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Fale com o Expressão 3928-3929 ou 
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Editorial

Olhares que 
fazem diferença

Caminho Pós-Sinodal

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

O logotipo do Ano da Misericórdia apresenta a figura de Jesus 
que carrega aos ombros o ser humano. Esse gesto remete logo à 
figura do Bom Pastor que, indo em busca da ovelha desgarrada do 
rebanho, coloca-a sobre os ombros e leva-a de volta ao redil para 
curar-lhe as feridas.

Este detalhe da imagem já seria suficiente para dar a com-
preender o significado da misericórdia divina que será celebrada 
durante o Ano Santo extraordinário, proclamado pelo Papa Fran-
cisco e que terá sua abertura no próximo dia 08 de dezembro.

Há, contudo, um detalhe ainda mais impressionante no dese-
nho-símbolo do Ano da Misericórdia. O rosto de Jesus e o do ser 
humano estão unidos de modo que as duas figuras têm apenas 
três olhos. O olho do meio é comum aos dois rostos. Intencio-
nalmente o autor do desenho quis dizer que ser misericordio-
so é olhar com os olhos de Jesus e que toda pessoa que se sabe 
agraciada pela misericórdia de Deus será também misericordiosa 
com os outros.

Na atualidade, como faz bem e como é 
necessário, olhar com os olhos de Jesus. 
É isso que faz com os outros se sintam 
mais gente e recobrem a coragem per-
dida progressivamente por causa da 
miséria inerente à natureza humana.

Antes de tudo, deve-se dizer que 
olhar é mais que ver: trata-se de 
guardar uma imagem, uma lem-
brança de alguém; de pôr todo o ser 
em ação; é ficar à espera do outro, 
acolhê-lo, caminhar com ele e dar-
lhe todo apoio de que precisa para le-
vantar-se e avançar.

Depois, é preciso lembrar que o olhar é 
mais poderoso e mais útil que uma palavra 
ou um discurso: poderá ser um gesto de ódio 
que destrói uma vida inteira, tornando-a ruínas irreparáveis ou 
poderá ser um sinal, um aceno do coração que mudará totalmen-
te uma vida para melhor.

Há olhares que despertam novas energias, e outros que pa-
ralisam completamente; há olhares que julgam com rigor, dos 
quais não é possível esconder. Há olhares distraídos, que não 
se fixam, nem impressionam; partem como vieram, sem dei-
xar marcas. Esses são olhares de morte, que jamais partiram 
dos olhos de Jesus.

Entretanto, há olhares que fazem renascer, que não criticam 
nem intimidam; que convidam para avançar sem medo: são 
olhares amigos que envolvem as pessoas numa auréola de amor e 
de simpatia, de paz e de perdão. Estes partiram e continuam par-
tindo dos olhos de Jesus. São eles que transformam totalmente 
o olhar do ser humano sobre si mesmo, sobre os outros e sobre 
Deus, fazendo a pessoa enxergá-Lo com um Pai bondoso.

Que o Ano da misericórdia transforme os olhares de cada cris-
tão tornando-os como o olhares de Jesus.

Urgências na 
ação evangelizadora

Apresentamos, neste mês, 
as duas últimas urgências na 
ação evangelizadora, conforme 
as DGAE (Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil).

4ª urgência: Igreja – comuni-
dade de comunidades.

O discípulo-missionário de 
Jesus Cristo vive sua fé em co-
munidade, onde encontra tudo 
o que precisa para pôr em prá-
tica a proposta cristã. Embora 
exista hoje uma forte tendência 
ao individualismo, percebe-se 
igualmente que há uma busca 
por vida comunitária. Por tal ra-
zão, é urgente que as paróquias 
empenhem-se em oferecer aos 
seus membros essa experiência, 
de modo marcante, fazendo de 
tudo para criar vida comunitária 
que atinja a todos pelo convívio, 
vínculos profundos, afetividade, 
interesses comuns, estabilidade 
e solidariedade nos sonhos, nas 
alegrias e nas dores.

Dentro da Paróquia pode 
haver diferentes formas de pe-
quenas comunidades (CEB’s: 
comunidades eclesiais de base, 
grupos, pastorais, movimentos) 
que devem articular-se de modo 
a formar uma rede que testemu-
nha a comunhão na pluralidade.

Por esse caminho a evange-
lização acontecerá de modo 
frutuoso tanto para quem anun-
cia quanto para quem recebe o 

anúncio do Evangelho.
5ª urgência: Igreja a serviço da 

vida plena para todos.
O Evangelho da vida está no 

centro da mensagem de Jesus. 
Por isso, seus discípulos devem 
estar a serviço da vida plena 
para todos.

As muitas formas de vida ame-
açadas que temos, hoje, devem 
angustiar os discípulos-missioná-
rios de Jesus Cristo, comovendo-
-os para que se empenhem na 
promoção da cultura da vida.

Desta comoção deve nascer 
o compromisso com a caridade, 
como realidade que pertence à 
natureza da Igreja e é expressão 
irrenunciável de sua essência. 
Para tanto, o discípulo-missio-
nário há de contribuir para su-
perar a miséria e a exclusão, não 
somente pelo gesto imediato da 
doação caritativa, mas também 
pela presença e atuação nos 
setores voltados para a elabora-
ção de políticas em prol da vida 
(cargos públicos, movimentos 
sociais, conselhos de políticas 
públicas, associações de mora-
dores, partidos políticos).

Nesse campo é também ne-
cessário avançar na consciência 
ecológica, para desenvolver a 
responsabilidade a respeito da 
criação e fazer valer essa respon-
sabilidade na esfera pública.

Pe. Edinei Evaldo Batista
Coordenador Diocesano de Pastoral

Agentes da Pastoral da Comunicação e membros da RECOP (Rede de Comunicadores de Pastorais) enviem suas informações 
para serem divulgadas pelos veículos de comunicação da Diocese.

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.

Envie tudo o que for de interesse da diocese, como notícias, fotos, projetos 
que dizem respeito a sua paróquia ou pastoral, movimento e espiritualidade e 
obras sociais. Suas informações poderão ser divulgadas no Jornal Expressão e 
também no site da diocese e redes sociais.

Você pode enviar informações sobre eventos futuros e experiências 
marcantes na vida da comunidade ou da sua pastoral: datas comemorativas; 

aniversário da paróquia; festa do padroeiro; retiros; eventos beneficentes; 
bazares; quermesses; shows; formações e encontros diocesanos.

As informações recebidas serão colocadas na pauta e podem ser selecio-
nadas e passar por correções e ajustes.

QUANDO E COMO ENVIAR SUA INFORMAÇÃO: As informações para o 
Jornal Expressão têm que chegar à Redação até o DIA 20. Para o site e redes 
sociais, não há prazo. Acesse www.diocese-sjc.org.br/envie-sua-noticia e siga 
as instruções. Ligue: (12) 3928-3929.

Pessoalmente: Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 01
Jd. São Dimas – São José dos Campos.
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Ano da Misericórdia
Palavra do Pastor

Ano Santo Jubilar da Misericórdia
Abertura da Porta Santa na Catedral Diocesana de São Dimas
17 de dezembro de 2015, 19h30.
Jacareí, na Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso
22 de dezembro de 2015, 19h30.

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

(Sl 25/24, 6).

O papa Francisco convocou um “Ano da Misericórdia” como um Jubileu e ano Santo para celebrar os 
cinquenta anos de encerramento do Concílio Vaticano II. Diz o Papa em sua carta, na Bula de Procla-
mação do Jubileu extraordinário da Misericórdia: “há momentos em que somos chamados, de manei-
ra ainda mais intensa, a fixar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal eficaz do 
agir do Pai. Foi por isso que proclamei UM JUBILEU EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA, como tempo 
favorável para a Igreja, a fim de se tornar mais forte e eficaz o testemunho dos crentes... O ano Santo 
abrir-se-á no dia 08 de dezembro de 2015, Solenidade da Imaculada Conceição... e será encerrado 
na Solenidade litúrgica de Jesus Cristo, Rei do Universo, 20 de novembro de 2016”. (Papa Francisco in 
Misericordiae Vultus). E o Papa segue dando orientações a todas as Dioceses do mundo, a respeito do 
sentido e da celebração do ano da Misericórdia em cada Igreja Particular. Obedecendo às orientações 
do Santo Padre, como Bispo Diocesano de São José dos Campos, pela carta pastoral que segue abaixo, 
convoco toda a nossa Diocese a celebrarmos com alegria e entusiasmo este ano Jubilar.

Carta pastoral de convocação do Ano da
Misericórdia na Diocese de São José dos Campos

Queridos membros 
do Clero, Religiosos 
e Religiosas, Consa-
grados e Consagra-

das, Leigos e Leigas e pessoas 
de Boa Vontade. Seguindo o 
magistério pontifício, convo-
co por esta Carta Pastoral a 
realização em nossa Diocese 
do ANO DA MISERICÓRDIA, 
conforme a programação pro-
posta pelo Santo Padre, o Papa 
Francisco, a Santa Sé e a equipe 
de animação de tal celebração 
em nossa Diocese. Aprovei-
taremos para celebrar, neste 
ano Jubilar da Misericórdia, os 
35 anos de nossa Diocese, re-
ceber a imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, em 
preparação às celebrações tri-
centenárias do encontro de sua 
imagem no rio Paraíba, no ano 
de 2017, e aprovar o Plano Dio-
cesano de Pastoral para os pró-
ximos anos, em uma nova As-
sembleia Diocesana. Na mesma 
força do amor, quando o Papa 
proclama um Jubileu Extraor-
dinário, o Ano da Misericór-
dia, a Diocese propõe aos seus 
fiéis este lema como ideia ins-
piradora para o ano pastoral: 
Ousar o “olhar” da misericór-

dia. A expressão comporta dois 
sentidos: deixarmo-nos olhar 
por Deus que nos ama e não 
desiste de repousar sobre nós o 
seu olhar de misericórdia e, ao 
mesmo tempo, sermos porta-
dores desse olhar de misericór-
dia. Como diz o Papa, na bula 
de proclamação deste Jubileu: 
«há momentos em que somos 
chamados, de maneira ainda 
intensa, a fixar o olhar da mi-
sericórdia, para nos tornarmos 
nós mesmos sinal eficaz do agir 
do Pai» (MV 3). Este ano é um 
tempo favorável para a Igreja, 
uma oportunidade para con-
templar o mistério da miseri-
córdia, o rosto de Cristo, que é 
fonte de alegria, serenidade e 
paz (cf. MV 2).

