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›› AGENTE DA PASCOM - Envie sua notícia!

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.   Colaboraram nesta edição: Alcides Junior (Pascom São João Batista), Fernanda 
Albuquerque (Pascom PES),  Luigi Bertoncini (CF), Luciano Machado (Comissão Socioambiental),Paulo Vadô (SSVP), 
Vanessa Fernandes (IPMMI) - 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 02 de dezembro 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

Não parar na Porta
Caminhada Pastoral

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

Itinerário pós Assembleia

Em setembro de 2015, a 
Diocese de São José dos 
Campos realizou a sua 4ª 
Assembleia Diocesana 

de Pastoral, com o objetivo de 
retomar as propostas feitas pelo 
Sínodo Diocesano e traçar os ru-
mos de sua ação evangelizadora 
para os próximos anos.

Nesta Assembleia foram escolhi-
das cinco áreas em torno das quais 
a Diocese está elaborando o seu 
Plano Diocesano de Evangelização 
e Pastoral (PDEP), a saber: Família; 
Juventude; Processo Catequético 
formador de discípulos-missioná-
rios; Ação missionária; Dimensão 
Social da evangelização.

Depois da Assembleia, a partir 
da indicação de nomes pelo Conse-
lho Presbiteral, D. Cesar constituiu 
a Equipe de Coordenação Pastoral 
(ECOP), que junto ao Coordena-
dor Diocesano de Pastoral está 
trabalhando na elaboração do 
PDEP, ajudará na orientação dos 
trabalhos pastorais na Diocese e 
coordenará a efetivação do PDEP. 
Esta equipe é formada pelos se-
guintes membros: Pe. Edinei Eval-
do Batista; Pe. João Alves da Silva 
Sobrinho; Pe. Alexsandro de Brito 
Ramos; Pe. Thiago Domiciano Dias; 
Pe. Geraldo Magela dos Santos; Pe. 
Luís Fernando de Siqueira Fonseca.

Já aconteceram duas reuniões 
da ECOP: a primeira para definir 
seus objetivos, princípios de ação e 
calendário; a segunda para o início 

dos trabalhos em vista do PDEP. A 
partir do esquema apresentado 
por D. Cesar foi feita a elaboração 
da Missão e da Visão da Diocese e 
dos Valores que existem em nossa 
Igreja Particular. Nesta ocasião 
também foi trabalhada a primeira 
versão do logotipo do PDEP, que 
está sendo confeccionado, que 
recebeu sugestões para as adap-
tações necessárias.

Os próximos passos desta ca-
minhada pós-Assembleia são os 
seguintes: a) reunião no dia 12 de 
fevereiro de 2016 para prossegui-
mento da elaboração do PDEP; b) 
apresentação dos conteúdos do 
PDEP já elaborados aos padres, 
diáconos, coordenadores de Pas-
torais, Movimentos e Organismos, 
aos que participaram da 4ª As-
sembleia e a membros do CPP de 
cada paróquia. No dia 16 de abril, 
acontecerá a apresentação aos 
leigos, nas Regiões Pastorais, em 
horário e locais a serem definidos 
e comunicados.

Como se pode ver, o caminho 
está se fazendo e será tanto mais 
bonito, promissor e fecundo quan-
to mais contar com a participação 
e a colaboração de todos. Que 
cada um faça a sua parte, tomando 
conhecimento do andamento do 
processo, dando sua contribuição 
quando solicitada e, sobretudo 
rezando pelo bom êxito desta 
caminhada.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Praça Assis Chateaubriand, 279 – Vila Tesouro
Tel: (12) 3912-8812 – CNPJ: 61.872.057/0001-75

Assembleia Geral Ordinária
Nos termos regimentais do Estatuto Social desta Obra, ficam convocados os associados e interessados à As-
sembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 19 de março de 2016 às 9hs, na sua própria sede, para deliberarem 
os seguintes assuntos: 1- Apresentação da Situação da Obra Social; 2- Apreciação das atividades e serviços; 
3- Eleição e posse de Diretoria; 4- Outros assuntos referente à Entidade.
Fazer a gentileza de trazer o RG, para constar na lista de presença.

Diác. Dionisio Bacelar Sobrinho – Presidente 

O significado e a utilidade de uma porta pedem que 
as pessoas não fiquem paradas nela, pois isso pode 
não trazer nenhum benefício e até atrapalhar quem 
queira por ela entrar em busca de abrigo, seguran-

ça, conforto ou sair, fugindo do que lhe possa prejudicar.
A Porta Santa da Misericórdia, aberta pelo Papa em Roma, 

e nas Catedrais e Santuários do mundo todo, em dezembro do 
ano passado, é símbolo do próprio Cristo pelo qual se entra 
para viver uma nova vida e por meio de quem se alcança a 
libertação de tudo o que impede de viver no amor, na verdade 
e na prática do bem que conduzem à verdadeira felicidade. Ela 
é, portanto, um grande sinal e instrumento para a celebração 
do Ano da Misericórdia.

Contudo, não se deve parar nela. Passar por ela, como ex-
pressão do desejo e do compromisso de conversão, é só o pri-
meiro passo de um caminho que leve todos a serem missioná-
rios da misericórdia nos tempos atuais.

Não se pode esquecer que a proposta e o objetivo do Ano da 
Misericórdia é que todos se tornem “misericordiosos como o 
Pai”, mas isso vale de modo especial para os cristãos. Então, 
não basta apenas passar pela Porta Santa em vista de lucrar a 
indulgência plenária - o que é justo e necessário, pois significa 
ir ao encontro da misericórdia divina, acolhendo um dos seus 
frutos que é a “remissão da pena temporal devida pelos peca-
dos já perdoados”. É preciso ir além, assumindo a misericórdia 
como regra de vida, a ser praticada para com todas as pessoas, 
em todos os lugares e situações.

A esse propósito diz o Papa Francisco: “Nas nossas paró-
quias, nas comunidades, nas associações e nos movimentos 
– em suma, onde houver cristãos –, qualquer pessoa deve 
poder encontrar um oásis de misericórdia” (MV 12). O cristão 
não apenas acolhe a misericórdia divina como dom que lhe faz 
bem, mas também permite que ela transborde de si para aos 
outros em gestos de amor e bondade, e assim seja experimen-
tada por todos.

As obras de misericórdia são, também, meios concretos 
para a celebração deste ano e devem ser assumidas seriamente 
pelos seguidores de Jesus Cristo. Para tanto, catequeses com o 
objetivo de ajudar a todos na compreensão do significado des-
sas obras e na sua efetivação no nosso “hoje”, são necessárias 
e oportunas.

O tempo da Quaresma, que em breve terá início, é ocasião 
privilegiada de experimentar e comunicar a misericórdia di-
vina seja na celebração do Sacramento da Confissão, na maior 
participação da Eucaristia e da comunidade ou no contato 
mais profundo com a Palavra de Deus, seja na prática de boas 
obras em favor dos pobres e sofredores.

Uma atitude que não pode ser deixada de lado em nenhum 
momento é o perdão ou, ao menos o esforço de perdoar. A du-
pla razão disto é que perdoar é exercer de modo excelente a 
misericórdia divina e no cotidiano não faltam ocasiões em que 
essa seja a única resposta cristã possível às atitudes de fraque-
za e de maldade que também caracterizam o ser humano.

Não parar na Porta é, portanto, a palavra de ordem para que 
o Ano da Misericórdia alcance seus objetivos e torne os cris-
tãos e demais pessoas de boa vontade, presenças que fazem 
diferença.
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Quaresma e Ano da Misericórdia
Palavra do Pastor

Vamos iniciar, em nossa ca-
minhada espiritual cristã, 
um novo tempo de gra-
ça e de perdão: o tempo da 

QUARESMA, que nos vai preparar 
para celebrar, com alegria e fes-
ta, a RESSURREIÇÃO DE JESUS. 
E neste ano de 2016, vamos, com 
toda a Igreja, continuar a celebrar o 
ANO DA MISERICÓRDIA. O Santo 
Padre, o Papa Francisco, nos pede 
uma atenção especial, neste tempo 
da quaresma, para o tema da Mise-
ricórdia. Na carta em que convocou 
este ano e deu as indicações de suas 
celebrações, o Papa nos fala, com 
inspiração e muita fé, de como ce-
lebrarmos este tempo da Quares-
ma, à luz do ano da Misericórdia. 
Nos diz o Papa: 

“A Quaresma deste Ano Jubi-
lar seja vivida mais intensamen-
te como tempo forte para celebrar 
e experimentar a misericórdia de 
Deus. Quantas páginas da Sagrada 
Escritura se podem meditar, nas 
semanas da Quaresma, para re-
descobrir o rosto misericordioso 
do Pai! Com as palavras do pro-
feta Miqueias, podemos também 
nós repetir: Vós, Senhor, sois um 
Deus que tira a iniquidade e per-
doa o pecado, que não Se obstina 
na ira, mas Se compraz em usar 
de misericórdia. Vós, Senhor, vol-
tareis para nós e tereis compaixão 
do vosso povo. Apagareis as nossas 
iniquidades e lançareis ao fundo 
do mar todos os nossos pecados 
(cf. 7, 18-19). As páginas do profe-
ta Isaías poderão ser meditadas, de 
forma mais concreta, neste tempo 

de oração, jejum e caridade. « O je-
jum que me agrada é este: libertar 
os que foram presos injustamente, 
livrá-los do jugo que levam às cos-
tas, pôr em liberdade os oprimidos, 
quebrar toda a espécie de opressão, 
repartir o teu pão com os esfomea-
dos, dar abrigo aos infelizes sem 
casa, atender e vestir os nus e não 
desprezar o teu irmão. Então, a tua 
luz surgirá como a aurora, e as tuas 
feridas não tardarão a cicatrizar-
se. A tua justiça irá à tua frente, e a 
glória do Senhor atrás de ti. Então 
invocarás o Senhor e Ele te atende-
rá, pedirás auxílio e te dirá: “Aqui 
estou!” Se retirares da tua vida toda 
a opressão, o gesto ameaçador e o 
falar ofensivo, se repartires o teu 
pão com o faminto e matares a 
fome ao pobre, a tua luz brilhará na 
escuridão, e as tuas trevas tornar-
se-ão como o meio-dia. O Senhor 
te guiará constantemente, saciará 
a tua alma no árido deserto, dará 
vigor aos teus ossos. Serás como 
um jardim bem regado, como uma 
fonte de águas inesgotáveis » (58, 
6-11). «Paciente e misericordioso » 
é o binômio que aparece, frequen-
temente, no Antigo Testamento 
para descrever a natureza de Deus. 
O fato de Ele ser misericordioso 
encontra um reflexo concreto em 
muitas ações da história da salva-
ção, onde a sua bondade prevalece 
sobre o castigo e a destruição. Os 
Salmos, em particular, fazem so-
bressair esta grandeza do agir di-
vino: « É Ele quem perdoa as tuas 
culpas e cura todas as tuas enfer-
midades. É Ele quem resgata a tua 
vida do túmulo e te enche de graça 
e ternura » (103/102, 3-4). E outro 
Salmo atesta, de forma ainda mais 
explícita, os sinais concretos da 
misericórdia: « O Senhor liberta os 
prisioneiros. O Senhor dá vista aos 
cegos, o Senhor levanta os abati-
dos, o Senhor ama o homem justo. 
O Senhor protege os que vivem em 
terra estranha e ampara o órfão e a 
viúva, mas entrava o caminho aos 
pecadores» (146/145, 7-9). E, para 
terminar, aqui estão outras ex-
pressões do Salmista: «[O Senhor] 
cura os de coração atribulado e 
trata-lhes as feridas. (...) O Senhor 
ampara os humildes, mas abate os 
malfeitores até ao chão » (147/146, 

3.6). Em suma, a misericórdia de 
Deus não é uma ideia abstrata, mas 
uma realidade concreta, pela qual 
Ele revela o seu amor como o de 
um pai e de uma mãe que se como-
vem pelo próprio filho até ao mais 
íntimo das suas vísceras. É verda-
deiramente caso para dizer que se 
trata de um amor « visceral ». 

