de todo o estado de São Paulo 
estiveram reunidos em Indaiatuba, Itaici, SP, 
participando da 37ª. Assembleia das Igrejas 

Particulares do Regional Sul 1 da CNBB.   «Misericórdia e 
Missão» foi o principal tema da Assembleia. 

A Assembleia das Igrejas contou com estudo de textos, 
exposições, reflexões e partilha em torno dos recentes 
documentos do magistério da Igreja, como a Carta Encíclica 
Laudato Si’ Sobre o Cuidado da Casa Comum, a Bula de 
Proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia 
Misericordiae Vultus e as Diretrizes Gerais da Ação Evangeli-
zadora da Igreja no Brasil (DGAE 2015-2019) aprovadas na 
última Assembleia Geral do episcopado brasileiro.

Dom Cesar Teixeira,  padre Edinei Evaldo Batista e 
diácono José Silva participam acompanhados por mais 
três leigos da Diocese de São José dos Campos: Lucas 
Bernardes, da Pastoral da Juventude, Fernanda Marques 
Bispo Silva, da Pastoral Vocacional e Neusa Maria dos 
Santos, da Pastoral Litúrgica.

“Foi com muita alegria que participei da 37ª Assembleia 
das Igrejas do Regional Sul 1 e pude ver a esperança nos 

olhos dos bispos, padres, religiosos e leigos que lá estiveram 
presente. Sem dúvida, com a participação e a contribuição 
de todos, voltamos para nossa diocese mais comprometidos 
com a misericórdia e missão a serviço da vida.”

Lucas Bernardes - Pastoral da Juventude

“A Assembleia impulsionou os presentes a pensar em 
formas práticas de trabalhar os dois temas propostos, na 

realidade particular de cada diocese. Foi muito boa essa 
experiência.” 

Fernanda Marques Bispo Silva - Pastoral Vocacional

“Participei como representante do Concelho Regional dos 
Diáconos Sul 1 da CNBB na condição de vice coordenador. 
Em primeiro lugar gostaria de dizer que foi a primeira vez 
que participo desse evento tão importante para a troca de 

experiência entre as igrejas particulares (dioceses). Percebi 
o quanto é rico nas ações pastorais e, ao mesmo tempo, 
o quanto é desafiador na sua realização, mas também o 
quanto as pessoas demonstram seus entusiasmos e o desejo 
em encarar cada um do seu jeito. Diante do tema Misericórdia 
e Missão desenvolvido pelo nosso segundo bispo diocesano 
Dom Nelson Westrupp, bispo emérito de Santo André, não 
ficou dúvida de que temos muito por fazer. Vi uma igreja com 
algumas feridas, apresentada de um modo muito maduro e 
consciente, de nossos leigos em apresentar suas dificuldades 
como também vi nossos Bispos muito atentos a essas neces-
sidades. Para mim foi muito útil e de grande experiência.”

Diácono José Silva

“Foi uma experiência maravilhosa. O conteúdo que 
norteou esta Assembleia foi abordado com muita clareza 
e propriedade por Dom Nelson Westrupp. Gostei muito da 
organização, da estrutura e da acolhida que tivemos. Um 
ambiente de muita paz e harmonia entre os bispos, sacerdo-
tes e leigos. Senti muito a presença de Deus em cada sessão 
discutida. Louvo e agradeço por esta experiência vivida, voltei 
edificada e animada.” 

Neusa Maria dos Santos - Pastoral Litúrgica

Missa pelo dia dos médicos e professores Novena de São Benedito
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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!

Saúde do homem - Novembro azul 
Queridos leitores.
Deus o abençoe com toda 

sor te de bênçãos f ís icas e 
espiritais.