No coração do Sucessor de 
Pedro ecoa bem forte, o gri-
to dos pobres que clamam por 
amor e justiça, pobres nas mais 
dramáticas formas e circuns-
tâncias; pobreza e sofrimento 
que são consequências da gra-
vidade do pecado dos homens. 
Mas Deus responde com a ple-
nitude do perdão e a missão da 
Igreja é anunciar a Sua miseri-
córdia.

O Século XXI, do qual de-

correram apenas 15 anos, está 
marcado por inúmeras guerras, 
violências, execuções sumárias 
e indiscriminadas, o escândalo 
do tráfico humano, fratricídios 
e injustiças sociais a que as-
sistimos, todos os dias, como-
damente, nos sofás das nossas 
casas. A este espetáculo hor-
rendo, o Papa Francisco tem 
chamado IIIª guerra mundial 
aos pedaços. Infelizmente, al-
gumas dessas violências até são 
evocadas em nome de Deus. 

O Ano Santo terá a sua aber-
tura em Roma, pelo Papa, a 8 
de Dezembro de 2015 e nós, 
aqui na Diocese de São José dos 
Campos, faremos a ABERTURA 
DA PORTA SANTA no dia 17 de 
dezembro, em nossa Igreja Ca-
tedral, com um rito próprio e 
muito bonito. Aproveitaremos 
a oportunidade para celebrar o 
jubileu de prata de quatro pres-
bíteros de nossa Igreja Diocesa-
na. Abrirei, também, no dia 22 
de dezembro, na Paróquia de 
Nossa Senhora da Santíssima 
Trindade a PORTA SANTA para 
a região de Jacareí, na Igreja 
Nossa Senhora do Bonsucesso. 

Convoco a todos a celebrar 
com alegria, muita fé, espírito 

de conversão, este Ano da Mi-
sericórdia. Peço que tudo o que 
for programado pela Diocese, 
Paróquias, Movimentos, Pasto-
rais, Serviços, Ministérios, Co-
munidades, seja bem realizado 
e tudo seja comunicado ao setor 
de Pastoral de nossa diocese, 
para conhecimento e para en-
vio a Roma dos atos aconteci-
dos em nossa Igreja Particular. 
Aproveitem para usar todos os 
subsídios que a Igreja está co-
locando à disposição dos fiéis 
para a celebração deste jubileu. 
No dizer do Papa, será “um Ano 
Santo extraordinário para vi-
ver, na existência de cada dia, 
a misericórdia que o Pai, des-
de sempre, estende sobre nós. 
Deixemo-nos surpreender por 
Deus. Ele nunca Se cansa de 
escancarar a porta do seu cora-
ção, para repetir que nos ama e 
deseja partilhar conosco a sua 
vida”. Que Maria, mãe de Deus 
e nossa, a MÃE DA MISERI-
CÓRDIA, ajude a todos a ser-
mos testemunhas vivas de Je-
sus e “sermos Misericordiosos 
como o Pai”.

São José dos Campos, 01 de 
dezembro de 2015.
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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 – Jd. 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
São José dos Campos - SP
Contato: (12) 4009-8383
secretaria.teologia@yahoo.com.br

Aprovado curso de Gestão em Recursos
Humanos da Faculdade Católica

O Ministério da Edu-
cação divulgou 
nesta segunda-

-feira, 30 de novembro, 
por meio do Diário Oficial 
da União, a aprovação 

do curso tecnológico 
de Gestão em Recursos 
Humanos para a Facul-
dade Católica, institui-
ção da diocese de São 
José dos Campos. Com 
duração de dois anos, 

o curso será oferecido 
em dois períodos, de 

manhã e à noite com o 
total de 100 vagas.

Escola Catequética , 
Caminho para a unidade 
na Ação Evangelizadora
Abertas inscrições para a Escola Catequética

A ECAT- Escola Teo-
lógico Catequética da 
Diocese de São José dos 
Campos está com ins-
crições

abertas para novas 
turmas para o primeiro 
semestre de 2016, com 
início em 14 de fevereiro 
de 2016. São oferecidas 
30 vagas para os módu-
los I e III.  No módulo I o 
aluno estuda o Antigo 
Testamento e Cristologia 
e no Módulo III – Sacra-
mentos e História da 
Catequese

A Escola, filiada a Fa-
culdade Católica de São 
José dos Campos, tem 

o objetivo de fornecer 
subsídios formativos a 
partir dos eixos corres-
pondentes à Pastoral Ca-
tequética, 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 auten-
ticidade” e, crescendo 
“de forma permanen-
te na maturidade da 
fé, comprometam-se 
a viver e trabalhar na 
construção do Reino de 
Deus” (DNC 255).

Destinada a todos 
que desejam empenhar-

-se na formação teo-
lógica para bem servir 
em sua comunidade, a 
ECAT ajuda no desem-
penho 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 e spaço de partilha, 
apoio, afetividade, ami-
zade, equilíbrio e coe-
rência principalmente 
entre vida e fé. A Esco-
la Catequética prepara 
os catequistas para sua 
atuação, dentro desta 
realidade.

Quer ser catequista?

A Obra Social Padre 
Rodolfo Komórek,  em 
São José dos Campos,  
oferece curso de alfa-
betização para jovens e  
adultos, em parceria com 
a Associação de Apoio 
Pedagógico ESSENCIAL. 
O objetivo é ajudar as 
pessoas que possuem di-
ficuldades no aprendiza-
do de ler e escrever a dar 
seguimento à formação 
escolar. 

As aulas acontecem às 
sextas-feiras das 18h às 
20h na Sala de Formação 

e Treinamento da Obra. 
Hoje,  o projeto conta com 
08 alunos, porém as inscri-
ções de mantêm abertas, 
pois o trabalho é realizado 
de forma  individual.

“Existe a possibilidade 
de ampliarmos a ofer-
ta e isto nos gratifica.”, 
disse a professora Maria 
de Lourdes.  “Queremos 
um mundo onde todos 
possam tomar parte das 
decisões e ter acesso ao 
conhecimento e, por sua 
vez, enriquecê-lo.”

Em Novembro come-

mora-se o Dia Nacional 
da Alfabetização.   O pro-
cesso de alfabetização é 
responsável pelo desen-
volvimento da capaci-
dade de compreensão, 
interpretação e produção 
do conhecimento. Saber 
ler e escrever abre cami-
nhos e semeia esperança. 
O IBGE aponta mais de 13 
milhões de pessoas entre 
jovens e adultos que são 
analfabetos no Brasil. É 
uma árdua missão em 
nossas mãos!

Ângela Ferreira-Eliana de Paula/ 
PASCOM SAGRADA FAMÍLIA

Obra social oferece
curso de alfabetização

“Fé e Razão de mãos dadas por um mundo melhor.”

Para o diretor geral da 
Faculdade, padre Rogerio 
Felix Machado o diferen-
cial será a marca huma-
nística. “Nosso objetivo é 
promover uma formação 
para uma alta competên-
cia profissional em Gestão 
de Recursos Humanos. 
Por meio dos métodos e 
técnicas da área, quere-
mos desenvolver talentos 
e habilidades necessárias 
para gerir pessoas como 
resposta às exigências 
sociais e do mercado”, 
explica o diretor.

Credenciada em no-
vembro de 2013, a CA-
TÓLICA-SJC já oferece a 
graduação de bachare-
lado em teologia, com 
duração de quatro anos.  
Reconhecida pela ex-
celência de seu corpo 
docente, formado por 
mestres e doutores, a 
instituição oferece tam-
bém cursos de extensão 
e a tradicional Semana 
Teológica, que reflete te-
mas com profundidade.

As inscrições para o 
vestibular do curso de gra-

duação em Teologia e para 
o Tecnólogo de Gestão de 
Pessoas estão abertas. A 
prova será aplicada no dia 
19 de dezembro de 2015. 

“É hora de investir em 
você. Venha estudar co-
nosco! Inscreva-se para o 
vestibular 2016”, convida 
padre Rogerio.

O prédio da Faculdade 
Católica fica na Av. São 
João, 2650 – Jardim das 
Colinas, em São José dos 
Campos. Inscrições pelo 
site: www.faculdadecato-
licasjc.edu.br
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Paróquias em festa
Agende-se

Missa pelos 66 anos 
de falecimento de
Pe. Rodolfo Komórek
Celebrando os 66 anos 
da morte do Venerável 
Padre Rodolfo Komórek, 
acontecerá no dia 11 de 
dezembro, sexta-feira, a 
missa na Capela Sagrado 
Coração de Jesus, no 
interior do Parque Vicen-
tina Aranha, em São José 
dos Campos. A celebra-
ção será presidida pelo 
salesiano Dom Fernado 
Legal, bispo emérito de 
São Miguel Paulista/SP.
A capela do Vicentina 
Aranha é um dos lo-
cais onde padre Rodolfo 
presidia missas quando 
estava em São José para 
se tratar da tuberculose. 
No parque é possível 
visitar o quarto onde o 
venerável viveu de 25 

de novembro a 11 de 
dezembro de 1949.