Antes da Paixão, Jesus rezou ao 
Pai com este Salmo da misericór-
dia. Assim o atesta o evangelista 
Mateus quando afirma que «depois 
de cantarem os salmos» (26, 30), 
Jesus e os discípulos saíram para o 
Monte das Oliveiras. Enquanto ins-
tituía a Eucaristia, como memorial 
perpétuo d’Ele e da sua Páscoa, Je-
sus colocava simbolicamente este 
ato supremo da Revelação sob a luz 
da misericórdia. No mesmo hori-
zonte da misericórdia, viveu Ele a 
sua paixão e morte, ciente do gran-
de mistério de amor que se reali-
zaria na cruz. O fato de saber que o 
próprio Jesus rezou com este Salmo 
torna-o, para nós cristãos, ainda 
mais importante e compromete-
nos a assumir o refrão na nossa 
oração de louvor diária: « eterna é 
a sua misericórdia ».

É meu vivo desejo que o povo 
cristão reflita, durante o Jubileu, 
sobre as obras de misericórdia cor-
poral e espiritual. Será uma manei-
ra de acordar a nossa consciência, 
muitas vezes adormecida perante o 
drama da pobreza, e de entrar cada 
vez mais no coração do Evangelho, 
onde os pobres são os privilegiados 
da misericórdia divina. A pregação 

de Jesus apresenta-nos estas obras 
de misericórdia, para podermos 
perceber se vivemos ou não como 
seus discípulos. Redescubramos 
as obras de misericórdia corporal: 
dar de comer aos famintos, dar de 
beber aos sedentos, vestir os nus, 
acolher os peregrinos, dar assis-
tência aos enfermos, visitar os pre-
sos, enterrar os mortos. E não es-
queçamos as obras de misericórdia 
espiritual: aconselhar os indecisos, 
ensinar os ignorantes, admoestar 
os pecadores, consolar os aflitos, 
perdoar as ofensas, suportar com 
paciência as pessoas molestas, re-
zar a Deus pelos vivos e defuntos.

Ao pé da cruz, Maria, junta-
mente com João, o discípulo do 
amor, é testemunha das palavras 
de perdão que saem dos lábios de 
Jesus. O perdão supremo oferecido 
a quem O crucificou, mostra-nos 
até onde pode chegar a miseri-
córdia de Deus. Maria atesta que a 
misericórdia do Filho de Deus não 
conhece limites e alcança a todos, 
sem excluir ninguém. Dirijamos-
Lhe a oração, antiga e sempre nova, 
da Salve Rainha, pedindo-Lhe que 
nunca se canse de volver para nós 
os seus olhos misericordiosos e nos 
faça dignos de contemplar o rosto 
da misericórdia, seu Filho Jesus”.

Celebremos, pois, com gran-
de intensidade este tempo santo 
de conversão, de perdão, de boas 
obras, de esmolas, de jejum e abs-
tinência. Preparemo-nos, pres-
surosos, para celebrar a alegria da 
Páscoa.

Ouça também pela internet: www.radiomensagem.am.br

A RÁDIO DA DIOCESE!

Dom Cesar Teixeira
na Rádio Mensagem
De segunda a sexta-feira às 5h15 ® 12h ® 14h50 ® 22h

A Voz do Pastor



4  EXPRESSÃO  Fevereiro

Palestras para empresários acontecem
na Paróquia Espírito Santo
Com palestrantes nacionalmente reconhecidos: Alfredo Rocha e professor Felipe Aquino

Com o objetivo de oferecer 
direcionamento cristão aos 
empresários e empreendedores 

da cidade, o projeto “Edificar – Empresas 
com Visão” tem em sua agenda dois 
importantes encontros em 2016. No dia 

5 de março, às 19h, o palestrante Alfredo 
Rocha abordará o tema “Um novo tempo 
para as vendas: motivando todos para 
a qualidade”. No dia 30 de abril, a apre-
sentação será do professor Felipe Aquino, 
da comunidade Canção Nova, sobre “A 

vocação do líder empresarial”. 
As palestras serão no auditório do Es-

paço Vida, na paróquia Espírito Santo, em 
São José dos Campos, e as inscrições já po-
dem ser feitas na Secretaria Paroquial, por 
um investimento de R$ 40, valendo para 

os dois encontros. Informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 3931-2959 ou 
edificar@paroquiaespiritosanto.com.br. As 
vagas são limitadas.

O projeto Edificar, iniciativa da paró-
quia Espírito Santo, foi relançado em 19 de 

setembro do ano passado. Destinado aos 
empresários e empreendedores da cidade, 
os encontros contam, além da palestra 
com um convidado, com uma bênção 
especial do padre Luis Fernando para a 
empresa, funcionários e colaboradores.

Para saber mais:

Projeto Edificar 
Empresas com Visão

Local: Auditório do Espa-
ço Vida, na Paróquia Espí-
rito Santo (Av. Cassiopeia, 
461, Jardim Satélite, São 
José dos Campos/SP)
Inscrições: R$ 40, válida 
para os dois encontros, na 
Secretaria Paroquial. 
Vagas limitadas.
Informações: telefone 
(12) 3931-2959 ou 
edificar@paroquiaespirito-
santo.com.br. 

Cursos de Extensão na Faculdade Católica SJC
A Faculdade Católica de São José dos Campos oferece à comunidade vários cursos de curta duração. São Cursos de Extensão que visam uma formação pa-

norâmica sobre temas atuais nas mais diversas áreas do conhecimento: teologia; teologia pastoral; teologia sistemática; teologia bíblica; antropologia; moral; 
doutrina social entre outros. Confira os Cursos Rápidos de Extensão que serão ofertados neste ano de 2016.

1º semestre:
- Ecologia e espiritualidade. Uma 

visão prática e integral. 
Prof. Msc Edvaldo Carneiro da Costa.
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Março a Maio (segunda-feira, 

das 19h às 20h30).

- Teologia do Corpo II. Novos apro-
fundamentos.

Prof. Msc Rinaldo Roberto de Rezende.
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Março a Maio (Terça-feira, das 

19h às 20h30).

- Religião e Literatura.
Profa. Dra. Silvia Helena Nogueira 
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Março a Maio (quarta-feira, das 

19h às 20h30).

- O Concílio Vaticano II, um novo 
pentecostes.

Prof. Msc Pe. Djalma Lopes de Siqueira.
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.

Período: Março a Maio (quinta-feira, das 
19h às 20h30).

- Miquéias e o movimento profético. 
Praticar a justiça, amar a misericórdia e 
caminhar com Deus (Mq 6,8).

Profa. Dra. Maria Antônia Marques.
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Março a Maio (sexta-feira, das 

19h às 20h30).

- Questões atuais de Teologia. 
Prof. Msc Edvaldo Carneiro da Costa.
Carga horária: 30 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Fevereiro a Junho (sábado, das 

9h às 10h40).

2º semestre:
- Parapsicologia e fenômenos para-

normais. Questões introdutórias.
Prof. Msc Edvaldo Carneiro da Costa.
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Setembro a Novembro (Segun-

da-feira, das 19h às 20h30).

- Um estudo do livro do Apocalipse.

Prof. Dr. Pe. Shigeyuki Nakanose.
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Setembro a Novembro (terça-

-feira, das 18h50 às 20h30).

- Vida, obras e doutrina dos Santos 
Padres. Um retorno às nossas origens.

Prof. Msc Pe. Wendel Ribeiro
Carga horária: 18 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Setembro a Novembro (quarta-

-feira, das 18h50 às 20h30).

- O poder e a força de Deus nas 
Escrituras[Dynamis] – da magia ao 
ato da fé.

Prof. Dr. Pe. Francisco Alexandre Vas-
concelos.

Carga horária: 18 horas. Investimento: 
R$ 65,00 mensais.

Período: Setembro a Novembro (sexta-
-feira, das 18h50 às 20h30).

- Conjuntura Eclesial 
Prof. Msc Edvaldo Carneiro da Costa.
Carga horária: 30 horas. Investimento: 

R$ 65,00 mensais.
Período: Agosto a Novembro (Sábado, 

das 9h às 10h40).

Atividades Permanentes 
de Extensão:

- Escola de Política e Cidadania. 
Vários professores em suas respectivas 

áreas.
Carga horária: 45 horas. Investimento: 

R$ 90,00 mensais.
Período: Fevereiro a Junho (sábado, das 

8h às 18h30). 
Período: Agosto a Novembro (último 

sábado do mês, das 8h às 18h30). Módulo: 
Ética.

- ECAT – Escola Teológico-Catequéti-
ca da Diocese de São José dos Campos.

Vários professores em suas respectivas 
áreas.

Carga horária: 40 horas. Investimento: 
R$ 60,00 mensais.

Período: Agosto a Novembro (sábado, 
das 14h às 17h).

As aulas acontecem na Faculdade 
Católica SJC, av. São João, 2650, em 
São José dos Campos. Fácil acesso para 
quem vem pela Rodovia Presidente Du-
tra. Informações: 12 4009-8383 e pelo 
site: www.faculdadecatolicasjc.edu.br

Cursos pela internet
Preocupada com a formação acadêmica 

e profissional do cidadão, coloca também 
a disposição disciplinas isoladas oferecidas 
via internet.

Inscreva-se já. São três opções e obtenha 
todas as informações de horários e aulas na 
secretaria da Faculdade.

Fundamentos de Filosofia
Tutor: Prof. Msc Pe. Edinei Evaldo Batista.
Carga horária: 30 horas. Investimento: 

R$ 65,00.
Período: Fevereiro a Junho.
Vagas limitadas.

Filosofia da Religião
Tutor: Prof. Msc Pe. Edinei Evaldo Batista.
Carga horária: 30 horas. Investimento: 

R$ 65,00.
Período: Fevereiro a Junho.
Vagas limitadas.

Psicologia da Religião
Tutora: Profa. Dra. Danielle Corga
Carga horária: 30 horas. Investimento: 

R$ 65,00.
Período: Fevereiro a Junho.
Vagas limitadas.

Professor Felipe 
Aquino

Doutor em engenharia mecânica pela 
UNESP e mestre na área pela UNIFEI, 
foi Diretor da FAENQUIL, atual Escola de 
Engenharia de Lorena durante 20 anos. 
Comanda um programa na rádio Canção 
Nova e dois na TV Canção Nova. É profes-
sor de História da Igreja do Instituto de 
Teologia Bento XVI na Diocese de Lorena. 
Escreve artigos e publica notícias no Portal 
Canção Nova e no site da Editora Cléofas. O 
professor construiu uma história literária 
de sucesso, com 78 livros publicados, 
abordando temas baseados na doutrina 
católica. Sabe como poucos tratar de 
temas comuns ao ser humano como: es-
piritualidade, namoro, casamento, família, 
entre outros. 

Alfredo Rocha
Estudioso nas áreas de psicologia, filo-

sofia e sociologia, com especialidade em 
comunicação, Alfredo Rocha viaja o Brasil 
todo como palestrante em seminários e 
treinamentos, desde 1990. São mais 270 
cidades visitadas, em praticamente todos 
os estados brasileiros, somando mais de 
três mil eventos presenciais. Detém o título 
de “palestrante mais assistido do Brasil” e é 
apontado pelo meio empresarial como um 
dos melhores conferencistas da atualidade 
na área comportamental e motivacional.
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Agende-se

Cursos – ComDeus
O Instituto De Teo-

logia João XXIII abre 
inscrições para os 
cursos 2016. Os cur-
sos são presenciais e 
acontecem na sede da 
Comunidade Maria 
Mãe de Deus (Com-
Deus), no centro de 
São José dos Campos 
e o de Catecismo, na 
Paróquia Imaculada 
Conceição, em Eugê-
nio de Melo. 

São oferecidos: 
Teologia para leigos, 
Catecismo da Igre-
ja Católica, Quatro 
Evangelhos, Cultura 
Mariologica, Mario-
logia.

Faça sua matrícula. 
As vagas são limita-
das. Maiores infor-
mações (12) 3302-
8560.

Curso Mulheres na 
Bíblia

A Paróquia da Ca-
tedral São Dimas pro-
move o curso sobre a 
presença e atuação 
das mulheres no An-

tigo Testamento e no 
Novo Testamento. 
Ministrado por Ma-
ristela Tezza, biblista 
e professora no ITE-
FIST, o curso tem iní-
cio no dia 7 de março 
e acontece às segun-
das-feiras, em uma 
das salas da Catedra. 
Há uma taxa de R$30 
mensais.

O objetivo é co-
nhecer a presença e a 
atuação das mulheres 
na formação e na his-
tória de Israel e como 
estas mulheres con-
tribuíram para a for-
mação do povo. São 
apresentados os con-
teúdos: As mulheres 
na formação de Israel 
(período dos inícios); 
Profetisas; As mães 
dos grandes homens 
(matriarcas, mãe de 
Moisés); As seduto-
ras, magas, feiticei-
ras, estrangeiras; A 
ancestral – Eva.