Já é sabido que no Brasil, 
os homens vivem, em média, 
sete anos menos que as mu-
lheres. Estudos revelam que 
as mulheres são mais cuida-
dosas de sua saúde. Desde 
cedo a mãe tem o costume 
de levar sua filha ao médico, 
clínico ou ginecologista, o 
que não acontece com o ho-
mem. Geralmente é a mãe ou 
a esposa que marcam a con-
sulta para os seus filhos ou 
maridos. Isso é fato! Poucos 
são os homens que tomam 
iniciativa por conta própria 
para fazer um check-up de 
sua saúde. Por isso que os 
homens são mais acometi-
dos com doenças do tipo, 
infar to, colesterol elevado, 
acidentes vasculares, proble-
mas de pressão, etc. Homens 
tem medo de médicos, eles, 
na sua grande maioria, têm 

medo de injeções e do “jale-
co branco”. Tudo isso poderia 
ser evitado se houvesse essa 
cultura de se fazer consultas 
e exames preventivos e re-
gulares. Acima dos 40 anos 
as  doenças  ma is  comuns 
que costumam acometer os 
homens são os problemas de 
próstata (crescimento benig-
no – hiperplasia da próstata, 
prostatite ou até mesmo cân-
cer de próstata). Também do-
enças relacionadas à bexiga, 
r im, alterações hormonais, 
cálculo renal costumam dar 
o sinal de alerta. Os homens 
são mais resistentes às ma-
nifestações e s intomas de 
algumas doenças adiando, 
com isso, a busca de ajuda 
médica .  O ideal  é  que os 
h o m e n s ,  a  p a r t i r  d o s  4 0 , 
procurem ir ao médico, pelo 
menos uma vez ao ano, e, a 
partir dos 45, uma avaliação 
completa no urologista, prin-
cipalmente se houver casos 
de câncer na família.  Toda 

doença com diagnóstico pre-
coce possibilita uma maior 
chance de recuperação e 
cura,  mesmo nas doenças 
mais  graves  e  agress ivas . 
Para  v iver  mais  e  melhor, 
o homem também precisa 
modificar alguns hábitos de 
vida: evitar o tabagismo, con-
trolar o consumo de álcool, 
fazer exercícios f ísicos, ter 
uma alimentação saudável. 
Um dos grandes perigos dos 
nossos tempos modernos 
é a questão do stress que 
afeta tanto homens quanto 
mulheres. Em muitos casos, 
é um nefasto gati lho para 
desencadear problemas no 
coração. Cardiologistas afir-
m a m ,  t a m b é m ,  q u e  u m a 
carga de trabalho elevada 
e for te também desenvol-

vem problemas cardíacos. 
O corpo precisa e reclama 
seus momentos de descan-
so e lazer. Por isso cuidar da 
qualidade do sono também 
é importante. Com a idade, 
a produção hormonal mas-
culina também se reduz (an-
dropausa) e isso tem que ser 
acompanhado. O Excesso de 
peso é prejudicial. O homem 
tem a tendência de acumular 
gordura na região abdominal 
(gordura visceral). Isso é uma 
bomba relógio para proble-
mas cardiovasculares, derra-
mes, diabetes e até mesmo 
a hipertensão. A obesidade 
associada ao consumo de 
á lcoo l ,  sedenta r i smo,  má 
alimentação, stress, etc, atra-
palham e muito a saúde de 
qualquer pessoa, em especial 
dos homens. 

A decisão de viver mais e 
melhor está em cada um. Os 
homens precisam vencer os 
tabus e preconceitos de bus-
car um especialista em saúde 
masculina, em especial um 
urologista, para fazer o exa-
me do toque retal e outros 
mais específicos. A urgência 
disso aumenta ainda mais 
se houver casos e históricos 
familiares. 

Portanto, homem, escolha 
viver. Você tem família, filhos, 
netos e uma vida longa de 
sonhos e real izações pela 
frente. Não encurte isso pelo 
desleixo, preconceito ou ou-
tras escolhas equivocadas. 
Cuidar do corpo é um ato 
de amor a Deus. Pense nisso!

Com carinho e bênçãos.