Dia: 11 de dezembro, às 
19h30
Local: Capela Sagrado 
Coração de Jesus, no Pq. 
Vicentina Aranha (Rua 
Prudente M. Moraes, 302 
- Vila Adyana – SJCampos).
Acesse: www.padrerodol-
fokomorek.blogspot.com

Retiro de Aprofunda-
mento 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
Paróquia N. Sra. de Guadalupe
A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em 
Jacareí comemora a padroeira com novena de 
4 a 13 de dezembro com missas de segunda a 
sexta-feira às 19h30 e aos sábado e domingo às 
19h. O tema central da novena e festa é “Maria 
de Guadalupe, a Mãe de Jesus na luz da Palavra 
de Deus”. Confira a programação com os padres 
convidados e participe.
Dia 4/12: Pe. Edson Benedito dos Santos
Dia 5/12: Pe. Benedito Paulo de Carvalho
Dia 6/12: Pe. Guilherme Ximenes
Dia 7/12: Pe. Francisco José da Silva
Dia 8/12: Pe. Lindomar Francisco Ferreira
Dia 9/12: Dom Cesar Teixeira
Dia 10/12: Pe. Rogério Augusto das Neves
Dia 11/12: Pe. Lucas Rosa da Silva
Dia 12/12: Pe. Luiz Gustavo Santos Teixeira
Dia da Festa – 13/12 (domingo)
Procissão às 18h com concentração na Pça. 
Benedito Nilo Caetano. A missa será em seguida 
da procissão na Igreja. Celebrante: Pe. Rodolfo 
José Barbosa.
A Igreja Matriz da paróquia fica na Rua Emídio 
P. de Mesquita, 268, no Jd. das Indústrias, em 
Jacareí. Informações: (12) 3958-4415 / www.
paroquiaguadalupejacarei.com.br

Novena e Festa do Padroeiro
Paróquia São Sebastião
De 15 a 24 de janeiro de 2016 a comunidade paroquial 
de São Sebastião, na Vila Industrial em São José dos 
Campos, celebra junto com a novena e festa do padro-
eiro os 25 anos de vida sacerdotal de seu pároco, Pe. 
José Bento Vichi de Paula (Pe. Bentinho). As missas da 
novena, de segunda-feira a sábado acontecem às 19h 
e no domingo, às 18h. O tema central é: "Vocação de 
São Sebastião e a nossa vocação". Haverá quermesse e 
bingo nos dias 16, 17, 23 e 24.
Confira a programação com os padres convidados 
e participe.
Dia 15/01: Pe. Luiz Gustavo Santos Teixeira
Dia 16/01: Pe. José Vieira Pinto
Dia 17/01: Pe. Ernesto Cunha
Dia 18/01: Pe. Antonio Silva França
Dia 19/01: Pe. José Cândido
Dia 20/01: Pe. Dimas Cornélio
Dia 21/01: Pe. Rogério Augusto das Neves
Dia 22/01: Pe. Alexandre Aparecido da Costa
Dia 23/01: Pe. Carlos do Nascimento (Beto)
Dia da festa -  24/01.
Procissão às 16h seguida de missa presidida pelo 
Pe. José Bento Vichi.
A Igreja Matriz da paróquia fica na Praça José 
Molina, 20, na Vila Industrial, em São José dos 
Campos. Informações: (12) 3912-2627.

Novena e Festa da Padroeira
Paróquia Santa Luzia
A Paróquia Santa Luzia celebra sua padroeira com 
novena e festa de 4 a 13 de dezembro com missas 
de segunda a sexta-feira, às 19h30 e aos sábado e 
domingos, às 18h. 
O tema central é: "De coração aberto acolhamos e 
testemunhemos a misericórdia de Deus!". Confira 
a programação com os padres convidados e par-
ticipe.
Dia 4/12: Pe. José Vieira
Dia 5/12: Pe. José Padoan
Dia 6/12: Pe. Edinei Batista
Dia 7/12: Pe. Dimas Eugênio
Dia 8/12: Pe. Edson Benedito
Dia 9/12: Pe. Raimundo Nonato
Dia 10/12: Dom Cesar Teixeira
Dia 11/12: Pe. Luiz Fernando
Dia 12/12: Pe. Vitor Mendes
Dia 13/12 – Dia da Festa
12h: Almoço festivo
14h: Bingo beneficente.
18h: Procissão seguida de missa presidida pelo 
pároco Pe. Antonio Silva França
A Igreja Matriz da Paróquia fica na Praça Mu-
riaé, 15 - Vila Iracema, no Putim, em São José 
dos Campos. 
Informações: (12) 3944-1195.

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

Ordenação Presbiteral de
Anderson Ribeiro de Paula

Em dezembro, o Diáco-
no Anderson Ribeiro de 
Paula, da Congregação dos 
Padres do Sagrado Cora-
ção de Jesus, será ordena-
do sacerdote. A ordenação 
presbiteral será no dia 19 
de dezembro de 2015, às 
19h, na Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes em 
São José dos Campos-SP. 
Ele será ordenado presbí-
tero pela imposição das 
mãos de Dom José Valmor 
Cesar Teixeira, SDB.  Sua 
primeira Missa será no dia 
20 de dezembro, às 11h, 
também na Igreja Matriz 
Nossa Senhora de Lourdes. 
“O lema que escolhi para 
provocar-me durante toda 
a caminhada e projetos 
futuros: “É necessário que 
Ele cresça e eu diminua” 
(Jo 3,30). Será uma alegria 
compartilhar este momen-
to com todos,” convida 
diácono Anderson.

Filho do casal José Ri-
beiro de Paula e Margari-
da Nogueira de Paula, o 
Diácono Anderson Ribeiro 
de Paula, scj nasceu em 
São Lourenço-MG, porém, 
desde a tenra infância foi 
criado em São José dos 
Campos-SP. Tem 33 anos 
de idade e é o terceiro 

dentre oito filhos. 
VOCAÇÃO - “Minha vo-

cação foi despertada na 
experiência comunitária, 
tanto na vida da família 
como nos encontros das 
CEB's, e sendo amadure-
cida pelo envolvimento 
pastoral na comunidade 
da paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes (Parque 
Industrial, em São José dos 
Campos), atuava na Cate-
quese, Pastoral Litúrgica, 
MDJ, Pastoral da Juven-
tude. No ano de 2002 fui 
convidado para participar 
do encontro de valores 
humanos e cristãos, co-
nhecido nacionalmente 
como EMAÚS, na cidade 
de Lavras-MG. O objetivo, 

inicialmente, era trazer o 
movimento para a nossa 
paróquia como nova op-
ção pastoral para a juven-
tude. Porém, mesmo aten-
to aos aspectos estruturais 
do encontro, fui tomado 
surpreendentemente pela 
ação de Deus nos sinais 
que lá vivi e aprofundei 
(liturgia, testemunhos, Pa-
lavra de Deus, confrontos 
pessoais e comunitários). 
Destaco a pessoa do sau-
doso Pe. Israel Batista, scj, 
na época diretor espiritual 
do movimento, que em 
seu testemunho de vida 
e vocação provocou-me a 
conhecer verdadeiramen-
te a pessoa de Jesus Cristo”.

Trajetória formati-
va - 2004 – Propedêutico 
(Taubaté-SP); 2005 a 2007 
– Filosofia (Brusque-SC); 
2008 – Postulantado (Terra 
Boa-PR); 2009 – Noviciado 
(Barretos-SP); 1ª profissão 
religiosa – 15/1/2010; 2010 
a 2011 – Tirocínio no Pos-
tulantado São Judas Tadeu 
(Terra Boa-PR); 2012 – Resi-
dência Teológica (1° ano de 
Teologia, Taubaté-SP);  2013 
até a presente data, Con-
vento Sagrado Coração de 
Jesus (Conventinho), 4° ano 
de Teologia (Taubaté-SP).

Diác. Anderson Ribeiro de Paula
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PAPA NO TWITTER
@Pontifex:

“O Jubileu da Misericórdia 
lembra-nos que Deus nos 
espera de braços abertos, 

como faz o pai com o 
filho pródigo. 

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

Campanha para 
a evangelização 2015
Tema: “Sede Misericordiosos”
Lema: EvangeliJÁ

A Campanha para a Evangelização 
associa a Encarnação do Verbo e o nas-
cimento de Jesus Cristo com a missão 
permanente da Igreja que é evange-
lizar. Inicia-se na festa de Cristo Rei, 
e encerra-se no terceiro domingo do 
Advento, dia 13 de dezembro, quando 
deve ser realizada nas comunidades a 
Coleta para a Evangelização. Os recur-
sos são destinados para os trabalhos de 
evangelização.

Durante a Campanha deste ano, ocor-
rerá a abertura do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia. É desejo do Papa Fran-
cisco que a Igreja anuncie a misericórdia, 
caminho que une Deus e os homens, e 

nutre a esperança de sermos amados 
para sempre, apesar da limitação do 
nosso pecado.

As comunidades são chamadas a 
prepararem as pessoas para contem-
plarem o rosto misericordioso de Deus, 
manifesto na ternura do Filho que Maria 
Santíssima apresenta a todos, e aco-
lherem os valores que Ele nos anuncia.

Oração
Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja 

fosse no mundo fonte de salvação para 
todas as nações, a fim de que a obra do 
Cristo que vem continue até o fim dos 
tempos. Aumentai em nós o ardor da 

evangelização, derramando o Espírito 
prometido, e fazei brotar em nossos co-
rações a resposta da fé. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém!
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Conheça a trajetória no neo sacerdote Luiz Gustavo Santos Teixeira

Jornal Expressão - Quais 
eram suas atividades antes 
de entrar no Seminário?
Padre Luiz Gustavo - Antes de 
entrar no Seminário, posso di-
zer que tinha uma vida normal 
como outro jovem, estudava e 
trabalhava. Trabalhei no perí-
odo em que cursava o ensino 
médio com um primo em 
seu depósito de reciclagem, 
depois com meu padrinho de 
batismo instalando circuitos 
de seguranças (alarmes e cer-
cas elétricas) e dois anos como 
estagiário na Previdência So-
cial (INSS) em Jacareí, de onde 
saí para entrar no Seminário.
No final do terceiro ano do 
ensino médio prestei vesti-
bular e passei em medicina e 
engenharia química em uni-
versidades públicas. Entretan-
to, decidi não fazer nenhum 
desses cursos e, para não ficar 
sem estuda,r fiz um curso 
técnico em administração de 
empresas, pois já tinha o de-
sejo de entrar no Seminário e 
ser padre.
Na vida paroquial fui coroinha, 
cerimoniário e coordenador 
paroquial dos acólitos e ceri-
moniários. Participava ativa-
mente na pastoral litúrgica 
que organizava, de maneira 
especial, as missas do Sagrado 
Coração de Jesus às primeiras 
sextas-feiras de cada mês. 
Participei, por pouco tempo, 
da Pastoral da Juventude (hoje 
Missão Jovem) e depois fui ser-
vo do grupo de oração Ange-
lus, na comunidade do parque 
Santo Antônio, até o ingresso 
no seminário diocesano.