Informações e ins-
crições: (12) 3933-
0366.

O projeto Caminhos da Fé, da 
Paróquia Sagrada Família, propõe 
para 2016 continuar a fornecer 
conteúdo didático aos católicos. 

Aprofunde-se você também 
no estudo sobre a identidade 
da nossa Igreja, à luz da Palavra 
de Deus e dos ensinamentos da 
Doutrina.

Conheça os módulos: A Igreja à 
luz da Sagrada Escritura; A Igreja 
hoje: devoções, manifestações, 
seitas e diálogo inter-religioso; De-
safios pastorais da Igreja; Doutrina 
Social da Igreja; Os ensinamentos 
da Igreja: Catecismo da Igreja 
Católica, Encíclicas; Documento; 
Catequese e Liturgia da Igreja.

Os encontros acontecem às 
segundas-feiras, das 20h às 22h, 
no salão do prédio do Centro 
Pastoral. 

Inscrições na recepção da pa-
róquia. Investimento: R$ 10,00. 
Informações: (12) 3921-9460 / 
paroquiasagradafamilia@dioce-
sesjc.org.br.

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

A Diocese de São José 
dos Campos será repre-
sentada por um grupo 
coordenado pelo Centro 
Diocesano de Pasto-
ral e organizado pela 
agência de viagens Pe-
regrinus (participação 
de todo o Congresso, 
viagem aérea, hospeda-

gem em hotel e transla-
do na cidade de Belém 
para as atividades).

Os interessados em 
participar 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)

Projeto Caminhos da Fé

Mutirão de confissões - 2016
Região Pastoral 1 
Dias 4 e 5 de março – 24 horas para 
o Senhor – Catedral de São Dimas
08 de março (3ª-feira) - Paróquia 
Sagrada Família, 19h
09 de março (4ª-feira) - Paróquias 
São José e Nossa Senhora do Loreto, 
19h
10 de março (5ª-feira) - Paróquia São 
João Bosco, 19h
11 de março (6ª-feira) - Paróquia 
Santo Agostinho, 19h
18 de março (6ª-feira) – Paróquia 
Santa Teresinha, 19h
Região Pastoral 2 – (Domingo 
do Perdão)
Dia 14 de fevereiro (domingo) - 
Paróquia São José Operário,  das 
8h às 20h.
Dia 21 de fevereiro (domingo) - 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
das 8h às 20h.
Dia 28 de fevereiro (domingo) - Pa-
róquia São Benedito, das 6h às 20h.
Dia 6 de março (domingo) -  Paróquia 
São Francisco Xavier, das 8h às 11h.
Dia 6 de março (domingo) - Paróquia 
Nossa Senhora do Bonsucesso, das 8h 
as 11h e das 13h às 20h.

Dia 13 de março (domingo) - Paró-
quia Sant'Ana, das 6h  às 19h.
Região Pastoral 4
23 de fevereiro (3ª-feira) - Paróquia 
São José Esposo de Maria 
01 de março (3ª-feira) - Paróquia 
Santo Antonio 
02 de março (4ª-feira) - Paróquia 
Santa Luzia 
03 de março (5ª-feira) - Paróquia São 
Vicente de Paulo 
04 de março (6ª-feira) - Paróquia 
Santa Inês 
08 de março (3ª-feira) - Paróquia 
Coração Eucarístico de Jesus 
09 de março (4ª-feira) - Paróquia 
Nossa Senhora da Soledade 
10 de março (5ª-feira) - Paróquia 
Santa Rita de Cássia
Em todas às paróquias, às 19h.
Região Pastoral 5
01 de março (3ª-feira) – Paró quia 
Nossa Senhora de Lourdes, 18h
03 de março (5ª-feira) - Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
às 18h
04 de março (6ª-feira) - Paróquia 
Espírito Santo, às 14h
07 de março (2ª-feira) – Paróquia 

Nossa Senhora de Fátima – 18h
09 de março (4ª-feira) - Paróquia São 
Bento – 18h
10 de março (5ª-feira) - Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida – 18h
11 de março (6ª-feira) - Paróquia 
Coração de Jesus – 18h
Região Pastoral 6 
23 de fevereiro (3ª-feira) - Paróquia 
Santa Branca
24 de fevereiro (4ª-feira) - Paróquia 
Nossa Senhora do Paraíso
25 de fevereiro (5ª-feira) - Paróquia 
São José Operário
02 de março (4ª-feira) - Paróquia 
Santa Cecília
03 de março (5ª-feira) - Paróquia 
Nossa Senhora da Santíssima Trin-
dade
06 de março (domingo) - Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe
Em todas às paróquias, às 19h.
Região Pastoral 7
23 de fevereiro (3ª-feira) - Paróquia 
Nossa Senhora do Patrocínio
24 de fevereiro (4ª-feira) - Paróquia 
São Francisco de Assis
25 de fevereiro (5ª-feira) - Paróquia 
São Silvestre

02 de março (4ª-feira) - Paróquia São 
João Batista
03 de março (5ª-feira) - Paróquia 
Imaculada Conceição
06 de março (domingo) - Paróquia 
Maria Auxiliadora dos Cristãos.
Em todas às paróquias, às 19h.

A confissão é o sacramento da mise-
ricórdia de Deus, é a festa do pecador 
arrependido. Antes da Páscoa, todas 
as paróquias e capelas intensifi-
cam o atendimento de confissões 
e também fazem os Mutirões de 
Confissão. Especialmente, nesse Ano 
da Misericórdia, a Região Pastoral 
2 fará o “Domingo do Perdão”, um 
domingo inteiro para as pessoas 
poderem receber o Sacramento da 
Reconciliação. Consulte os locais e 
horários também no site da Diocese: 
www.diocesesjc.org.br.

"O perdão é uma força que ressus-
cita para nova vida e infunde a 
coragem para olhar o futuro com 
esperança.." 
(Papa Francisco, Misericordae Vultus)
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“Cada comunidade cristã 
deve ser um oásis de 
amor e afeto no deserto 
da solidão e da indife-
rença.

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 Popular, 
entidade social que atua há mais 
de 30 anos na Diocese de São 
José dos Campos, recebe doa-
ções de material de construção e 
também fornece a quem precisa. 
Mais informações: 3322-0543.

›› Serviço

EMPREGADAS DOMÉSTICAS, 
CUIDADORES DE IDOSOS E 
BABÁS – Quem está à procura 
de uma empregada doméstica, 
cuidador de idoso ou babá 
pode consultar o cadastro do 
Serviço Social da Catedral São 
Dimas. A consulta deve ser feita 
pessoalmente, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h, com 
Célia. A Sala do Serviço Social 
fica ao lado da igreja, na Praça 
Monsenhor Ascânio Brandão, 
01, São Dimas, em São José 
dos Campos.

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

sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 
14h30 às 17h. A Sala do Serviço 
Social fica junto à igreja, na Rua 
Padre Rodolfo, 28, Vila Ema, em 
São José dos Campos.

CADASTRO DE DOMÉSTICAS, 
DIARISTA, BABÁ E ACOMPA-
NHANTE DE IDOSOS – A Obra 
Social São Dimas oferece para 
os que estão a procura de tra-
balho cadastro para domésticas, 
diaristas, babás e cuidadores de 
idosos. Os interessados deverão 
entrar 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 Igreja Matriz São 
José, na praça Cônego João Mar-
condes Guimarães, 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 - Per-
deu um ente querido? O ENA 
(Espaço Nossa Âncora) oferece 
apoio às pessoas que sofrem a 
dor do Luto. Com atendimen-
to individual ou em grupos 

formados por até 10 pessoas, 
os encontros visam o compar-
tilhamento de sentimentos de 
dor, a compreensão melhor das 
reações e manifestação das fases 
do luto, além de um aprendiza-
do 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. Informações: 
(12) 3029-6977 ou acesse www.
enasjc.com.br

MISSA DE SÃO PEREGRINO - 
Proteção para pessoas em trata-
mento contra o câncer e curadas 
da doença. A Ordem dos Servos 
de Maria e a Fraternidade São 
Peregrino convidam todas as 
pessoas afetadas pela doença 
a pedir a proteção de São Pere-
grino. 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 depen-
dência de drogas ou de álcool, 
ou encaminhar um parente ou 
amigo, a Fazenda da Esperança 
é uma alternativa. Em São José 
dos Campos, você pode tirar suas 
dúvidas sobre os encaminha-
mentos 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 participar 
também das reuniões semanais, 
nas quartas-feiras, às 19h30, do 
grupo Esperança Viva, (GEV), na 
Catedral São Dimas.

CASA LOGOS -A Casa de Recu-
peração Logos, da Diocese de 
São José dos Campos, é destina-
da às pessoas com dependência 
química (do sexo masculino, aci-
ma de 18 anos) e seus familiares.  
Para desenvolver seu trabalho, 
resgatando vidas, a Casa Logos 
conta com a ajuda de sócios 
colaboradores. Para tornar-se um 
sócio colaborador, entre em con-
tato: (12)3972-0366.  Conheça 
mais sobre o trabalho da Logos, 
em www.casalogos.org.br .

MINISTÉRIO MAIS QUE VEN-
CEDORES – O Ministério Mais 
que Vencedores é um projeto 
desenvolvido na Paróquia Espi-
rito Santo, unindo os trabalhos 
da Pastoral da Sobriedade e 
grupos de Irmandades Anôni-
mas (AA, NA, Naranon, Amor 
Exigente etc). É voltado para 
pessoas com dependência 
química e alcóolica e alia téc-
nica (tratamento psicológico e 
terapias) com a espiritualidade. 
O atendimento do Ministério 
Mais que Vencedores aconte-
ce 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 preci-
sa, indique esse apoio. Local: 
Paróquia Espírito Santo, Av. 
Cassiopéia, 461, Jardim Saté-
lite, em São José dos Campos. 
Informações: (12) 99762-8104 
/ 98161-6568.

COMUNIDADE FANUEL -A 
Comunidade Fanuel está há 
17 trabalhando no resgate de 
vidas de homens e mulheres, 

adultos e adolescentes depen-
dentes de álcool e outras dro-
gas e suas famílias. Ao longo dos 
anos a Comunidade Fanuel tem 
trabalhado em comunhão com a 
Pastoral da Sobriedade e a Mis-
são Terapêutica Diocesana, usan-
do em seu trabalho a metodolo-
gia psicossocial, terapêutica e a 
espiritualidade para atender as 
famílias e os dependentes com 
uma equipe multidisciplinar, 
juntamente com os missionários 
da comunidade. O atendimento 
da Comunidade Fanuel acontece 
de segunda a Sexta-feira das 8h 
às 18h, às segundas-feiras das 
15h30 às 17h30 e às quartas-
-feiras das 19h às 21h Grupo de 
Apoio à Família, às sextas-feiras 
Grupo de Oração das 19h30 às 
21h30. Se você precisa de ajuda, 
procure-nos. Local: Rua Azevedo 
Sampaio, 88 – Vila Formosa, 
em  Jacareí. Informações: (12) 
39537677/ 988492093.
Também convidamos aqueles 
que sentem em seu coração 
o desejo de contribuir para 
com nossa Comunidade para 
nos ajudar a continuar a res-
gatar vidas, que se tornem 
parceiros missionários contri-
buindo com qualquer quantia 
através do depósito bancário 
na Caixa Econômica Federal, 
Agência 0314, Tipo 003, Conta 
00000778-3.   

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

PAPA NO
TWITTER
@Pontifex:

Grupo leva esperança às famílias que lutam contra as drogas

Ligado à Fazenda da Esperança, o 
Grupo Esperança Viva (GEV) é um 
grupo de autoajuda existente em 

todo o Brasil e em outros dez países. Hoje 
são centenas de GEV que envolvem milhares 
de pessoas que se reúnem para aprofundar 
a vida e a espiritualidade da Fazenda da 
Esperança.

O GEV  iniciou-se em 2001, na Diocese de 
São José dos Campos, com a coordenação de 
Bita da Matta, até hoje o responsável pelo 
grupo. “Quando um jovem deixa a Fazenda 
e volta para a sociedade precisa de apoio e 
de um grupo onde possa receber alimento 
espiritual. Além desse trabalho, o grupo é 
aberto para todas as pessoas interessadas 
no carisma da Fazenda da Esperança”, 
explica Bita.