Padre Rinaldo lança quarto
livro com suas homilias

“Portas Abertas” é o título do 
quarto livro de padre Rinaldo 
Roberto de Rezende, pároco da 
Catedral de São Dimas. O livro 
apresenta suas homilias com a 
liturgia do Ano C (Evangelho 
de Lucas). O lançamento será 
no dia 3 de dezembro, na Ca-
tedral de São Dimas. “Será um 
lançamento em comemoração 
ao Jubileu de Prata de Orde-
nação Presbiteral do padre 
Rinaldo, a ser completado em 
8 de dezembro de 2015. Além 
da Solenidade da Imaculada 
Conceição e do Jubileu de Prata 
do pároco, a data é também o 
cinquentenário da Conclusão 
do Concílio Vaticano II, um 
marco para nossa igreja, e o dia 
da Abertura da Porta Santa na 
Basílica de São Pedro, pelo Papa 
Francisco, dando início ao Ano 
Santo, o Ano da Misericórdia. 
Tenho certeza que o conteúdo 
de cada homilia deste livro nos 
propiciará viver intensamente 
este Ano Santo – Ano da Miseri-
córdia!” afirma Mércia Teresinha 
Ribeiro, organizadora da obra.

Lançamento do livro 
“Portas Abertas”

Padre Rinaldo Roberto de Rezende
Dia 3 de dezembro, às 19h30, na Missa da Família, seguida da 

sessão de autógrafos no salão paroquial.
Local: Catedral de São Dimas – Praça Monsenhor Ascânio 

Brandão, 01 – Jd. São Dimas.
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Encontrão de catequistas

Mais de 1 mil catequistas, de todas as paróquias da Diocese, estiveram reunidos no Magni-
ficat, no dia 4 de outubro. Testemunhos, formação,  artilha e apresentações culturais sobre a 
Paz fizeram o Encontrão de Catequistas um momento rico de crescimento e comunhão. Para 
os padres Thiago D. Dias e Edinei Evaldo Batista, assessores da Comissão para a Animação 
Bíblico Catequética, o Encontrão é um importante momento de confraternização e animação 
dos catequistas em sua missão.

Ação social

O Colégio de Ministros da Paróquia São João Batista realizou sua Ação Social no Lar Frederico 
Ozanan, em Jacareí, no dia em 17 de outubro.
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  Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia Imaculada Conceição
B – Paróquia São Francisco Xavier
C – Paróquia Santa Cecília

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 novembro. 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 Francisco de Assis, em Jacareí.
Ganhador: Alessandra Maria da Silva – Paróquia Espírito Santo

Livro- Pronto, Falei!
Padre João Carlos Almeida
Cada página do livro “Pronto, Falei!” contém um exercício prático. O autor, 
João Carlos Almeida (Pe. Joãozinho, scj) procura olhar para o cotidiano 
e fazer “leituras de fé” e ver “o essencial que é invisível aos olhos, mas 
pode-se ver pelo coração”.

Natalício
1 Diác. João dos Santos de Souza
6 Pe. Thiago Domiciano Dias
12 Pe. Ronaldo Rodolfo Ferreira, scj
14 Diác. Jovino Rezende Neto
15 Diác. Benedicto da Conceição Petronilho R. 

dos Santos
17 Diác. Hélio Lemos da Rocha
17 Pe. Carlos de Oliveira Berto
18 Pe. Djalma Lopes Siqueira
20 Diác. José de Souza Carvalho
21 Pe. Rogerio Felix Machado
21 Pe. Carlos Raimundo Barbosa
23 Diác. Nelson Albino Thomaz
24 Frei José Antonio Flash
26 Diác. Sebastião Celso Ramos
27 Diác. João Sabino S. Junior
27 Pe. Ademilson Aparecido da Silva, scj

Ordenação
23 (1996) Pe. Edinei Evaldo Batista
24 (1994) Diác. José Aparecido Oliveira 
30 (2012) Pe. Messias Rochinski