JE - Conte-nos como foi a 
vida no Seminário, as dificul-
dades e alegrias.
Padre  Luiz Gustavo – Na 
minha turma inicial, no pro-
pedêutico, éramos em 10 
seminaristas, no ano de 2007. 
Nos anos de 2008 a 2010 morei 
na residência Pe. Rodolfo, em 
Taubaté, para o curso de filo-
sofia e de 2011 a 2014 estudei 
teologia no Seminário Santa 
Teresinha, hoje Faculdade Ca-
tólica de São José dos Campos. 
Nesse período de Seminário, a 
grande lição foi aprender a li-
dar com as pessoas com quem 
convivemos, com as diferen-

ças no modo de pensar e de 
agir que, por vezes, como em 
qualquer outra família, pode 
gerar alguns “atritos”, mas que 
são superados com diálogo e 
compreensão.
O tempo de Seminário é mo-
mento de amadurecimento 
e crescimento, tanto pessoal 
quanto espiritual, que me 
ajudou a olhar para dentro de 
mim e perceber aquilo que 
precisava ser melhorado e 
também reconhecer minhas 
qualidades, fato que nos leva 
a progredir na vida pessoal, 
comunitária e com Deus.
O que ajuda e muito no tempo 
de Seminário são as amizades 
verdadeiras que vão surgindo. 
Percebemos que a vocação é 
única e pessoal, mas a convi-
vência com os irmãos de cami-
nhada fica mais fácil superar as 
dificuldades. Isso ficou muito 
nítido, de maneira especial, 
em 2013 quando precisei fazer 
uma cirurgia na coluna. Tive 
várias pessoas ao meu lado, 
que realmente me ajudaram, 
se desdobraram para me levar 
ao médico e para fazer fisiote-
rapia. Além, é claro, da ajuda 
dos profissionais na área da 
saúde, como meu médico Dr. 
Márcio Squassoni Leite, que 
me operou e me acompanhou 
em todo processo de pré e 
pós-operatório e a fisiotera-
peuta Bethânia.
Além disso, os trabalhos pas-
torais, realizados nos finais 
de semana, de certa forma, 
seriam uma aula “prática” do 
que estudamos no Seminário. 
A convivência com os padres e 
com a comunidade me ajudou 
a crescer em minha caminhada 
vocacional.  Deixo meu agra-
decimento aos paroquianos 
e padres de Santana, Nossa 
Senhora de Guadalupe, Santa 
Teresina, Catedral São Dimas 
e Santa Inês nesse tempo de 
formação e convivência que, 
sem dúvida, ajudaram no meu 
crescimento.

JE - Qual o sentimento que 
você tem agora na conclusão 
desses anos em preparação 
ao sacerdócio?
Padre Luiz Gustavo  - O senti-
mento é de gratidão. Gratidão 
a Deus, à Igreja, aos formado-

res e a todas as pessoas que 
me apoiaram e acreditaram 
em mim em todo o tempo de 
formação. Pude experimentar 
a misericórdia de Deus nesse 
tempo, pude aprender o que 
é ter e ser perseverante nos 
momentos de dificuldade e 
que tudo na vida vai depender 
das escolhas que fazemos e no 
sentido que depositamos nas 
coisas e situações. Algo que 
aprendi é que não adianta ficar 
olhando para trás naquilo que 
renunciamos ou deixamos. É 
preciso olhar para frente em 
tudo aquilo que conquistamos 
e que nos é dado graças as 
nossas escolhas, pois Deus não 
decepciona. Todo esse apren-
dizado devo aos meus direto-
res espirituais Pe. Ademir, Pe. 
Edinei e minha psicóloga no 
tempo de Seminário Patrícia 
Minari, que realmente me 
ensinaram o que significa ter 
sentido na vida e nas escolhas 
que fazemos.

JE - Com qual área de traba-
lho se identifica na Igreja?
Padre Luiz Gustavo - Desde 
muito cedo sempre me iden-
tifiquei com a Liturgia, sempre 
lia algo a respeito e buscava 
me aprofundar, além de ajudar 
em algumas celebrações dio-
cesanas como cerimoniário.
No Ano de 2012, nosso bispo 
na época, Dom Moacir Silva, 
me fez o convite para fazer um 
curso de especialização em 
liturgia na Unisal, Campus Pio 
XI, em São Paulo, durante três 
férias de julho. E com a graça 
de Deus e dedicação, em 2014 
recebi o diploma de especialis-
ta em liturgia.
Em 2015, após fazer pedido 
ao nosso bispo dom Cesar e 
ao Conselho de Presbíteros 
fui aprovado a fazer um mes-
trado na PUC de São Paulo, em 
Liturgia, para me aprofundar 
mais em tal ciência, que nos 
aproxima cada vez mais do 
mistério celebrado.
Em consequência, tornei-me 
professor de Liturgia da Fa-
culdade Católica de São José 
dos Campos, no bacharelado 
em Teologia, ministrando as 
disciplinas: Introdução a Li-
turgia; Ano Litúrgico e Liturgia 
das Horas e Celebração dos 

Sacramentos.
Estudar liturgia não é simples-
mente algo que diz respeito 
àquilo que “pode ou não pode” 
ser realizado dentro da cele-
bração da missa ou de outro 
sacramento, mas que diz res-
peito com a vida e a experiên-
cia do Mistério Pascal de Cristo.

JE - Qual o seu lema presbite-
ral e qual o significado?
Padre Luiz Gustavo  - O lema 
que escolhi para ordenação 
é: “Não Basta Seres Meu Ser-
vo” Is 49,6. Este texto bíblico 
me acompanha há muitos 
anos e tem norteado minha 
caminhada vocacional, pois 
o “não basta ser meu servo” 
ensina que é necessário ter 
uma amizade sincera e fran-
ca com Jesus, ser amigo de 
Deus e, assim, mesmo com as 
limitações, ser sinal de Cristo 
no mundo.

JE - Deixe uma mensagem 
para jovens que estão dis-
cernindo sua caminhada 
vocacional.
Padre Luiz Gustavo  - Aos 
jovens digo para não terem 
medo de dar esse passo para 
uma vida de especial consa-
gração a Deus, sejam ousados, 
e não esperem estar “prontos”, 
pois isso pode ser apenas uma 
desculpa para não abraçar tal 
vocação. Acredite é Deus que 
faz o chamado e que cuida de 
cada um de nós. Posso dizer 
que vale a pena seguir esse 
caminho. Deus os abençoe 
e espero vocês no dia 05 de 
dezembro, pois a vocação 
consagrada é sempre resposta 
de um povo que reza.

O Padre Luiz Gustavo San-
tos Teixeira nasceu em 7 de 
janeiro de 1988, filho de Jorge 
Teixeira e Fátima Maria Santos 
Teixeira. Tem um irmão mais 
novo: Matheus Santos Teixei-
ra. Sua Paróquia de origem é 
a Paróquia Nossa Senhora da 
Santíssima Trindade – Jacareí. 
Entrou no Seminário em 13 de 
março de 2007 e foi ordenado 
diácono por Dom Cesar Tei-
xeira em 1º de maio de 2015. 
Sua ordenação presbiteral 
será no dia 5 de dezembro de 
2015, celebrada na Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, (Rua 
General Carneiro, s/n – Centro, 
em Jacareí), às 9h. E antes da 
Ordenação haverá o Tríduo em 
Preparação para a Ordenação 
Presbiteral, na mesma Igreja 
onde será ordenado. 

Entrevista

Padre Luiz Gustavo
Santos Teixeira

Primeiras 
Missas do padre 
Luiz Gustavo

05/12
	19h00: Santuário do Carmo,  
 (Paróquia Nossa Senhora da  
 Santíssima Trindade)
06/12
	09h00: Paróquia de Santana
	19h00: Paróquia de Santa Inês
12/12
	19h00: Paróquia Nossa
 Senhora de Guadalupe
13/12
	11h00: Paróquia Catedral 
 São Dimas
	19h00: Paróquia Santa
 Teresinha do Menino Jesus
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Passo a passo para celebrar
o Jubileu da Misericórdia

O sinal mais evidente deste 
Jubileu é a possibilidade 
de abrir as Portas da Mise-
ricórdia em cada diocese. 

Na Diocese de São José dos Campos 
teremos dois locais de peregrinação, 
onde serão abertas as Portas Santas: 
na Catedral de São Dimas, em São José 
dos Campos e na Igreja Nossa Senhora 
do Bonsucesso, em Jacareí. Estas por-
tas, semelhantes às Portas Santas das 
Basílicas papais de Roma, permitirão 
fazer a peregrinação jubilar também 
àqueles que não puderem ir a Roma. 
Para bem celebrarmos este Ano Santo, 
Dom Cesar Teixeira escreveu uma Carta 
Pastoral de Convocação do Ano da Mi-
sericórdia, publicada na página 3 desta 
edição e disponível para download no 
site da diocese (www.diocesesjc.org.
br), com orientações específicas para 
nossa diocese. E elaboramos um passo 
a passo para entender melhor o senti-
do e a prática do Ano da Misericórdia. 
Seguem abaixo as orientações do que 
é um Ano Santo, de como receber as 
indulgências e  praticar as obras de 
misericórdia. 

O que é a Porta Santa?
“Eu sou a porta. Quem entra por 

Mim será salvo. Entrará e sairá e en-
contrará pastagem” (Jo 10, 9).  A porta 
representa a Cristo, ao passo que 
ninguém tem acesso ao Pai senão por 
Ele, designação feita por Ele mesmo;

Ao fato de os peregrinos passarem 
pela Porta e lucrarem indulgências 
concedidas para a ocasião, aplicam-
-se as palavras do Salmista: “Esta é 
a porta do Senhor; por ela entram 
apenas os justos” (Sal 118/117, 20). 
Sim, o lucro das indulgências perdoa 
as penas temporais às quais estão 
ligados os pecadores, ao passo que 
estes buscaram a confissão e a ab-
solvição sacramentos e apagaram os 
seus pecados – são justos, isto é, têm 
o céu por prêmio.

Por que abrir uma 
porta no Ano Santo?

A Porta Santa, na Basílica de São 
Pedro, em Roma, só se abre durante 
um Ano Santo e significa que se abre 
um caminho extraordinário para a 
salvação. Na cerimônia de abertura, 
o Papa toca a porta com um martelo 
3 vezes enquanto diz: “Abram-me as 
portas da justiça; entrando por elas 
confessarei ao Senhor”. Depois de 
aberta, entoa-se um canto de Ação de 

Graças e o Papa atravessa esta porta 
com seus colaboradores.