O grupo se reúne todas as quintas-feiras, 
das 19h30 às 21h, na Catedral São Dimas, e, 
nos encontros aprofundam algum aspecto 
da espiritualidade da Fazenda, contam ex-
periências vividas com o Evangelho, rezam 
e cantam, além dos conselhos e da vivência 

familiar construída nas comunidades. Men-
salmente é proposta uma Palavra de Deus 
tirada do Evangelho, chamada de "Palavra 
de Vida", para ser aprofundada e tomada 
como meta espiritual do mês.

Se você quer se livrar da dependência 
de drogas ou de álcool, ou encaminhar um 
parente ou amigo, a Fazenda da Esperança 
é uma alternativa. Em São José dos Cam-

pos, você pode tirar suas dúvidas sobre os 
encaminhamentos com Bita. Informações: 
(12) 99102-4137.

“Um rapaz vindo pela primeira vez 
ao GEV está disposto a se recuperar na 
Fazenda. Já passou por 8 internações, 
mas não houve resultado. Ele nos fez 
um desabafo muito profundo da sua 

luta diária contra a dependência quí-
mica. Ele diz que quer algo que possa ser 
mais profundo e espiritual, pois já não 
aguenta mais sofrer e fazer sua família 
infeliz. Bita, então, coloca que sua ida 
para a Fazenda da Esperança depende 
somente dele. Sendo a entrada no final 
do mês, Bita pede que ele continue vindo 
ao GEV e não use nenhuma droga nesse 
período antes da entrada por conta dos 
exames que precisam ser realizados.

Percebemos que a troca de experiên-
cias com as pessoas recuperadas e fami-
liares dentro da sala tem sido muito rica, 
pois estamos vendo a transformação em 
suas vidas e dentro de sua vida familiar. 
São muitos Jesus Abandonados que nos 
dão a oportunidade de abraçar e fazer 
a experiência do Amor de Deus e de sua 
Misericórdia para com cada um que aqui 
comparece no nosso encontro do Grupo 
Esperança Viva...” 

(Trecho do relato de uma reunião do Grupo 
Esperança Viva)



Fevereiro  EXPRESSÃO  7

Uma nova paróquia para São José dos Campos

A Paróquia São José, 
esposo de Maria 
j á  n a s c e  c o m o 
uma grande pa-

róquia, numa área com 4891 
domicílios, com aproxima-
damente 20 mil moradores. 
(Dados extraídos da “estima-
tiva populacional com área 
e densidade por setor com 
base no censo 2010”, obtidos 
na Secretaria de Planejamen-
to da PMSJC).

Com uma vida pastoral 
muito ativa, conta com as 
seguintes pastorais e movi-
mentos, com suas lideranças 
já atuando de modo orgâni-
co: Catequese, Crisma, Minis-
tros Extraordinários, Dízimo, 
Renovação Carismática Ca-
tólica, Mãe Rainha, Liturgia, 
Pastoral Familiar, Acolhida, 
Legião de Maria, Pascom, So-
ciedade São Vicente de Paulo 
e com um Conselho.

A Igreja Matriz São José 
tem capacidade para apro-
ximadamente 800 pessoas, 
contendo uma capela do 
Santíssimo Sacramento. Vale 
destacar o projeto para a 
construção de uma secreta-
ria com todas as exigências 
para bem atender e acolher 
o povo de Deus. Nesta comu-
nidade são celebradas missas 
às quintas-feiras e à primeira 
sexta de cada mês; aos sába-
dos às 19h30 e aos domin-
gos, às 7h e às 18h. Durante 
a semana há atendimento de 
confissão e direção espiritual 
as quartas e às quintas-feiras, 
a partir das 15h. 

A paróquia São José, es-
poso de Maria tem grande 
tendência ao crescimento 
devido aos vários projetos 
imobiliários em andamento, 
como o Residencial SetVille 
com 1845 casas, e mais três 
ou quatro condomínios em 
fase de acabamento. Estima-
-se que, em um futuro bem 
próximo, a região vai receber 
uma média de 10 mil novos 
moradores. Já é realidade no 
dia a dia da região a vinda de 
novas famílias para residirem 
nos muitos bairros que for-
mam o espaço geográfico da 
nova paróquia. 

A história da paróquia São 
José, esposo de Maria, e 
suas comunidades ao lon-
go das últimas décadas

São necessários muitos 
anos para o surgimento de 
uma nova paróquia. União da 
comunidade e muito esforço 
são necessários para fazer 
surgir uma paróquia. A nova 
paróquia tem sua origem 
com o loteamento realizado 
pela Castor Engenharia, e, 
ao mesmo tempo o sonho 
da casa própria por pessoas 
vindas das mais diferentes 
localidades do país. De fato, 
o sonho da casa própria 
fez com que muitas pesso-
as fizessem um verdadeiro 
“êxodo” em busca da “terra 
prometida” e em busca de 
melhores condições de vida. 

A região leste da cidade 
de São José dos Campos 
atraiu muitas pessoas devi-

do à presença das fábricas, 
tais como REVAP, GM e EM-
BRAER. A comunidade, hoje 
paróquia São José, esposo de 
Maria nasce da organização 
e iniciativa de mulheres que 
se reuniram para reivindicar 
várias melhorias para a re-
gião. Desta iniciativa, nasce 
o grupo de terço nas casas, 

por volta do ano de 1980. A 
primeira missa no local da 
nova paróquia foi celebrada 
no dia 19 de agosto de 1989 
às 19h30, pelo padre Ernes-
to Cunha, então pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Soledade, à qual pertencia na 
época. A missa foi celebrada 
na Rua Orlandino de Freitas, 
hoje Praça Alda Rogado. 
Aliás, Alda Rogalo foi uma 
das mulheres que ajudou a 
construir esta história. Logo 
a seguir, Padre Ernesto pediu 
para colocar uma cruz, que 
acabou sendo o marco da 
comunidade. 

Várias atividades religio-
sas foram realizadas no lo-
cal, O primeiro batizado de 
uma criança foi de Flavio 
Luís dos Santos, a primeira 
Eucaristia foi no dia 19 de 
janeiro de 1980 e, a partir 
deste momento, muitas mis-
sas e orações aconteciam 
nas casas. Posteriormente, a 
missa passou a ser celebrada 
na Escola Municipal Maria 
Amélia. O passo seguinte 
foi realizar atividades com a 
finalidade de construir uma 
Igreja, como festas, bingos, 
almoços. 

Data do dia 19 de dezem-
bro de 1990, às 19h30, a 
primeira missa com presença 
de mais ou menos 100 pesso-
as. Essa missa foi celebrada 
exatamente onde hoje está 
a Igreja Matriz da nova pa-
róquia. Sendo então que o 
bispo diocesano, Dom Nel-
son Westrupp envia o pedido 
para aquisição do terreno à 
Castor Engenharia. O terreno 
foi adquirido com o esforço 
e apoio de muitos morado-
res e, finalmente, inicia-se a 
construção de um pequeno 
salão, onde se celebravam as 
missas e realizavam diversas 
reuniões. No ano de 1993, 
confirma-se, então, que o 
terreno é de propriedade da 
comunidade, onde se cons-
truiu a parte de baixo, local 
no qual existe até hoje uma 
pequena capela. Os passos 
seguintes foram a construção 
de um segundo patamar, 
onde hoje estão as salas de 

catequese e, no terceiro piso 
está a Matriz da paróquia São 
José, esposo de Maria.

A primeira festa do Padro-
eiro São José foi em 10 de 
março de 1994, tendo nove-
na e Missa festiva no dia 20 
de março. Inicia-se um perío-
do em que a região da futura 
paróquia começa a se formar 
e se fortalecer, nascendo as-
sim, as 8 comunidades que 
compõem a nova paróquia: 
Comunidade Nossa Senhora 
das Graças (Santa Cecília II), 
Santa Cecília (Santa Célia 
I) ,  São Francisco de Assis 
(Pousada do Vale), Santa Te-
rezinha (Jd. Mariana I), Santa 
Rita de Cássia (Jd. Mariana 
II), Santa Cruz (Cajuru), San-
to Antônio (Serrote), Santa 
Edwiges (Jd.  Helena) e a 
comunidade Matriz (Campos 
de São José). 

Como filha da paróquia 
São Vicente de Paulo, a nova 
paróquia teve o privilégio de 
conviver com padres maravi-
lhosos: padre Rogério Felix 
Machado, padre Beto (Carlos 
Alberto Gonçalves do Nasci-
mento), padre Ivo Demétrio 
Lourenço,  padre Rodolfo 
Serpa, padre João Osmar de 
Souza, padre Dimas Eugênio 
Barbosa, padre Célio Antônio 
de Almeida, o qual trabalhou 
muito para a formação des-
sas comunidades, e, hoje, 
padre Ronildo Aparecido da 
Rosa, atual pároco. Ao longo 
do ano de 2015, o padre 
Vitor Mendes Santos esteve 
trabalhando na comunidade 
e, ao término deste mesmo 
ano, foi nomeado o primeiro 
pároco da nova paróquia. 

Instalação da 
nova Paróquia

No dia 26 de fevereiro de 
2016, a Diocese de São José 
dos Campos instala sua 45ª 
paróquia. Dom José Valmor 
Cesar Teixeira preside a Mis-
sa de instalação e posse do 
pároco, às 19h30. A paróquia 
São José, esposo de Maria 
fica na R. Benedito de Paula 
Ferreira, 439 – Campos de 
São José, em São José dos 
Campos.

45
paróquias passará a 
ter a Diocese de São 
José dos Campos

A paróquia São José, esposo de Maria fica na R. Benedito de Paula Ferreira, 439 – Campos de São José



8  EXPRESSÃO  Fevereiro

Campanha da Fraternidade 2016
Diocese realiza série de eventos 

A C a m p a n h a 
da Fraterni-
dade Ecumê-
nica de 2016 

tem como tema “Casa 
Comum, nossa respon-
sabilidade” e lema “Que-
ro ver o direito brotar 
como fonte e  correr 
como justiça qual riacho 
que não seca” (Am 5,24).

O objetivo geral da 
CFE2016 é “assegurar o 
direito ao saneamento 
básico para todas as 
pessoas e empenharmo-
-nos, à luz da fé, por 
políticas públicas e ati-
tudes responsáveis que 
garantam a integridade 
e o futuro de nossa Casa 
Comum”.
O que é uma Campa-
nha da fraternidade 
Ecumênica?

Começo dizendo que 
a Igreja Católica Romana 
faz parte do CONIC – 
Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do Brasil, 
e assumem como mis-
são expressar em ges-
tos e ações o mandato 
evangélico da unidade, 
que diz: “Que todos se-
jam um, como tu, Pai, 
estás em mim e eu em 
t i ;  que também eles 
estejam em nós, a fim 
de que o mundo creia 
que tu me enviaste”. (Jo 
17,21).  A Caminhada 
ecumênica real izada 

pelo CONIC tem mais de 
30 anos. É uma trajetória 
marcada por fraternida-
de, confiança, parceria 
e protagonismo. Dessa 
trajetória, destaca-se 
expressões concretas de 

comunhão fraterna as 3 
CFE realizadas nos anos 
2000, 2005, 2010.

A motivação para es-
sas Campanhas funda-
mentou-se na compre-
ensão de que, no centro 

mum (oikoumene) justa, 
sustentável e habitável 
para todos os seres vi-
vos. Essa luta é profé-
tica, pois questiona as 
estruturas que causam 
e legitimam vários tipos 
de exclusão: econômica, 
ambiental, social, racial 
e étnica. São discrimi-
nações que fragilizam a 
dignidade de mulheres 
e homens.

Com essa CFE colo-
camo-nos em sintonia 
com o Conselho Mun-
dial de Igrejas e também 
com o Papa Francisco. 
Ambos têm chamado 
a atenção para o fato 
de que o atual modelo 
de desenvolvimento 
está ameaçando a vida 
e o sustento de muitas 
pessoas, em especial as 
mais pobres. É um mo-
delo que destrói a biodi-
versidade. A perspectiva 
ecumênica aponta para 

Um olhar sobre o saneamento
básico em nossas comunidades 

Campanha da Fraternidade 2016

A CF Diocesana estará 
em parceria com a Co-
missão Socioambiental 

da Diocese para ações e ativi-
dades relativas ao tema deste 
ano. A diocese de São José dos 
Campos, atenta ao apelo da 
Encíclica, instituiu a Comissão 
Socioambiental, que tem como 
objetivo ser apoio e referência 
às linhas pastorais da Diocese 
quanto ao cuidado e zelo com 
a Criação. 

Um dos objetivos da Cam-
panha da Fraternidade é “es-
timular o conhecimento da 
realidade local em relação 
aos serviços de saneamento 
básico”. Assim, a Comissão 
Socioambiental coletou dados 
oficiais sobre o saneamento 
das cidades que compõem a 
nossa diocese: Igaratá, Jacareí, 

Monteiro Lobato, Paraibuna, 
Santa Branca e São José dos 
Campos e elaborou uma carti-
lha explicativa. A publicação “O 
saneamento básico nos muni-
cípios da diocese de São José 
dos Campos”, organizada pela 
Comissão Socioambiental e a 

Equipe Diocesana da CF, será 
distribuída em toda a diocese e 
ficará disponível no site http://
www.diocese-sjc.org.br/

“É muito importante esta 
discussão, pois a garantia do 
saneamento básico é necessá-
ria para que as pessoas possam 
ter melhorias na saúde e em 
sua qualidade de vida. Hoje 
as condições de saneamento 
passam a incorporar, não só 
questões de ordem sanitária, 
mas também de justiça social 
e ambiental,” afirma Luciano 
Rodolfo de Moura Machado, 
coordenador da Comissão So-
cioambiental. 
Saneamento Básico 
em questão

Saneamento básico significa 
o conjunto de serviços, infra-
estruturas e instalações físicas 

- que garantam: 
a. abastecimento de água 

potável, desde a captação até 
as ligações prediais e respecti-
vos instrumentos de medição;

b. esgotamento sanitário: 
coleta, transporte, tratamento 
e disposição final adequados 
dos esgotos sanitários, desde 
as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio am-
biente;

c. limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos: coleta, 
transporte, transbordo, trata-
mento e destino final do lixo 
doméstico e do lixo originado 
da varrição e limpeza de ruas;

d. drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas: trans-
porte, detenção ou retenção 
para evitar enchentes. Também 
inclui o tratamento e dispo-

sição final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas. 
(Lei n. 11.445/07 – art. 3)

O saneamento básico se arti-
cula com as políticas de desen-
volvimento urbano e regional 
de habitação, de combate à 
pobreza e de sua erradicação, 
de proteção ambiental, de 
promoção da saúde e outras 
de relevante interesse social, 
voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida para as quais 
o saneamento básico seja fator 
determinante (lei 11.445/07, 
art. 2 § 6º). 

No Brasil, também é objeti-
vo da Política de Saneamento 
proporcionar condições ade-
quadas de salubridade am-
biental às populações rurais e 
de pequenos núcleos urbanos 
isolados. (lei 11.445/07, art. 49). 

a necessidade de união 
das Igrejas diante dessa 
questão. Nossa Casa Co-
mum está sendo ame-
açada. Não podemos 
ficar calados. Deus nos 
convoca para cuidar da 
sua criação. Promover 
a Justiça climática, as-
sumir nossas responsa-
bilidades pelo cuidado 
com a Casa Comum e 
denunciar os pecados 
que ameaçam a vida no 
planeta é a missão con-
fiada por Deus a cada 
um de nós.

A Equipe diocesana 
organizou uma série de 
eventos sobre o tema da 
CFE2016 e conta com a 
participação de todos 
os  fiéis e pessoas de 
boa vontade que quei-
ram saber mais sobre o 
Saneamento Básico em 
sua cidade.

Coordenador Diocesano e da Subregião 
Aparecida – Luigi Bertoncini

da vivência ecumênica 
está a fé em Jesus Cristo. 
Isso se deu, porque o 
movimento ecumêni-
co está marcado pela 
ação e pelo desafio de 
construir uma Casa Co-

Apresentação do
Texto Base na Diocese

Dia 15/02 às 19h30 - A apresentação oficial do texto base da 
CFE na Diocese – Local: auditório da Faculdade Católica, com a 
Presença do Bispo diocesano Dom José Valmor Cesar Teixeira;
Dia 17/02 às 19h30 – Encontro Municipal sobre o Tema da CFE
Local Câmara Municipal de Jacareí;
Dia 22/02 às 19h30 – Apresentação do Texto Base da CFE
Local Câmara Municipal de São Jose dos Campos,
Dia 29/02 às 19h30 - Apresentação do Texto Base da CFE 
Local Câmara Municipal de Monteiro Lobato;
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e-mail: cnsa@cnsa.com.br

Rede Franciscana

Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida

Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida

3941-1956(12)

“Não subestimemos a força da ora-
ção de muitos! A iniciativa 24 horas para 
o Senhor, que espero se celebre em toda 
a Igreja, mesmo a nível diocesano, pre-
tende dar expressão a esta necessidade 
da oração.” Papa Francisco (Mensagem 
para a Quaresma).

Neste Ano da Misericórdia, aten-
dendo ao pedido do Papa Francisco, 
a Diocese de São José dos Campos 
realizará nas regiões pastorais nos dias 
4 e 5 de março (sexta-feira e sábado) a 
iniciativa “24 horas para o Senhor”. As 
atividades começam na noite do dia 4 
e terminam na tarde do dia 5 de março.

Para o diácono Marcos Reis de Faria, 
cooperador da Paróquia da Catedral de 
São Dimas, a Igreja deve ser Casa da 
Misericórdia, onde cada um possa fazer 
experiência do amor misericordioso de 
Deus e da alegria do perdão. “Solicita-
-se que as igrejas fiquem abertas para 
permitir a quantos o desejarem de 
celebrar o Sacramento da Misericórdia 

do Senhor, de preferência num contexto 
de Adoração Eucarística”, comenta o 
diácono.

Nas redes sociais use a hashtag 
#24horasparaoSenhor

Confira os locais onde terão as 
24 horas para o Senhor.

Região Pastoral 1: Catedral São 
Dimas (Praça Monsenhor Ascânio 
Brandão, 1 – Jd. São Dimas), São José 
dos Campos.

Região Pastoral 3: Paróquia São 
Sebastião (Praça José Molina, 20 – Vila 
Industrial), São José dos Campos. 

Região Pastoral 4: Paróquia Santo 
Antônio (Praça Monsenhor Ernesto A. 
Arantes, 113 – Centro), Paraibuna.

Região Pastora l 5: Paróquia 
Espírito Santo (Av. Cassiopeia, 461 – Jd. 
Satélite), São José dos Campos.

Regiões Pastoral 6 e 7: Igreja N. 
Sra. do Carmo (Rua General Carneiro, 
s/n – Centro), Jacareí.

Como celebrar o Jubileu da Misericórdia
Estamos vivendo o Ano da 

Misericórdia, proclamado pelo 
Papa Francisco para ser vivido 
intensamente, permitindo assim 
a qualquer pessoa encontrar a 
misericórdia de Deus Pai através 
da missão viva da Igreja.  Na 
Diocese de São José dos Campos, 
Dom Cesar Teixeira estabeleceu 
dois locais de peregrinação: na 
Catedral de São Dimas, em São 
José dos Campos e na Igreja 
Nossa Senhora do Bonsucesso, 
em Jacareí, onde abriu as Portas 
Santas. Estas portas, semelhan-
tes às Portas Santas das Basílicas 
papais de Roma, permitem fazer 
a peregrinação jubilar àqueles 
que não puderem ir a Roma. 
Viveremos intensamente o Ano 
da Misericórdia até novembro de 
2016, por isso agende uma pe-
regrinação a Igreja com a Porta 
Santa com seu grupo, pastoral, 
movimento ou comunidade e 
avise ao Centro Diocesano de 
Pastoral (centpast@diocesesjc.
org.br). Seguem abaixo as orien-
tações sobre o Ano Santo, de 
como receber as indulgências e 
praticar as obras de misericórdia. 

As Portas Santas na Diocese:
Catedral de São Dimas (Praça 

Monsenhor Ascânio Brandão, 
01 – Jardim São Dimas, São José 
dos Campos).

Igreja Matriz Nossa Senhora 
do Bonsucesso (Praça Conde de 
Frontim, 39 – Centro, Jacareí).

O que fazer nesse 
Ano Santo:

Na Bula Misericordiae Vultus, 
o Papa Francisco sugere algumas 
iniciativas que podem ser vividas 
em diferentes etapas:

• Realizar peregrinações;
• Praticar as obras de miseri-

córdia;
• Intensificar a oração;
• Passar pela Porta Santa em 

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

Reconciliação;
• 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, cuja culpa já foi 
perdoada. Cada vez que alguém 
se arrepende e se confessa, é 
perdoado 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 Sacra-

mento da Penitência, receberá o 
perdão. Contudo, como repassar 
o mal cometido que tirou a vida 
de alguém? Por isso, permanece 
uma pena após o perdão. Essa si-
tuação 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. Sobre isso, escreveu o 
Papa Francisco: “No sacramento 
da Reconciliação, Deus perdoa 
os pecados, que são verda-
deiramente apagados; mas o 
cunho negativo que os pecados 
deixaram nos nossos comporta-
mentos e pensamentos perma-
necem. 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 per-
doado 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” (Miseri-
cordiae Vultus, 22).

Como receber a indulgência 
em nossa diocese:

1- Buscar o Sacramento da 
Reconciliação, a Confissão (pode 
ser em outra Igreja e não apenas 
aquelas que têm a porta da mi-
sericórdia); Em nossa diocese, 
haverá o Mutirão de Confissão, 
na Quaresma, as “Praças da Mi-
sericórdia” e as 24 horas para o 
Senhor;

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

3 - Participar da Santa Missa;
4 - Rezar nas Intenções do 

Papa;

5 -  Realizar as obras de mise-
ricórdia.

Indulgências para os 
falecidos, doentes e idosos:

A indulgência pode ser obtida 
também para os que faleceram. 
A eles estamos 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 abraça-los na felici-
dade sem fim. Para os doentes e 
idosos será de grande ajuda viver 
a enfermidade e o sofrimento 
como experiência de proximida-
de 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 pro-
vação, recebendo a comunhão 
ou participando na Celebração 
Eucarística e na oração comuni-
tária, inclusive através dos vários 
meios de comunicação, será, para 
eles, o modo de obter a indulgên-
cia 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 pessoalmente, 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 

injustiças;
7. Rezar a Deus pelos vivos e 

pelos mortos.

Para bem celebrarmos este 
Ano Santo, Dom Cesar Teixeira 
escreveu uma Carta Pastoral de 
Convocação do Ano da Miseri-
córdia, disponível para downlo-
ad no site da diocese (www.dio-
cesesjc.org.br), com orientações 
específicas para nossa diocese.

Agende a Peregrinação para 
a Porta Santa para sua Pastoral, 
Grupo ou comunidade e comu-
nique para o Jornal Expressão: 12 
3928-3929 ou e-mail jexpress@
diocesesjc.org.br, com assunto: 
Ano Santo.

Diocese celebra 
24 horas para o Senhor
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“Prefiro a misericórdia ao sacrifício” (Mt 9, 13).
As obras de misericórdia no caminho jubilar

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2016

Maria, ícone duma
Igreja que evangeliza 
porque evangelizada

Na Bula de proclamação do 
Jubileu, fiz o convite para que 
«a Quaresma deste Ano Jubilar 
seja vivida mais intensamente 
como tempo forte para celebrar 
e experimentar a misericórdia de 
Deus» (Misericordiæ Vultus, 17). 
Com o apelo à escuta da Palavra 
de Deus e à iniciativa «24 horas 
para o Senhor», quis sublinhar 
a primazia da escuta orante da 
Palavra, especialmente a palavra 
profética. Com efeito, a miseri-
córdia de Deus é um anúncio ao 
mundo; mas cada cristão é cha-
mado a fazer pessoalmente ex-
periência de tal anúncio. Por isso, 
no tempo da Quaresma, enviarei 
os Missionários da Misericórdia 
a fim de serem, para todos, um 
sinal concreto da proximidade e 
do perdão de Deus.