Na Diocese de São José dos Cam-
pos, por exemplo, será recordado o 
gesto de Roma e do Papa, pelo bispo, 
que abrirá a porta lateral da Catedral 
Diocesana no dia 17 de dezembro, 
às 19h30 (Praça Monsenhor Ascânio 
Brandão, 01 – Jardim São Dimas). 
Igualmente será aberta a Porta Santa, 
em Jacareí, na Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Bonsucesso, (Praça Conde 
de Frontim, 39 - Centro), no dia 22 de 
dezembro às 19h30.

O que é o Ano Santo?
O Papa Francisco anunciou o Ju-

bileu do Ano Santo da Misericórdia 
por meio da Bula de Proclamação 
Misericordiae Vultus (O Rosto da Mi-
sericórdia). O Jubileu inicia-se em 08 
de dezembro de 2015 e se concluirá 
no dia 20 de novembro de 2016, com 
a Solenidade de Jesus Cristo Rei do 
Universo.

A celebração do Jubileu se origi-
na no judaísmo. Consistia em uma 
comemoração de um ano sabático 
que tinha um significado especial. 
A festa se realizava a cada 50 anos. 
Durante o ano os escravos eram liber-
tados, restituíam-se as propriedades 
às pessoas que as haviam perdido, 
perdoavam-se as dívidas, as terras 
deviam permanecer sem cultivar e 
se descansava. Era um ano de recon-
ciliação geral. Na Bíblia, encontramos 
algumas passagens dessa celebração 
judaica (cf. Lv 25,8).

O que significa Jubileu?
A palavra Jubileu se inspira no 

termo hebreu de yobel, que se refere 
ao chifre do cordeiro que servia como 
instrumento musical. Jubileu, tam-
bém tem uma raiz latina, iubilum que 
representa um grito de alegria. Na 
tradição católica, o Jubileu consiste 
em que durante um ano se concedem 
indulgências aos fiéis que cumprem 
certas disposições estabelecidas pelo 
Papa. O Jubileu pode ser ordinário 
ou extraordinário. A celebração do 
Ano Santo Ordinário acontece em 
um intervalo a cada 25 anos, com o 
objetivo de que cada geração expe-
rimente pelo menos uma vez em sua 
vida. Já o Ano Santo Extraordinário 
se proclama como celebração de um 
fato destacado. O Jubileu proclamado 
pelo Papa Francisco é um Ano Santo 
Extraordinário. É um convite para que, 
de maneira mais intensa, fixemos o 

olhar na Misericórdia do Pai.

O que fazer nesse ano?
Na Bula Misericordiae Vultus, o 

Papa Francisco sugere algumas ini-
ciativas que podem ser vividas em 
diferentes etapas:

•Realizar peregrinações;
• Praticar as obras de misericórdia;
•Intensificar a oração;
•Passar pela Porta Santa em Roma 

ou na Diocese;
•Perdoar a todos;
•Buscar o Sacramento da Recon-

ciliação;
•Superar a corrupção;
•Receber a indulgência;
•Participar da Eucaristia;
•Fortalecer o ecumenismo;
• Converter-se.

O que é a indulgência?
Indulgência é a remissão diante de 

Deus da pena devida aos pecados, 

O Jubileu da 
Misericórdia foi 
proclamado pelo 
Papa Francisco 
para ser vivido 
intensamente 
em cada diocese, 
permitindo assim 
a qualquer pes-
soa encontrar a 
misericórdia de 
Deus Pai atra-
vés da missão 
viva da Igreja. 
De dezembro de 
2015 a novembro 
de 2016, iremos 
viver este Ano 
Santo. 
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Programação da Diocese de São José 
dos Campos para o Ano da Misericórdia
2015
Data Horário Atividade Local
17/12 19h30 Abertura da Porta da Misericórdia Catedral de São Dimas
22/12 19h30 Abertura da Porta da Misericórdia Igreja Nossa Senhora do Bonsu-

cesso - Jacareí

2016
Data Horário Atividade Local
16/02 9h Jubileu da Misericórdia – Padres da Sub

-Região Aparecida
Santuário Nacional - Aparecida

26/02 19h30 Instalação da Paróquia São José, Esposo 
de Maria

Campos de São José - SJCam-
pos

A definir A definir Mutirões de confissões - Quaresma Paróquias
04 e 05/03 A definir “24 horas para o Senhor” Regiões Pastorais
19/03 A definir Praça da Misericórdia Matriz de São José
30/04 18h Celebração dos 35 anos da Diocese de São 

José Campos
A definir

30/04 a 01/05/2017 Visita da Imagem Peregrina de Nossa Se-
nhora Aparecida

Paróquias (conforme calendário 
a ser divulgado)

28/10 A definir Praça da Misericórdia Santuário São Judas Tadeu
13/11 19h30 Encerramento da Porta da Misericórdia Catedral de São Dimas
A definir A definir Jubileu da Misericórdia com grupos espe-

cíficos 
A definir

A definir Missas Catequese (em vídeo) sobre as obras de 
misericórdia corporal e espiritual

Paróquias

cuja culpa já foi perdoada. Cada 
vez que alguém se arrepende e se 
confessa, é perdoada a culpa dos 
pecados cometidos, mas não a pena. 
Por exemplo, se alguém mata uma 
pessoa e se arrepende, depois pede 
perdão e procura o Sacramento da 
Penitência, receberá o perdão. Con-
tudo, como reparar o mal cometido 
que tirou a vida de alguém? Por 
isso, permanece uma pena após o 
perdão. Essa situação pode ter um 
indulto, uma indulgência,  que a 
Igreja oferece em certas condições 
especiais e quando o fiel está bem 
disposto a buscar a santidade de 
vida, aproximando-se cada vez mais 
de Deus. A Igreja pode oferecer a 
indulgência pelos méritos de Cristo, 
de Maria e dos santos que sempre 
participam da obra da salvação. So-
bre isso, escreveu o Papa Francisco: 
“No sacramento da Reconciliação, 
Deus perdoa os pecados, que são 
verdadeiramente apagados; mas 
o cunho negativo que os pecados 
deixaram nos nossos comportamen-
tos e pensamentos permanecem. 
A misericórdia de Deus, porém, é 
mais forte também do que isso. Ela 

torna-se indulgência do Pai que, 
através da Esposa de Cristo, alcança 
o pecador perdoado e liberta-o de 
qualquer resíduo das consequências 
do pecado, habilitando-o a agir com 
caridade, a crescer no amor em vez 
de recair no pecado” (Misericordiae 
Vultus, 22).

Como receber a indulgência 
em nossa diocese?

• Visitar a Igreja Catedral São Di-
mas ou a Igreja Nossa Senhora do 
Bonsucesso, em Jacareí, e passar pela 
Porta Santa, fazendo o caminho da 
misericórdia; 

• Buscar o Sacramento da Recon-
ciliação, a Confissão (pode ser em 
outra Igreja e não apenas aquelas 
que têm a porta da misericórdia); Em 
nossa diocese, haverá o Mutirão de 
Confissão, na Quaresma, as “Praças 
da Misericórdia” e as 24 horas para 
o Senhor (conforme programação);

• Participar da Santa Missa;
• Rezar nas Intenções do Papa;
• Realizar as obras de misericórdia.

Há indulgências para os falecidos?
A indulgência pode ser obtida tam-

bém para os que faleceram. A eles es-
tamos unidos pelo testemunho de fé 
e caridade que nos deixaram. Assim 
como os recordamos na Celebração 
Eucarística, também podemos, no 
grande mistério da Comunhão dos 
Santos, rezar por eles, para que o 
rosto misericordioso do Pai os liberte 
de qualquer resíduo de culpa e possa 
abraçá-los na felicidade sem fim.

E os doentes e idosos?
Para eles será de grande ajuda 

viver a enfermidade e o sofrimento 
como experiência de proximidade 
ao Senhor que no mistério da sua 
paixão, morte e ressurreição indica 
o caminho para dar sentido à dor e 
à solidão. Viver com fé e esperança 
este momento de provocação, rece-
bendo a comunhão ou participando 
na Celebração Eucarística e na ora-
ção comunitária, inclusive através 
dos vários meios de comunicação, 
será, para eles, o modo de obter a 
indulgência jubilar.

As obras de misericórdia
A experiência da misericórdia 

torna-se visível pelo testemunho 

concreto. Todas as vezes que um fiel 
viver uma ou mais destas obras pesso-
almente, obterá a indulgência jubilar.

Obras corporais
1. Dar de comer aos famintos;
2. Dar de beber aos que tem sede;
3. Vestir os nus;
4. Acolher o estrangeiro;
5. Visitar os enfermos;
6. Visitar os encarcerados;
7. Sepultar os mortos.

Obras espirituais 
1. Aconselhar os duvidosos;
2. Ensinar os ignorantes;
3. Admoestar os pecadores;
4. Consolar os aflitos;
5. Perdoar as ofensas;
6. Suportar com paciência as in-

justiças;
7. Rezar a Deus pelos vivos e pelos 

mortos.

O Pontifício Conselho para a Pro-
moção da Nova Evangelização pre-
parou também um site com todas as 
informações e notícias sobre o ano 
jubilar. Acesse:  www.iubilaeummi-
sericordiae.va
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Comissão Socioambiental passa atuar na diocese
Promover uma espiritualidade ecológica através dos valores cristãos para o cuidado com a criação.

Uma nova equipe co-
meçou a atuar na 
Diocese de São José 
dos Campos para 

somar esforços ao trabalho 
pastoral. Trata-se da Comissão 
Socioambiental que, respon-
dendo ao convite do Papa 
Francisco, por meio de sua encí-
clica Laudato Si, quer promover 
uma espiritualidade ecológica 
através dos valores cristãos, 
disseminando assim, o cuidado 
com a criação.

A iniciativa partiu do profes-
sor Luciano Rodolfo Machado 
de Moura, que apresentou a 
proposta para o padre Edinei 
Evaldo Batista, coordenador 
diocesano de pastoral. Após 
definir a finalidade da comis-
são e traçar ações concretas, 
a comissão foi apresentada 
ao bispo diocesano no último 
dia 13 de novembro. O grupo 
conta com a participação de 
onze pessoas, que estão se 
reunindo periodicamente para 
definir suas atividades.