Maria, por ter acolhido a Boa 
Notícia que Lhe fora dada pelo 
arcanjo Gabriel, canta profeti-
camente, no Magnificat, a mi-
sericórdia com que Deus A pre-
destinou. Deste modo a Virgem 
de Nazaré, prometida esposa de 
José, torna-se o ícone perfeito 
da Igreja que evangeliza porque 
foi e continua a ser evangelizada 
por obra do Espírito Santo, que 
fecundou o seu ventre virginal. 
Com efeito, na tradição pro-
fética, a misericórdia aparece 
estreitamente ligada – mesmo 
etimologicamente – com as 
vísceras maternas (rahamim) e 
com uma bondade generosa, fiel 
e compassiva (hesed) que se vive 
no âmbito das relações conjugais 
e parentais.
A aliança de Deus com 
os homens: uma história
de misericórdia

O mistério da misericórdia 
divina desvenda-se no decurso 
da história da aliança entre Deus 
e o seu povo Israel. Na realidade, 
Deus mostra-Se sempre rico de 
misericórdia, pronto em qual-
quer circunstância a derramar 
sobre o seu povo uma ternura 
e uma compaixão viscerais, 
sobretudo nos momentos mais 
dramáticos quando a infideli-
dade quebra o vínculo do Pacto 
e se requer que a aliança seja 
ratificada de maneira mais es-
tável na justiça e na verdade. 
Encontramo-nos aqui perante 
um verdadeiro e próprio drama 
de amor, no qual Deus desempe-
nha o papel de pai e marido traí-
do, enquanto Israel desempenha 
o de filho/filha e esposa infiéis. 

São precisamente as imagens 
familiares – como no caso de 
Oseias (cf. Os 1-2) – que melhor 
exprimem até que ponto Deus 
quer ligar-Se ao seu povo.

Este drama de amor alcança 
o seu ápice no Filho feito ho-
mem. N’Ele, Deus derrama a sua 
misericórdia sem limites até ao 
ponto de fazer d’Ele a Misericór-
dia encarnada (cf. Misericordiӕ 
Vultus, 8). Na realidade, Jesus de 
Nazaré enquanto homem é, para 
todos os efeitos, filho de Israel. E 
é-o ao ponto de encarnar aquela 
escuta perfeita de Deus que se 
exige a cada judeu pelo Shemà, 
fulcro ainda hoje da aliança de 
Deus com Israel: «Escuta, Israel! 
O Senhor é nosso Deus; o Senhor 
é único! Amarás o Senhor, teu 
Deus, com todo o teu coração, 
com toda a tua alma e com todas 
as tuas forças» (Dt 6, 4-5). O Filho 
de Deus é o Esposo que tudo 
faz para ganhar o amor da sua 
Esposa, à qual O liga o seu amor 
incondicional que se torna visível 
nas núpcias eternas com ela.

Este é o coração pulsante do 
querigma apostólico, no qual 
ocupa um lugar central e fun-
damental a misericórdia divina. 
Nele sobressai «a beleza do amor 
salvífico de Deus manifestado 
em Jesus Cristo morto e ressus-
citado» (Evangelii gaudium, 36), 
aquele primeiro anúncio que 
«sempre se tem de voltar a ouvir 
de diferentes maneiras e aquele 
que sempre se tem de voltar a 
anunciar, duma forma ou doutra, 
durante a catequese» (Ibid., 164). 
Então a Misericórdia «exprime o 

comportamento de Deus para 
com o pecador, oferecendo-lhe 
uma nova possibilidade de se 
arrepender, converter e acre-
ditar» (Misericordiӕ Vultus, 21), 
restabelecendo precisamente 
assim a relação com Ele. E, em 
Jesus crucificado, Deus chega ao 
ponto de querer alcançar o pe-
cador no seu afastamento mais 
extremo, precisamente lá onde 
ele se perdeu e afastou d’Ele. E 
faz isto na esperança de assim 
poder finalmente comover o co-
ração endurecido da sua Esposa.

3. As obras de misericórdia
A misericórdia de Deus trans-

forma o coração do homem e 
faz-lhe experimentar um amor 
fiel, tornando-o assim, por sua 
vez, capaz de misericórdia. É um 
milagre sempre novo que a mi-
sericórdia divina possa irradiar-
-se na vida de cada um de nós, 
estimulando-nos ao amor do 
próximo e animando aquilo que 
a tradição da Igreja chama as 
obras de misericórdia corporal 
e espiritual. Estas recordam-nos 
que a nossa fé se traduz em 
actos concretos e quotidianos, 
destinados a ajudar o nosso 
próximo no corpo e no espírito 
e sobre os quais havemos de ser 
julgados: alimentá-lo, visitá-lo, 
confortá-lo, educá-lo. Por isso, 
expressei o desejo de que «o 
povo cristão reflicta, durante o 
Jubileu, sobre as obras de mi-
sericórdia corporal e espiritual. 
Será uma maneira de acordar 
a nossa consciência, muitas 
vezes adormecida perante o 
drama da pobreza, e de entrar 

cada vez mais no coração do 
Evangelho, onde os pobres são 
os privilegiados da misericórdia 
divina» (Ibid., 15). Realmente, no 
pobre, a carne de Cristo «torna-
-se de novo visível como corpo 
martirizado, chagado, flagelado, 
desnutrido, em fuga… a fim de 
ser reconhecido, tocado e assis-
tido cuidadosamente por nós» 
(Ibid., 15). É o mistério inaudito e 
escandaloso do prolongamento 
na história do sofrimento do 
Cordeiro Inocente, sarça ardente 
de amor gratuito na presença 
da qual podemos apenas, como 
Moisés, tirar as sandálias (cf. Ex 3, 
5); e mais ainda, quando o pobre 
é o irmão ou a irmã em Cristo que 
sofre por causa da sua fé.

Diante deste amor forte como 
a morte (cf. Ct 8, 6), fica patente 
como o pobre mais miserável 
seja aquele que não aceita reco-
nhecer-se como tal. Pensa que é 
rico, mas na realidade é o mais 
pobre dos pobres. E isto porque 
é escravo do pecado, que o leva 
a utilizar riqueza e poder, não 
para servir a Deus e aos outros, 
mas para sufocar em si mesmo 
a consciência profunda de ser, 
ele também, nada mais que um 
pobre mendigo. E quanto maior 
for o poder e a riqueza à sua 
disposição, tanto maior pode tor-
nar-se esta cegueira mentirosa. 
Chega ao ponto de não querer 
ver sequer o pobre Lázaro que 
mendiga à porta da sua casa (cf. 
Lc 16, 20-21), sendo este figura 
de Cristo que, nos pobres, men-
diga a nossa conversão. Lázaro é 
a possibilidade de conversão que 
Deus nos oferece e talvez não ve-
jamos. E esta cegueira está acom-
panhada por um soberbo delírio 
de omnipotência, no qual ressoa 
sinistramente aquele demoníaco 
«sereis como Deus» (Gn 3, 5) que 
é a raiz de qualquer pecado. Tal 
delírio pode assumir também 
formas sociais e políticas, como 
mostraram os totalitarismos do 
século XX e mostram hoje as ide-
ologias do pensamento único e 
da tecnociência que pretendem 
tornar Deus irrelevante e redu-
zir o homem a massa possível 
de instrumentalizar. E podem 
atualmente mostrá-lo também 
as estruturas de pecado ligadas 
a um modelo de falso desenvol-
vimento fundado na idolatria do 
dinheiro, que torna indiferentes 
ao destino dos pobres as pessoas 
e as sociedades mais ricas, que 
lhes fecham as portas recusan-
do-se até mesmo a vê-los.

Portanto a Quaresma deste 

Ano Jubilar é um tempo favorá-
vel para todos poderem, final-
mente, sair da própria alienação 
existencial, graças à escuta da Pa-
lavra e às obras de misericórdia. 
Se, por meio das obras corporais, 
tocamos a carne de Cristo nos 
irmãos e irmãs necessitados de 
ser nutridos, vestidos, alojados, 
visitados, as obras espirituais to-
cam mais directamente o nosso 
ser de pecadores: aconselhar, 
ensinar, perdoar, admoestar, 
rezar. Por isso, as obras corporais 
e as espirituais nunca devem ser 
separadas. Com efeito, é precisa-
mente tocando, no miserável, a 
carne de Jesus crucificado que o 
pecador pode receber, em dom, 
a consciência de ser ele próprio 
um pobre mendigo. Por esta es-
trada, também os «soberbos», os 
«poderosos» e os «ricos», de que 
fala o Magnificat, têm a possibi-
lidade de aperceber-se que são, 
imerecidamente, amados pelo 
Crucificado, morto e ressuscita-
do também por eles. Somente 
neste amor temos a resposta 
àquela sede de felicidade e amor 
infinitos que o homem se ilude 
de poder colmar mediante os 
ídolos do saber, do poder e do 
possuir. Mas permanece sempre 
o perigo de que os soberbos, os 
ricos e os poderosos – por causa 
de um fechamento cada vez 
mais hermético a Cristo, que, no 
pobre, continua a bater à porta 
do seu coração – acabem por 
se condenar precipitando-se 
eles mesmos naquele abismo 
eterno de solidão que é o in-
ferno. Por isso, eis que ressoam 
de novo para eles, como para 
todos nós, as palavras veemen-
tes de Abraão: «Têm Moisés e o 
Profetas; que os oiçam!» (Lc 16, 
29). Esta escuta activa preparar-
-nos-á da melhor maneira para 
festejar a vitória definitiva sobre 
o pecado e a morte conquistada 
pelo Esposo já ressuscitado, que 
deseja purificar a sua prometida 
Esposa, na expectativa da sua 
vinda.

Não percamos este tempo de 
Quaresma favor ável à conver-
são! Pedimo-lo pela intercessão 
materna da Virgem Maria, a pri-
meira que, diante da grandeza 
da misericórdia divina que Lhe 
foi concedida gratuitamente, re-
conheceu a sua pequenez (cf. Lc 
1, 48), confessando-Se a humilde 
serva do Senhor (cf. Lc 1, 38).

Vaticano, 4 de Outubro de 
2015

Festa de S. Francisco de Assis
FRANCISCUS

Divulgação
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Compromissos do Bispo Diocesano

Agenda de compromissos de Dom Cesar em fevereiro
Fevereiro é um mês repleto de compromissos para Dom Cesar Teixeira. Começa o mês visitando sua antiga diocese, na Bahia. Na diocese, além das posses 

de novos párocos, nosso bispo diocesano instala uma nova paróquia na cidade de São José dos Campos e ainda tem uma série de outras atividades marcadas.

Visita Pastoral
De 1º ao dia 5 de fe-

vereiro, dom Cesar visita 
a Diocese de Bom Jesus 
da Lapa, na Bahia, sua 
primeira diocese. Esta 
será uma visita pastoral e 
um encontro com o novo 
bispo, dom João Santos 
Cardoso, que tomou pos-
se em setembro do ano 
passado.

Posses 
No Domingo, dia 7, 

começa a série de pos-
ses dos novos párocos 
nomeados por dom Ce-
sar em dezembro últi-
mo. A primeira missa 
de posse será de padre 
Wendel Ribeiro, que as-
sume a paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, no 
domingo, às 18h. Dia 12, 
às  19h30, padre João 
Alves da Silva Sobrinho 
toma posse na paróquia 
Coração de Jesus. Dia 16 
será a missa de posse de 

padre Alexandre Rodolfo 
A. Costa na paróquia São 
José Operário, na Vila Pai-
va, às 19h30. Em Jacareí, 
na paróquia São José 
Operário, padre Rodolfo 
Muniz Leal toma posse 
no dia 17, às 19h30. Pa-
dre Luis Fernando Siquei-
ra Fonseca é empossado 
pároco do Santuário São 
Judas Tadeu no dia 18, às 
19h30. A paróquia São 
Francisco Xavier recebe 
seu novo pároco, padre 
José Afonso de Souza no 
dia 21, às 10h. 

Cinzas e Campanha da 
Fraternidade

Quarta-feira de Cinzas, 
dia 10, às 19h30, Dom Ce-
sar preside a missa, com a 
bênção e imposição das 
Cinzas e faz a abertura 
diocesana da Campanha 
da Fraternidade. 

Peregrinação
Dia 16, Dom Cesar e 

os padres da diocese se 
unem ao clero das demais 
dioceses da Sub-Região 
Aparecida (Caraguata-
tuba, Taubaté, Lorena e 
Aparecida) em peregri-
nação ao Santuário Na-
cional de Nossa Senhora 
Aparecida.

Faculdade Católica 
Dia 11, quinta-feira, 

será a Missa de abertura 
do Ano Letivo da insti-
tuição de ensino superior 

da diocese, localizada em 
São José dos Campos. É 
uma celebração tradicio-
nal, que se realiza todos 
os anos, reunindo os pro-
fessores, colaboradores e 
alunos. 

Ano da Vida
Consagrada

Dia 14, às 11h, na Ca-
tedral Diocesana, Dom 
Cesar celebra a missa de 
encerramento do Ano da 
Vida Consagrada, com 

a presença de religiosos 
e religiosas das diversas 
congregações presentes 
na diocese. 