A Comissão pretende ar-
ticular as comunidades para 
iniciativas que promovam a 
sustentabilidade ambiental, 
com uma abordagem formati-
va e ter uma atuação conjunta 
com as pastorais e movimen-

tos. Exemplo disso foi a atua-
ção no Hallel Vale, evento de 
evangelização por meio da 
música e de pregações. No lo-
cal do evento, foram colocadas 
faixas informativas, nas quais o 
público era motivado a fazer a 
separação do lixo reciclável em 
recipientes específicos. Todo o 
óleo de cozinha utilizado no 
evento foi coletado e destina-
do a Cooperativa São Vicente.

Desde o início deste ano 
foram promovidas ações como 
seminários, mobilizações e 

vídeos educativos divulgados 
na internet realizados em con-
junto com a Unesp – Faculdade 
de Engenharia Ambiental, 
por meio de um projeto de 
extensão universitária, ten-
do também como parceira a 
Secretaria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de São Jose dos 
Campos. Dentro deste proje-
to, no mês março deste ano, 
realizaram a Caminhada pela 
água, que já está agendada 
para acontecer novamente 
em 2016. O projeto também 

concretizou o II Seminário Re-
gional sobre a escassez hídrica 
no Vale do Paraíba, dia 19 de 
novembro, como forma de 
levar esclarecimento à popu-
lação sobre o tema, junto com 
especialistas da área.

Outra ação da Comissão So-
cioambiental é apoiar os traba-
lhos ligados à área ambiental 
já existentes na Diocese a fim 
de promover maior visibilida-
de as iniciativas e dar suporte 
às que precisam. Entre estes 
projetos a serem estudados 

estão, por exemplo, o projeto 
de reforma de sofás, da Caritas 
Diocesana e a coleta do óleo 
nas paróquias.

Outra ação de suporte é a 
atuação em conjunto com a 
coordenação diocesana da 
Campanha da Fraternidade. 
Este ano a CF tratou do Tema 
“Fraternidade e Sociedade” e 
localmente foi tratado a mobili-
zação em relação a crise hídrica, 
com as ações já descritas. Para 
2016, a CF terá como tema o 
“Saneamento Básico”, sendo 
que a comissão socioambiental 
assumiu a tarefa de coletar as 
informações sobre esta ques-
tão junto aos municípios que 
compõe a Diocese.

A Comissão Socioambiental 
tem um blog (http://socioam-
biental-diocesesjc.blogspot.
com.br/) que informa sobre as 
atividades que desenvolvem e 
que também dá visibilidade as 
ações que a Igreja tem realizado 
junto ao Meio Ambiente, como 
por exemplo, o Movimento Ca-
tólico Global pelo Clima. Quem 
quiser participar da Comissão 
ou obter maiores informações 
de sua atuação pode enviar 
e-mail para socioambiental.
diocesesjc@gmail.com.

Seminário sobre Recursos Hídricos
reúne especialistas em São José

Mais de 200 pessoas partici-
param do 2º Seminário Re-
gional – Desafios e Ameaças 
da Escassez Hídrica para o 

Vale do Paraíba, realizado no Parque 
Tecnológico de São José dos Campos, 
nessa quinta-feira (19). O evento teve 
painéis e debates com a participação de 
especialistas de órgãos ligados à gestão 
hídrica e preservação ambiental.

O seminário foi promovido pelo 
Instituto de Ciência e Tecnologia da 
Unesp (ICT/Unesp) em parceria com a 
Prefeitura de São José dos Campos, por 
meio da Secretaria de Meio Ambiente, 
Parque Tecnológico e Comissão Socio-
ambiental da Diocese de São José dos 
Campos. Padre Edinei Evaldo Batista, 
coordenador diocesano de pastoral, 
participou do evento, acompanhado 
de senhor Edson Fujita, membro da 
Comissão Socioambiental.

O especialista em Gestão de Recursos 

Hídricos do DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica), Edilson de 
Paula Andrade, apresentou uma análise 
do sistema Paraíba, a situação atual dos 
níveis das represas da região e as pers-
pectivas a médio prazo.

O secretário de meio ambiente de Iga-
ratá, Juarez Domingues de Vasconcellos, 
falou sobre a transposição das águas do 
Paraíba do Sul, pontuando que os estu-
dos apresentados consideraram apenas 
o impacto local das obras e deixaram de 
fornecer uma análise aprofundada dos 
impactos na bacia ao longo do Vale do 
Paraíba.

Alexandra Andrade, do Instituto Oi-
kos de Agroecologia, falou sobre a expe-
riência de programas de Pagamento por 
Serviços Ambientais e as oportunidades 
para o Vale do Paraíba. Já Fernando 
Lourenço de Oliveira, superintendente 
regional da SABESP, destacou a impor-
tância da redução do desperdício e do 

reuso da água para enfrentamento da 
crise e falou sobre os investimentos do 
órgão na região.

O professor de hidrologia da Unesp, 
Mateus Vila Nova, elogiou a participação 
dos estudantes de engenharia ambien-
tal. “Eu achei este evento fundamental 
para que os estudantes percebam a 
aplicação de vários conceitos e que 
eles têm um campo de atuação novo e 
promissor pela frente e que trará um be-
nefício social. Tivemos um debate bem 
diversificado que permitiu ter uma visão 
técnica e também crítica do cenário de 
escassez”, declarou.

“Foram destacados muitos pontos 
importantes sobre a crise hídrica e esse 
debate com a sociedade é importante 
porque a mídia não dá conta dessas in-
formações. Acho que seria importante se 
conseguíssemos a partir de um evento 
como esse uma carta de compromissos 
dos órgãos envolvidos”, destacou o es-

tudante universitário Daniel Guimarães.
“Essas discussões públicas são es-

senciais pois atingem não apenas os 
técnicos, mas alunos e a comunidade 
interessada em enfrentar o problema 
e em pensar junto soluções. A tecnolo-
gia é importante, muito se discute em 
modernizar os sistemas de captação e 
distribuição, mas se não pensarmos a 
longo prazo e criarmos condições para 
a conservação dos florestal dos manan-
ciais, do solo, da biodiversidade, vai fal-
tar a água na fonte”, apontou Alexandra 
Andrade do Instituto Oikos.

O Seminário marcou mais uma vez 
a parceria firmada entre Secretaria de 
Meio Ambiente, Unesp e Diocese de 
São José dos Campos para apoiar ações 
que levem esclarecimento à população 
sobre a crise hídrica. Desde o início do 
ano foram promovidas ações como 
seminários, mobilizações e vídeos edu-
cativos divulgados na internet.
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Compromissos do Bispo Diocesano

Dom Cesar recebe representantes da
Associação Ajuda à Igreja que Sofre

Dom Cesar Teixeira recebeu hoje, 
25, os representantes da Associação 
Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS) no Brasil. Padre Evaristo Debia-
se, Valter Callegari e Rodrigo Arantes 
estiveram na Cúria Diocesana de São 
José dos Campos para agradecer a 
participação da diocese na campa-
nha em prol dos cristãos perseguidos 
e às vítimas do terremoto no Nepal. 
“A contribuição da diocese de São 
José dos Campos foi uma resposta 
em plena sintonia com o propósito 
da AIS. A diocese se mobilizou na 
campanha contemplando os três 
pilares de atuação da AIS: a oração, 
a informação e a ação”, comentou 
Valter Callegari, diretor geral da AIS, 
referindo-se à Vigília pelos cristãos 
perseguidos, realizada em setembro, 
ao vídeo gravado por Dom Cesar con-
vidando a todos ao engajamento na 

campanha e aos recursos levantados 
e encaminhados à organização.

Durante a audiência com o 
bispo diocesano, Padre Evaristo 
Debiase, assessor eclesiástico da AIS 
no Brasil, entregou uma Pessanka, 
artesanato russo com um ícone 
de Nossa Senhora em forma de 
ovo, e um quadro com palavras de 
agradecimento, que ficarão na Cúria 
Diocesana. Para Dom Cesar, o reco-
nhecimento ao empenho da diocese 
na Campanha em prol dos cristãos 
perseguidos é a confirmação de que 
caminhamos em sintonia com o 
apelo do Santo Padre para estarmos 
unidos em oração e na solidariedade 
aos nossos irmãos perseguidos.

MOBILIZAÇÃO – Bus-
cando solidarizar-se com os irmãos 
e irmãs, que enfrentam situações 
dramáticas, a Comissão dos Mo-

vimentos, Associações e Novas 
Comunidades, organizou uma Vi-
gília Diocesana de Oração pelos 
Cristãos Perseguidos, realizada no 
dia 15 de setembro, no Santuário 
São Judas Tadeu, em São José dos 
Campos. Dom Cesar Teixeira cele-
brou uma missa e também houve 
momentos de oração e projeção 
de documentários que mostram a 
realidade dos cristãos no Oriente. 
Neste dia, também foi feita coleta e 
venda de camisetas, cuja renda será 
destinada aos cristãos perseguidos.

No último final de semana de 
setembro, todas as paróquias da Dio-
cese de São José dos Campos realiza-
ram uma coleta especial destinada 
a ajudar os cristãos perseguidos e 
as vítimas do terremoto no Nepal, 
respondida com generosidade por 
todos os diocesanos. 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).

AssembleiaParoquial na Paróquia Coração de Jesus Crisma de Adultos - paróquia Sagrada Família Crisma na Paróquia Imaculda Conceição de Jacareí

Crisma na Paroquia Nossa Senhora da Soledade Dom Cesar - crisma Paróquia São Sebastião Instituição de ministros na Catedral

Missa no Hallel Vale Novena na Paróquia Santa Cecília Visita ao Pinheirinho dos Palmares 2

Padre Evaristo Debi-
ase, Dom Cesar, Valter 
Callegari e Rodrigo 
Arantes 



12 | EXPRESSÃO |   Dezembro

Toneladas de lixo transformadas
em dignidade e trabalho
Cooperativa São Vicente completa 15 anos

Transformar lixo em dig-
nidade e sustento. Essa 
é a principal atividade 
desenvolvida na Coope-

rativa São Vicente, na zona leste de 
São José dos Campos. Criada há 15 
anos, após a Campanha da Frater-
nidade, que tinha como tema “Sem 
trabalho, por quê?”, a cooperativa 
foi idealizada para dar oportuni-
dade para a geração de renda de 
famílias pobres da região. Antes, 
os catadores de material reciclável 
eram autônomos, mas vítimas de 
atravessadores. Faziam o trabalho 
pesado do recolhimento, andando 
quilômetros por dia, e recebiam um 
valor muito abaixo do que o pago 
pelos processadores do material. 
Com a cooperativa, o lixo é enviado 
pelas indústrias ou recolhido pelo 
caminhão da própria cooperativa e 
pela parceria com a ONG Catavale. 
Aos cooperados fica o trabalho da 
separação, compactação e em-
pacotamento dos fardos, que são 
encaminhados para a indústria 
recicladora.

Entretanto, a conscientização 
sobre a preservação ambiental tam-
bém foi a grande motivação para 
o surgimento do trabalho, explica 
padre Celio Antônio de Almeida, 
um dos fundadores da cooperativa, 
atual vice-presidente. São mais 
de 10 mil toneladas por mês de 
copinhos plásticos, papelão, papéis, 
embalagens diversas, metais, vidro 
e alumínio que chegam ao galpão 
da cooperativa. 25 pessoas são 
responsáveis pelo trabalho, que re-

tira do meio ambiente uma grande 
quantidade de lixo que pode ser 
reciclado.

O senhor José Eli da Silva foi 
eleito presidente da Cooperativa 
na última Assembleia, realizada 
em novembro. Ele chegou ao local e 
tornou-se cooperado em 2010. Um 
problema cardíaco sério tirou Eli do 
mercado de trabalho. Por conta do 
problema de saúde não conseguia 
recolocação como metalúrgico. Sua 
situação o levou também à depres-
são. Sem encontrar oportunidades, 
foi convidado para conhecer a Coo-
perativa. Lá encontrou trabalho, que 
garante o sustento de sua família, 
dignidade e reconhecimento. “A 
cooperativa é uma ação concreta 
da caridade. Alia fé e obra. A Igreja 

não pede doações somente, mas 
também ensina e realiza,” comenta 
padre Célio.  
Coleta de óleo usado

Há 5 anos, a Cooperativa São 
Vicente iniciou o Projeto de coleta 
de óleo de cozinha usado. Uma 
usina de processamento do óleo foi 
montada doada pela Construtora 
Camargo Correa. Interessados no 
projeto de vários lugares do Brasil e 
do exterior, vindos da Alemanha e 
da China já visitaram a Cooperativa. 
A capacidade máxima é de 20 mil 
litros por mês, mas aproximada-
mente 10 mil litros mensal são 
recolhidos. O projeto ainda não 
conseguiu atingir a meta por conta 
da necessidade de conhecimento 
especializado para operar a usina, 

mas principalmente por ainda não 
atingir o volume ideal de óleo reco-
lhido. Destinado para a fabricação de 
biodiesel, o óleo usado é um produto 
que é 100% reciclável e muito rentá-
vel, sendo vendido a R$ 1,30 o litro. 

O desafio atual é aumentar o 
volume de óleo coletado. Para isso, a 
primeira iniciativa foi implantar uma 
parceria com os vicentinos. Algumas 
conferências já fazem a coleta do 
óleo conjugada com a campanha do 
quilo. “Queremos ampliar a coleta e 
abrir mais locais de arrecadação em 
nossas paróquias, o primeiro passo é 
a parceria com a Comissão Diocesana 
Socioambiental, que nos dará suporte 
neste trabalho”, afirma padre Célio.

Mais de 400 pessoas já foram 
beneficiadas pela Cooperativa.

Pontos de coleta de óleo
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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.frei-
rinaldo.com.br e tem um canal exclusivo no You Tube chamado “tvdofrei”, com as suas 
produções, vídeos das missas da Saúde, vídeos de programas e muito mais. Boa leitura!

Câncer de pele
Obra social recebe terreno
“A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra 
em Deus, meu Salvador”(cf Lc 1,47)

No ano em que 
ce lebramos o 
25º aniversário 
de nossa Obra 

Social, louvamos e agrade-
cemos a Deus pelo traba-
lho  desenvolvido ao longo 
desses anos com a colabo-
ração de muitas pessoas 
que fizeram e fazem parte 
dessa história.

Concluiu-se nesta se-
mana um longo processo, 
iniciado com o Pe. Eduardo 
Fraga na celebração do Ju-
bileu de Prata de nossa Pa-
róquia em 2013, a doação 
do terreno à Obra Social 
pela Prefeitura Municipal.

O processo foi lento e 
difícil. A primeira solici-
tação de imunidade do 
imposto foi recusada. Ti-
vemos que refazer todo o 
processo para obtenção de 
reconhecimento de nossa 
Obra como “Utilidade Pú-
blica Federal” e tivemos 
que abrir o processo para 
“Certificação de Entidade 
Beneficente da Assistên-
cia Social” – CEBAS, para 
poder gozar do direito de 
imunidade do ITCMD.

A Escritura de doação 
do terreno foi, finalmente, 
lavrada em cartório, quarta-
-feira dia 11 de novembro, e 
aguarda o seu registro.

Foi um ano de intenso 
trabalho, que teve muitas 
mãos e cabeças pensantes, 
um verdadeiro trabalho fei-
to em mutirão, que agora 
finalmente a comunidade 
pode usufruir. Cada pessoa, 
no seu campo de compe-
tência, pôs mãos à obra.

Agradecemos à Pre-
feitura Municipal na pes-
soa do prefeito Carlinhos 
Almeida, que assinou o 
decreto de doação; bem 

como a assessoria e acom-
panhamento do vereador 
Wagner Balieiro.

Agradecemos aos mem-
bros da Diretoria de nossa 
Obra Social, na pessoa do 
seu presidente o Diác. Dio-
nísio Bacelar Sobrinho e a 
assistente social Hosana 
Bueno, que trabalharam 
bastante para o acerto 
de toda a documentação 
exigida.

Agradecemos à oportu-
na e indispensável orien-
tação da Mitra Diocesana, 
na pessoa de nosso Bispo 
Dom Cesar.

Finalmente, agrade-
cemos a dedicação e o 
empenho dos voluntários 
nas várias atividades de-
senvolvidas em nossa Obra 
Social, bem como o apoio 
de toda a Paróquia.

O sonho comum e o 
trabalho de todos, coroado 
de êxito pela bênção e a 
graça de Deus, oferecemos 
à Santíssima Virgem Maria, 
Nossa Senhora do Rosário, 
a quem dedicamos o me-
lhor de nossos esforços e o 
nosso amor filial. Aos pés 
de sua Imagem deposita-
mos a Escritura do terreno 
de nossa Obra Social.

Pe. Sebastião Cesar Barbosa
 Pároco

Escritura de doação do terreno da Obra 
Social e Assistencial Nossa Senhora do 
Rosário – Vila Tesouro

Nesta edição vamos falar sobre cancer 
de pele. O verão chegou e com ele 
algumas preocupações com a nossa 
saúde precisamos ter. É comum a su-

per exposição do corpo ao sol, nas praias e piscinas, 
caminhadas, esportes, etc. Tudo isso é bom e sau-
dável. Porém, os famosos raios ultravioletas podem 
encontrar uma pele desprotegida e gerar várias 
complicações, como, queimaduras, assaduras e até 
mesmo o aparecimento do câncer de pele ou o me-
lanoma. O autoexame na pele é importantíssimo. É 
fundamental que você observe bem e conheça todas 
as marcas, pintas, manchas que sempre estiveram 
no seu corpo. Qualquer anormalidade, aumento, 
aparecimento de outra mancha ou ferida, você 
tem que ficar atento e começar uma observação 
mais rigorosa. É nessa hora que o espelho ajuda. 
Conte, também, com a ajuda do esposo, da esposa, 
dos filhos, para verificar sua pele nos lugares de 
difícil acesso (costas, por exemplo). Examine todas 
as áreas, incluindo as palmas das mãos, plantas 
dos pés, couro cabeludo, as orelhas, as unhas e as 
costas. Diante de qualquer suspeita, é importante 
marcar uma consulta com um professional da pele 
(é recomendado um dermatologista). O médico vai 
verificar cada “anormalidade” ou “suspeita” e vai 
fazer o acompanhamento, além de recomendar os 
cuidados e tratamentos necessários. 

Não negligencie se surgirem novos “sinais” na 
sua pele. O câncer é silencioso e se não for tratado 
logo no início as consequências podem ser muito 
dolorosas e trágicas. Verifique sempre o tamanho, 
a forma e a coloração. 

A medicina oferece uma regrinha básica para 
você observar. É o famoso ABCDE com suas carac-
terísticas.

A (assimetria)
B (borda)
C (cor)
D (diâmetro)
E (Evolução)
Além desse pequeno abecedário, é importante 

notar também:
- se essa chaga ou ferida demora em cicatrizer-

-se;
- se está inflamando ou sangrando com frequên-

cia (nada de colocar a unha para tirar a “casquinha”);
- se dói cada vez que coloca a mão ou aperta 

de leve;
- se está descamando ou virando um nódulo 

protuberante e saliente
Qualquer sinal, procure o seu médico. Evite a 

exposição ao sol, não descuide sua proteção solar, 
óculos de sol (verifique a legitimidade).

Lembre-se, sua pele é o seu maior órgão. Cuide 
bem dele.

Comunidade Discipular em Células recebe reconhecimento 
e licença para atuação na Diocese de São José dos Campos

Pelo Decreto nº 047/2015, 
de 12/11/2015, o Bispo Dio-
cesano Dom Cesar Teixeira 
reconheceu e deu licença à 
Comunidade Discipular (CD) 
para existir e atuar como ór-
gão oficial da Diocese. Para 
nós, da CD, é uma alegria e 
uma maior responsabilidade. 
Queremos somar às diversas 
novas comunidades, movi-
mentos e organismos que 
atuam na evangelização e 
pastoral diocesana.

A CD é uma comunidade 
de aliança (não residencial), 
fundada em 21/04/2007 como 
associação civil, pelo padre Luis 
Fernando Soares e pelo casal 
Luiz Angelo e Sandra Martins. 
Nosso chamado (carisma) é 
ser e fazer discípulos, compro-
metidos com Deus, os outros 
e a missão.