Seminaristas
Para bem iniciar o 

novo ano, dom Cesar se 
encontra com os semina-
ristas no dia 19, quando 
celebrará a missa durante 
o retiro dos seminaristas. 
E no dia 23, preside a 
Missa de abertura do 
Ano no Propedêutico São 

José, acolhendo os novos 
seminaristas admitidos.

Nova paróquia 
São José, esposo de 

Maria será a nova pa-
róquia da Diocese de 
São José dos Campos a 
ser instalada no dia 26 
de fevereiro, às 19h30, 
por Dom Cesar Teixeira. 
Na ocasião, padre Vitor 
Mendes Santos toma pos-
se como seu primeiro 
pároco.

Data Horário Dia da semana Paróquia Padre

07/02/2016 18h00 Domingo Nossa Senhora do Rosário Pe. Wendel Ribeiro

12/02/2016 19h30 Sexta Coração de Jesus Pe. João Alves da Silva Sobrinho

14/02/2016 19h00 Domingo Nossa Senhora Paraíso Pe. Tiago Peixoto (Administrador Paroquial)

16/02/2016 19h30 Terça São José Operário (Vila Paiva) Pe. Alexandre Rodolfo A. Costa

17/02/2016 19h30 Quarta São José Operário (JACAREÍ ) Pe. Rodolfo Muniz Leal

18/02/2016 19h30 Quinta Santuário São Judas Tadeu Pe. Luis Fernando de Siqueira Fonseca

21/02/2016 10h00 Domingo São Francisco Xavier Pe. José Afonso de Souza

26/02/2016 19h30 Sexta Instalação da Paróquia São José Esposo de Maria Pe. Vitor Mendes Santos

Datas das posses dos párocos

Padre Andre Afonso Maria Butti celebrou o Jubileu de Diamante de ordenação presbiteral em dezembro. Dom Cesar concelebrou a Santa Missa pelos seus 60 anos 
de sacerdócio, no Santuário São Judas Tadeu.

Em Dezembro, Dom Cesar Teixeira presidiu a Santa Missa na Paróquia Imaculada Conceição, de Jacareí, para 
celebrar a Solenidade da padroeira da cidade.

A diocese de São José ganhou mais um sacerdote. Dom Cesar Teixeira ordenou padre Luiz Gustavo Santos Teixeira, no dia 5 de dezembro.
Pascom/São Judas Tadeu
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Hospital Antoninho da Rocha Marmo,  de São José, inaugura 
Memorial dedicado ao menino que idealizou a instituição

O Hospital Anto-
ninho da Ro-
cha Marmo, 
de São José 

dos Campos, inaugurará 
no dia 28/2 (domingo), 
um Memorial dedicado 
ao menino Antoninho da 
Rocha Marmo (1918-1930), 
que idealizou a instituição 
e encontra-se em proces-
so de canonização desde 
2007.

A cerimônia de inaugu-
ração acontecerá às 10h30, 
no jardim do Hospital (Av. 
Heitor Villa Lobos, 1961- 
Jardim Renata).

Segundo o advogado 
Alfredo Camargo Pente-
ado Neto, que é autor do 
Processo de Beatificação 
e Canonização de Antoni-
nho da Rocha Marmo, res-
ponsável pela construção 
do Memorial e doação do 
mesmo ao Hospital, a cons-
trução do Memorial foi a 
realização de um sonho. 
“Sempre desejei que todos 
conhecessem a vida de 
Antoninho e que ele tives-
se um lugar somente dele 
para contar sua história e 
memória devocional, além 
do lugar onde se encontra 
sepultado, o cemitério da 
Consolação, em São Pau-
lo”, disse o advogado que 
é devoto de Antoninho 
desde criança.

O Memorial de Anto-
ninho da Rocha Marmo 
abrigará pertences do me-
nino, como uma estola, 
pala (cartão guarnecido 
de pano branco com que 
o sacerdote cobre o cálice), 
chave do quarto, terço, 
ostensório e castiçal que 
estavam sob os cuidados 
da Congregação das Pe-

Antoninho e seu cachorro Antoninho rezandoAntoninho

quenas Missionárias de 
Maria Imaculada, respon-
sável pela administração 
do Hospital. 

Contará ainda com ob-
jetos doados por parentes 
de Antoninho, como um 
quadro de Nossa Senhora 
da Saúde, padroeira da 
Capela do Hospital, e toa-
lhas de altar utilizadas pelo 

menino para celebrar mis-
sas. Também será possível 
ver a roupa de batismo de 
Antoninho, doada por um 
advogado de São José dos 
Campos; a estátua original 
do túmulo de Antoninho, 
que está enterrado no Ce-
mitério da Consolação, em 
São Paulo, além da mesa 
e da caixa de ferramentas 

abertura do processo de 
canonização e livros sobre 
o menino. Também faz par-
te do Memorial um filme 
que contará a história de 
Antoninho.

Após a inauguração, o 
Memorial deverá ser aber-
to à visitação.
Servo de Deus

Antoninho da Rocha 
Marmo nasceu em São 
Paulo em 19 de outubro 
de 1918 e veio se tratar da 
tuberculose em São José 
dos Campos, que era um 
centro de atendimento aos 
doentes na época. Preocu-
pado com a situação das 
crianças pobres, idealizou 
a construção de um Sana-
tório para atender crianças 
de todo o País.

O menino não resistiu 
à doença e faleceu em 
21 de dezembro de 1930, 
aos 12 anos. Sua mãe e 
um grupo de benfeitores 
iniciaram então as obras 
do Sanatório confiando 
sua administração à Ma-
dre Maria Teresa de Jesus 
Eucarístico, fundadora da 
Congregação das Peque-
nas Missionárias de Maria 
Imaculada, que também se 
encontra em processo de 
canonização, e já realizava 
um trabalho de assistência 
aos doentes de tuberculo-
se da cidade. 

Para a Irmã Sandra Ma-
ciel Notolini, superiora 
geral da Congregação das 
Pequenas Missionárias, 
o Hospital Antoninho da 
Rocha Marmo é a concre-
tização do sonho do me-
nino. “Ele foi um menino 
abençoado por Deus, uma 
alma caridosa, que, mesmo 
sofrendo com a tubercu-

lose, pensou no bem estar 
de outras crianças que não 
tinham um lugar adequa-
do para serem atendidas. 
Antoninho soube nos en-
sinar os valores humanos e 
cristãos que todos devem 
ter”, disse. 

Inaugurado em 13 de 
dezembro de 1952, o Sana-
tório Antoninho da Rocha 
Marmo atendeu crianças 
tuberculosas até a década 
de 80 quando o tratamen-
to e controle da doença 
tornaram-se ambulatoriais.

Atualmente, o Hospi-
tal Antoninho da Rocha 
Marmo está focado no 
atendimento na área de 
Maternidade, Oncologia e 
Cirurgia eletivas, sendo a 
maioria dos atendimentos 
realizados a pacientes do 
SUS (Sistema Único de 
Saúde).
O processo

O processo de bea-
tificação e canonização 
de Antoninho da Rocha 
Marmo foi acolhido pela 
Igreja Católica em 2007 e 
encontra-se atualmente 
em Roma, na Congregação 
para as Causas dos Santos.

O próximo passo do 
processo será a elaboração 
do “Positio”, um documen-
to que reúne evidências 
sobre a vida, virtudes e 
fama de santidade do can-
didato a santo. 

No Hospital Antoninho, 
as religiosas recebem com 
frequência relatos de curas 
ocorridas por intercessão 
do menino. Os relatos e 
as provas serão avaliados 
posteriormente pelo Va-
ticano.

Por Vanessa Fernandes (Mtb 23.615
Assessoria de Imprensa

utilizadas na exumação 
do menino por ocasião da 
abertura do processo de 
canonização. 

Os visitantes do Me-
morial também poderão 
conhecer mais sobre a 
história de Antoninho por 
meio de painéis fotográ-
ficos, documentos his-
tóricos, documentos da 

É com muita alegria que nós, da Mis-
são Jovem, queremos convidar você e 
sua família para estar junto conosco no 
show de LANÇAMENTO do CD “Fogo 
Santo”, na Paróquia de São João Batista 
no dia 05/03/2016.

Você não vai ficar de fora né? Adquira 
o seu Ingresso nos nossos pontos de 
venda;

Livraria Hosana (3953-1709) , Divinos 
Livraria e Artigos Religiosos (012 3951-
3528) e Secretaria da Paroquia São João 
Batista (valor de R$ 15,00).

 Paróquia São João Batista – R. Santa 
Helena, 145 – São João, Jacareí.

Divulgue, chama todo mundo e 
vamos juntos louvar ao Senhor com 
muita alegria neste show!

Lançamento do CD “Fogo Santo”,
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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!

Leptospirose: a doença das chuvas e enchentes
Queridos leitores
Deus abençoe a todos 

com muita saúde, paz e 
bênçãos de Deus!

Vamos falar sobre uma 
doença que costuma  ma-
nifestar-se nessa época 
do ano, principalmente 
com as grandes enxur-
radas e inundações: a 
leptospirose. Trata-se de 
uma doença infecciosa 
que é causada por uma 
bactéria de nome “lep-
tospira” que está presente 
na urina de ratos e outros 
animais (roedores, bovi-
nos, suínos, caninos). A 
urina dos ratos (rataza-
nas, ratos de telhados e 
camundongos) mistura-
-se com as águas das chu-
vas que estão nos esgo-
tos e bueiros e qualquer 
pessoa que tiver contato 
com estas águas e lamas 
pode ser infectada. 

A bactéria penetra no 
corpo pela pele, princi-
palmente se a pessoa 
tiver algum tipo de fe-
rimento (feridas e arra-
nhões). Quando chove 

Peregrinação para Fátima - Portugal 
com padre Rodolfo Muniz Leal

Saída dia 08 de Maio de 2017 – 12 dias de viagem

Informações (12) 3953-8080 / 3953-8338 
psjoperariojac@diocesesjc.org.br

Presença do Papa Francisco e conheceremos as 
cidades e vilas: Lisboa, Fátima, Óbidos, Batalha, Nazaré, 

Alcobaça, Coimbra, Porto, Guimarães e Braga.

Investimento:

Programação exclusiva na Fazenda Esperança, almoço incluso, 
missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Santuário da Fazenda da Esperança e Basílica de Aparecida

R$ 85,00

Caminhos da Fé Cristã

(12) 99131-8893 / 98856-5425
(12) 99102-1788 / 3922-7282

www.facebook/caminhos.roteiros

Saúde

muito é bastante comum 
a grande exposição de 
pessoas, especialmente 
as crianças que gostam 
de “brincar” nessas águas. 
Para saber se a pessoa 
está contaminada é só 
perceber os seguintes 
sintomas: febre, dor de 
cabeça, dores pelo corpo 
(panturrilha), vômitos, 
diarreias, desidratação, 
exantemas (manchas 

vermelhas) e tosse. Em 
alguns casos, o infectado 
pode apresentar quadros 
de hemorragias, menin-
gite, insuficiência renal, 
hepática e respiratória. 

A primeira forma de 
prevenção é evitar ao 
máximo o contato com 
as águas contaminadas, 
que acontece em caso de 
enchentes em locais com 
bueiros, entulhos, lixos e 

esgotos. Outra medida 
preventiva é evitar todo 
tipo de “criadouro” natu-
ral de ratos em casa ou 
no sítio. Manter aqueles 
lugares “menos visitados” 
da casa sempre limpos 

e arejados. Porém, uma 
vez infectado, com uma 
série de sintomas acima 
descritos, é fundamental 
buscar ajuda médica que 
vai prescrever os medica-
mentos necessários, além 

do acompanhamento. 
Algumas medidas de 

prevenção são necessá-
rias: embalar o lixo, ferver 
a água antes de beber, 
lavar bem os alimentos, 
principalmente frutas 
e verduras, vacinar os 
animais nas estações das 
chuvas, jamais deixar as 
caixas d`água destam-
padas, usar sempre luvas 
e botas de borracha e 
jamais buscar a autome-
dicação. Se você e sua 
família observarem es-
sas medidas podem ficar 
tranquilos que essa bac-
téria jamais vai prejudicar 
sua saúde. 

Deus os abençoe e 
cuidem bem da saúde 
de toda sua família! Deus 
agradece!!!