A Comunidade Discipular 
possui hoje aproximadamente 

105 discípulos. Suas principais 
atividades são a celebração 

mensal (reunião de toda co-
munidade), células semanais 

(casas), discipulado um-a-um 
(pessoal) e serviços (formação, 
intercessão, música, liturgia, 
finanças, casais, crianças, pré-
-adolescentes, adolescentes, 
jovens, comunicação e even-
tos). Nossa missão evangeliza-
dora é relacional (Oikos). 

A Comunidade Discipular  
é governada pelo moderador 
geral (líder geral), função hoje 
exercida pelo padre Luis Fer-
nando, conselho geral, conse-
lho econômico, líderes de célu-
las e serviços. O processo para 
o ingresso na CD segue normas 
rigorosas, pois se trata de um 
grupo vocacional (pessoas 
chamadas à vida comunitária, 
identificados com carisma e a 
espiritualidade específica da 
Comunidade Discipular ).

Estamos à disposição do 
Reino de Deus.
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Missão Jovem de Jacareí promove
Retiros de Lideranças e de Avivamento

Cerca de 100 jovens da 
Missão Jovem das Pa-
róquias Nossa Senhora 
da Santíssima Trindade, 

Nossa Senhora do Paraíso e 
São João Batista de Jacareí se 
reuniram num retiro voltado a 
lideranças, nos dias 16, 17 e 18 
de Outubro, na Casa de Retiro da 
Paróquia Coração de Jesus, em 
São José dos Campos.

Com o tema “Líder, Sê firme 
e Corajoso”, baseado na passa-
gem de Josué 1, 6, os jovens pu-
derem refletir sobre as diversas 
formas de lideranças através de 
formações e pregações, viven-
do uma profunda intimidade 
com o Senhor. Missas diárias, 
adorações e o Santo Rosário, 
também fizeram parte do cro-
nograma do retiro.

“O ponto mais alto da vida 
cristã é a Santa Missa, o mais 
importante para um cristão é 
participar da missa com frequ-
ência e bem preparado”, enfa-
tiza Matheus Henrique, um dos 
organizadores do retiro.

O retiro também contou 
com a presença de irmãos 
consagrados da Comunidade 
Canção Nova, das irmãs do 
Instituto das Pequenas Missio-
nárias de Maria Imaculada, do 
Seminarista Marcelino, do Diá-

cono Luiz Gustavo, e dos Padres 
Gustavo (Missão Sede Santos), 
Padre Chicão e Padre Everton 
(SCJ - Diocese de Taubaté). O 
retiro encerrou com um almoço 
festivo com a presença do Pá-
roco Padre Lindomar Ferreira. 

II Retiro de Avivamento
Entre os dias 13, 14 e 15 de 

Novembro, a Missão Jovem 
promoveu seu II Retiro de Avi-
vamento, com o tema: “Jovens, 
se fordes aquilo que Deus quer 

colocareis fogo no mundo”. O 
retiro reuniu cerca de 170 pes-
soas envolvendo as três Paró-
quias onde o movimento atua.  

Para Denis Rodrigues, coor-
denador da Missão Jovem, o 
retiro é um novo fôlego de vida, 
é uma chama que se reacende 
em nosso coração. É a opor-
tunidade de ganhar um novo 
ânimo ao ativismo do dia-a-dia.

O retiro também teve o in-
tuito vocacional, onde o qual 
novamente contou com a pre-
sença das irmãs do Instituto das 
Pequenas Missionárias de Maria 
Imaculada, além das irmãs da 
Fraternidade da Arca de Maria 
(Guarulhos), que entre outros 
temas, enfatizaram a Consagra-
ção à Santíssima Virgem Maria 
como um modo de vida, e não 
uma moda.

“O Retiro de Avivamento nos 
dá uma nova oportunidade! Ele 
traz uma chama viva do Amor 
de Deus”, relata Denis Rodrigues.

Rogério Castro
Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade.

Oficina Teatral da 
Paróquia Espírito Santo

Aconteceu nos dias 7 e 8 de 
novembro. O 5º Festival Evange-
lizador PROCLAMARTE, no Cine 

Teatro Santana. O Festival é organizado 
pela Cia Virgem de Nazaré, da Paróquia 
São Sebastião da Vila Industrial. Este 
ano, 6 grupos de teatro participaram 
do festival: representando as seguintes 
cidades: um de São José dos Campos – 
SP, um de Ponta Grossa – Paraná, um Rio 
de Janeiro (capital) e três da cidade São 
Paulo (capital).

O Festival foi criado com o objetivo 
de promover a arte na Igreja Católica e 
mostra que é possível utilizar a arte cê-
nica como ferramenta de evangelização. 
O Festival tem também o objetivo de 
integrar os grupos de teatro e incentivar 
iniciativas relacionadas ao teatro cristão. 
Foram dois dias de muita arte, oração, 
música e alegria.

São José dos Campos foi repre-
sentada pelo grupo Oficina Teatral da 
Paróquia Espírito Santo que apresentou 

a peça Entre Santos. A peça é repleta 
de humor, mas também é repleta de 
questões religiosas, ou seja, leva o 
espectador a se colocar em situações do 
cotidiano e que por certos momentos 
em nossa vida deixamos passar des-
percebido. A Oficina Teatral conseguiu 
conquistar 13 prêmios no  Festival, 
entre eles sete primeiros lugares e cinco 
indicações nas categorias do Festival. 
Ficou também com o segundo lugar na 
classificação Geral do Festival.

Divulgação

Divulgação

XVII Congresso 
Eucarístico Nacional
De 15 a 21 de agosto de 2016
Belém do Pará

A Diocese de São José dos 
Campos será representada 
por um grupo coordenado 
pelo Centro Diocesano de 
Pastoral e organizado pela 
agência de viagens Peregri-
nus (participação de todo 
o Congresso,  viagem aé -

rea, hospedagem em hotel e 
translado na cidade de Belém 
para as atividades).

Os interessados em partici-
par deste grupo devem entrar 
em contato com a Peregrinus 
pelo telefone (12) 3018.1816 
ou (12) 3204.5195

Eucaristia e partilha na Amazônia 
missionária "Eles o reconheceram 
no partir do Pão" (cf. Lc 24,35)
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  Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia São Silvestre
B – Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe
C – Paróquia Imaculada Conceição

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 dezembro. Espaço do Leitor/Jornal Expres-
são. 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 Santa Cecília, em Jacareí.
Ganhadora: Maria Regina Marques, da Paróquia Santa Luzia.

CD Oracional Tríduo de 
Oração Chave de Davi
O CD traz orações do Padre Bruno Costa, da Comunidade Canção Nova, e 
participação de Luciana Antunes, em músicas e orações, para que você 
possa fazer uma experiência de fé e seja testemunha da vitória de Deus 
em sua vida!

Natalício
7  Pe. José Valdir Rodrigues
7  Pe. Rodolfo Domingues de Vasconcelos
8  Diác. José Márcio de Campos
8  Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, scj
9  Ir. Alberto Gobbo Junior
15  Pe. Cláudio César Costa
17  Papa Francisco
18  Diác. Mauri Guardia de Souza
18  Diác. Pedro Luiz de Souza
19  Diác. Agostinho Silvério dos Santos
20  Diác. Luiz Alberto Rodrigues dos Santos
21  Pe. Bernardo de Oliveira
21  Pe. Carlos Alberto Gonçalves
 do Nascimento (Pe. Beto) 
23  Diác. Manoel de Oliveira Figueira
23  Diác. Otílio Raimundo de Souza
23  Diác. Dionísio Bacelar Sobrinho
24  Diác. Álvaro Siqueira Vantine
25  Pe. José Almeida dos Santos
29  Pe. João Osmar de Souza
30  Pe. Rogério Augusto das Neves

Ordenação
3 (1988)  Dom Dimas Lara Barbosa
 (ordenação presbiteral)
4  (1949)  Pe. José Almeida dos Santos
6  (2008)  Pe. Cláudio César Costa
6  (2014)  Pe. Alexandre Rodolfo
  Aparecido da Costa
6  (1986)  Dom Moacir Silva
  (Ordenação presbiteral)
7  (1991)  Pe. Rogerio Felix Machado
7  (1993)  Diác. José Maria da Silva
8  (1975)  Diác. Mauri Guardia de Souza
8  (1971)  Diác. Ademar Pedro
  Mesquita Pereira
8  (1989)  Diác. Antonio Carlos Amaro de Faria
8  (1975)  Diác. Hugo Urbano de Souza 

8  (1990)  Pe. Rinaldo Roberto de Rezende
8  (2005)  Pe. Vicente Benedito Simões
8  (2007)  Pe. Vitor Mendes Santos
8  (1955)  Pe. André Afonso Maria Butti
8  (2012)  Pe. Francisco José da Silva
9  (2006)  Pe. Edi Carlos Pereira
9  (1979)  Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB 
  (Ordenação presbiteral)
10  (2005)  Pe. Ademir Nunes Farias
10  (1988)  Pe. José Vieira Pinto
11  (2004)  Dom Moacir  Silva
  (Ordenação Episcopal)
11  (2010)  Pe. Fabiano Kleber Cavalcante  
  Amaral
14  (1991)  Pe. Luís Fernando Soares
15 (2007)  Pe. Fábio Ferreira Costa
15  (2012)  Pe. Gessione Alves da Cunha
16  (1989)  Pe. Geraldo Magela dos Santos
17  (1988)  Pe. João Osmar de Souza
17  (2005)  Pe. Lucas Rosa da Silva
17  (1966)  Pe. Darci Dutra, scj
17  (2011)  Pe. Ivan Tomasetto, sdb
18  (1948)  Pe. Ernesto Cunha
18  (2010)  Pe. Luciano Barbosa
19  (2009)  Pe. Alexsandro de Brito Ramos
20  (1987)  Pe. Milton Faria
20  (1986)  Pe. Antônio Aparecido Alves
  (Pe. Toninho)
20  (2008)  Pe. Thiago Domiciano Dias 
21  (1991)  Pe. Roberto Lessa
22  (1984)  Pe. Dimas Cornélio do Nascimento
22  (1990)  Pe. Djalma Lopes Siqueira
22  (1963)  Pe. José Edward Padoan
22  (2012)  Pe. Benedito Paulo de Carvalho
23  (1989)  Pe. Sebastião Cesar Barbosa
28  (1991)  Pe. Carlos Raimundo Barbosa
29  (1990)  Pe. Rodolfo Domingues de
  Vasconcelos
30  (1995)  Pe. Célio Antônio de Almeida