Com carinho e bên-
çãos

Divulgação

Representantes da diocese participam de curso no CEFEP
“Contribuir com a for-

mação de lideranças in-
seridas na política, em 
suas diferentes formas 
e níveis, a partir de uma 
reflexão bíblica, teológi-
ca, das ciências sociais 
e da filosofia - para a 
construção de uma so-
ciedade justa, solidária, 
democrática, pluricul-
tural e pluriétnica, criar 
espaços de reflexão e 
troca de experiências e 
formar assessores para 
as nossas comunidades, 
entidades e organizações 
sociais” são algumas das 
finalidades do CEFEP - 
Centro Nacional de Fé 
e Política "Dom Helder", 
sediado em Brasília. Em 
janeiro, quatro pessoas 
da diocese de São José 
dos Campos estiveram 
no CEFEP para cumprir a 
primeira etapa do curso 

de Especialização em For-
mação Política: Diácono 
Jovino Rezende Neto, o 
seminarista Daniel Adão, 
e os leigos Maria Morena 
e Márcio Leandro. O cur-
so tem duração de dois 
anos, com duas etapas 
presenciais (em janei-
ro de 2016 e janeiro de 

2017), aulas à distância 
e apresentação do TCC 
para os já graduados 
interessados na certifi-
cação de especialização 
pela PUC do Rio de Ja-
neiro.

Coordenador da Esco-
la de Política e Cidadania 
da Diocese de São José 

dos Campos, Diácono 
Jovino explica: “Este curso 
tem como objetivo trazer a 
todos os participantes de 
Escola de Fé e Política das 
diversas regiões do Brasil 
um conhecimento atual 
na área política, bíblia, 
economia e social, fazen-
do com que todos tenham 

a mesma informação. E 
assim, ao retornarem às 
suas dioceses e escolas, 
respeitando a realidade 
de cada região, possam 
transmitir o Reino de Deus 
com mais propriedade. E 
o outro grande objetivo é 
a troca de experiência de 
cada escola com as reali-
dades próprias.”

Os participantes des-
crevem uma troca de 
experiências intensa uma 
vez que são quase 50 alu-
nos de 12 estados do país 
- do Paraná ao Amapá, do 
Amazonas à Paraíba, com 
paulistanos e indígenas 
- com expressiva parti-
cipação de nordestinos. 

Para o seminarista Da-
niel, o curso representa 
mais do que o título, “essa 
formação é importante 
para a qualificação da mi-
nha ação pastoral. Com os 

conhecimentos aqui ad-
quiridos nos configuramos 
cada vez mais à opção 
preferencial pelos pobres. 
Opção de Cristo, logo, de 
todos nós.”  Maria Morena 
afirmou que “Estar no CE-
FEP 2016/2017 sem dúvi-
da é uma honra. O objeti-
vo do SRS41 (Sollicitudo 
Rei Socialis) descreve 
bem a importância dessa 
formação: "O ensino e a 
difusão da doutrina so-
cial fazem parte da mis-
são evangelizadora da 
Igreja". E Márcio Leandro 
concluiu: “O curso ajuda-
-nos a compreender que 
ser seguidor de Jesus é 
comprometer-se com os 
excluídos, principalmen-
te, com as suas causas. 
O objetivo é transmitir 
o que recebemos e mais 
ainda, assumir este com-
promisso.”
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“Juventude em Missão” é o novo 
projeto do Santuário de Aparecida
A iniciativa quer envolver diferentes expressões juvenis do Brasil

Dentro do calendário 
de atividades dos 
300 anos do en-
contro da imagem 

de Aparecida no Rio Paraíba 
do Sul, que serão celebrados 
em 2017, o Santuário Nacional 
lançou o projeto Juventude 
em Missão (Jumi), voltado aos 
jovens. 

A proposta da iniciativa é 
reunir as diferentes expressões 

juvenis do Brasil para momen-
tos de espiritualidade. As ações 
serão realizadas no período de 
fevereiro de 2016 a julho de 
2017. Há a expectativa para 
o encerramento do Jumi em 
um encontro dos jovens com 
o papa Francisco, que poderá 
voltar ao Santuário, por ocasião 
dos “300 anos de bênçãos”.

“Trata-se de uma caminha-
da de fé e atitude. O projeto 

acontece em sintonia com os 
projetos juvenis da CNBB e 
com os sonhos de tantos em 
construir uma igreja com a 
pluralidade dos rostos jovem 
do nosso país”, explica o reitor 
do Santuário Nacional, padre 
João Batista Almeida.

Como parte das comemo-
rações de 2017, o Jumi quer 
envolver a juventude nas ati-
vidades de preparação para 

os 300 anos, com caminhadas, 
vigílias e outros encontros. O 
primeiro evento programado 
será a “Caminhada da Espe-
rança”, entre os dias 13 e 14 
de fevereiro. Haverá percurso 
entre o Santuário de Aparecida 
até a Fazenda da Esperança, em 
Guaratinguetá (SP). 

“Na Fazenda da Esperança 
vemos um exemplo concreto 
de Misericórdia, já que ali pas-

sam por tratamento e recu-
peração jovens dependentes 
químicos”, explica o reitor.

Estão previstas, também, 
caminhada no mês de julho, 
em sintonia com a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), e 
a “Caminhada da Misericórdia”, 
recordando o Ano da Miseri-
córdia, em setembro. 

Acesse www.a12.com/jumi para mais 
informações.

Vicentinos realizam Acampamento para jovens
A Comissão de Jovens do 

Conselho Particular de São 
José dos Campos, com apoio 
da diretoria do Conselho, da 
Comissão de Jovens do Con-
selho Central Norte e da Comu-
nidade Pier Giorgio Frassati de 
São José dos Campos, realizou 
nos dias 5 e 6 de dezembro 
2015 o Acampamento Frassati 
– Aventura Vicentina. Foi uma 
oportunidade para levar os 
jovens de grupos de oração 
e de outros movimentos da 
Diocese a experimentarem os 
pilares que santificaram o Con-
frade Beato Frassati: "oração, 
devoção Eucarística, devoção 
Mariana, adoração ao Santíssi-
mo Sacramento, Santa Missa e 
a visita aos pobres".

Realizado na sede do Conse-
lho São José, durante dois dias, 
contou com a presença de 90 
jovens de idade entre 14 a 30 
anos, que acamparam no local 
do evento.

Retiro diferente  - O acam-
pamento foi considerado pelos 
jovens como um retiro muito 

diferente dos encontros que 
eles estão acostumados a par-
ticipar, já que as atividades 
foram muito diversificadas, 
tais como: diversão, esporte, 
palestra, teatro, Santa Missa, 
show, Cristoteca, terço lumi-
noso, Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, visita às famílias 
assistidas, miniconferência.

Alguns dos destaques do 
encontro ficaram por conta da 
Palestra ministrada pelo Adria-

no Gonçalves, da Comunidade 
Canção Nova, sobre a vida do 
Beato, show com Piter di Laura, 
da Comunidade Canção Nova, 
a Cristoteca com os DJs Atos 29; 
mas o ponto alto do acampa-
mento foram as visitas às famí-
lias e as miniconferências, em 
que os jovens compartilharam 
suas experiências nas visitas.

Segundo o presidente do 
Conselho, confrade Adriano 
Moura, a parceria com a Co-

munidade Pier Giorgio Frassati, 
através da Maria Teresa Rosa 
(Tetê) foi fundamental para 
o sucesso do Acampamento, 
desde a preparação dos jovens 
do Conselho com a formação 
de liderança até os momentos 
de oração e intercessão para o 
Acampamento. “As sementes 
foram plantadas e nós as colo-
camos nas mãos de Deus para 
que Ele colha os frutos deste 
acampamento para a Socieda-

de”, destacou Adriano.
Para o coordenador da Co-

missão de Jovens do Conse-
lho São José, confrade Paulo 
Vadô, “o objetivo do evento 
foi apresentar aos jovens a 
nossa querida e amada SSVP 
sobre a ótica da vida do Beato 
Frassati, que foi um jovem que 
viveu intensamente sua vida, 
e que seguiu os passos de 
Beato Frederico Ozanam, não 
deixando de assistir os irmãos 
mais necessitados.”

Ao final do evento, o pre-
sidente do Conselho, con-
frade Adriano Moura, disse 
aos jovens que para o Papa 
João Paulo II a vida do beato 
é modelo para a juventude, 
e, aproveitando o momento, 
fez convite para que os jovens 
venham participar da SSVP, 
quando, para a alegria, muitos 
presentes aceitaram o desafio, 
destacando que a visita à famí-
lia assistida foi sobremaneira 
importante e decisiva para eles 
fizessem a opção de participar 
de uma Conferência de Jovens.

Louvor dos Jovens Show Família Assistida
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Olá amiguinhos. Vamos 

iniciar um tempo 

especial em nossa 

Igreja. É a Quaresma. 

Nesse tempo, algumas 

atitudes são 

importantíssimas para 

nos prepararmos bem 

para a Páscoa de 

Jesus.

Complete as 

frases com as 

palavras 

encontradas no 

caça-palavras e 

descubra algumas 

atitudes que nos 

ajudam a viver a 

Quaresma.

Ė I C N E T I N E P L U F U 

J I W E N J J K Q E M R T P 

H C O N V E R S A O N E C A 

U G R C B J Q L F G S J L S 

G T A V C U F P X M O N H C 

A P Ç M D M X Q O G P S U O 

W A A L E F G L Y B Q P A A 

G S O Q V Q A B C D E F G H 

F R A T E R N I D A D E K U 

E S M O L A I S R U R J E B 

R V H Ç H J N T E F S H T C 

L S O L I D A R I E D A D E 

K Y K X J O B V A K T O U F 

 

A Quaresma é um tempo de ______________ e nos convida a ___________ 

e ao ___________, nos levando a atitudes de ______________. Todos os 

anos, na Quaresma, a Igreja no Brasil, promove a Campanha da 

___________________, que tem como um dos objetivos ajudar os cristãos 

a viver a ____________________. Como prática de caridade, a 

_______________ é uma atitude piedosa. Amiguinhos, vamos viver bem este 

tempo para celebrarmos com muita alegria a ____________!

Respostas: 1 - Conversão, 2 - Oração, 3 - Jejum, 4 - Penitência, 

5 - Fraternidade, 6 - Solidariedade, 7 - Esmola, 8 - Páscoa.
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  Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio
B – Paróquia Nossa Senhora da Soledade
C – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

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 fevereiro. 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 Imaculada Conceição, em Jacareí.
Ganhadora: Tatiane Patrícia de Paula Ribeiro, Paróquia São José Operário, em 
Jacareí.

Livro: As Principais 
Orações do Cristão
A oração é uma conversa com Deus, é a expressão máxima de nossa fé. 
Não existem distâncias quando se crê... Quando expressamos o nosso 
amor ao Pai e esperamos por Sua resposta, experimentamos todo o Seu 
poder e nos tornamos homens livres de todos os males. Busquemos a 
face do Senhor!

Natalício
2  Pe. Dimas Cornélio do Nascimento
6  Pe. Silvio César da Silva, SDB
6  Diác. Hamilton Simões de Souza 
7  Diác. Reynaldo Antônio Reginaldo 
9  Diác. José Alencar Ribeiro
9  Diác. Rogério Barbosa Sansoni
10  Diác. Orlando Berti
13  Diác. Geraldo de Assis Ribeiro
17  Diác. Ademar Pedro M. Pereira
18  Diác. José Cirilo da Silva
20  Pe. Alexandre Rodolfo Aparecido da Costa
21  Diác. Vicente Ferreira de Sousa
23  Pe. João Alves da Silva Sobrinho
23  Diác. José Roberto de Paula Ferreira
24  Pe. José Cândido Pereira
24  Diác. José Mauro Miranda

Ordenação
1  (1992 )  Pe. Geraldo Alves da Silva (Pe. Geraldinho)
4  (1962)  Côn. Benedito Azevedo Gouvêa
6  (1993)  Dom José Roberto Fortes Palau
  (Ordenação Presbiteral)
10  (2007)  Pe. Ronaldo Rodolfo Ferreira, SCJ
11  (2007)  Pe. Hilton de São Lourenço, PF 
13  (1993)  Pe. Ronildo Aparecido da Rosa 
13  (1993)  Pe. Luiz Antônio Pinto 
18  (2005)  Diác. Dionísio Rodrigues 
18  (2005)  Diác. José Pedro de Camargo 
20 (1993)  Pe. José Afonso de Souza 
23  (1985)  Pe. José Valdir Rodrigues 
27  (1993) Pe. Rodolfo Muniz Leal (Pe. Reizinho)


