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Fale com o Expressão 3928-3929 ou 
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Editorial

A misericórdia é a
essência do Evangelho

Caminhada Pastoral

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

Oportunidades e desafios
para a evangelização 

A ECOP (Equipe de Co-
ordenação Pastoral) 
reuniu-se no dia 12 
de fevereiro para dar 

continuidade à elaboração 
do PDEP (Plano Diocesano de 
Evangelização e Pastoral). Des-
ta vez foi finalizado o logotipo 
do Plano, que em breve será 
conhecido por todos e ajudará 
na compreensão do significado 
deste trabalho para toda a Dio-
cese de São José dos Campos. 
Também foram levantadas as 
oportunidades e as ameaças 
que o ambiente externo, den-
tro do qual estamos situados, 
oferece. Tratam-se das caracte-
rísticas propícias à ação evan-
gelizadora (oportunidades) e 
dos desafios da atualidade à 
nossa missão (ameaças). São 
realidades que não temos po-
der para modificar totalmente, 
mas que podemos e devemos 
conhecer seja para aproveitar 
o que há de favorável seja para 
influenciar sobre aquilo que é 
desfavorável à evangelização.

Nesta reunião a ECOP desta-
cou também os pontos fortes 
e os pontos fracos da Diocese 
de São José dos Campos, isto 
é, aquilo que faz parte do nosso 
contexto interno. São as coisas 
boas que já fazemos e a marcas 
positivas de nossa caminhada 
de 35 anos, bem como as la-
cunas que ainda existem entre 
nós. Sobre essas realidades po-
demos exercer influência para 
modificar o que é ponto fraco 
e servir-se melhor daquilo que 
é ponto forte para evangelizar.

Todos esses elementos de-
vem ser levados em conta para 

a elaboração dos projetos de 
evangelização, que serão o co-
ração do PDEP e deverão ter em 
vista as cinco áreas escolhidas 
pela 4ª Assembleia: 1. Família; 
2. Juventude; 3. Processo cate-
quético formador de discípulos 
missionários; 4. Dimensão so-
cial da fé; 5. Ação missionária.

Os próximos passos a cami-
nho do PDEP são os seguin-
tes: 1º) a partir das sugestões 
oferecidas pela 4ª Assembleia 
para cada uma das áreas prio-
ritárias, os membros da ECOP 
começarão a elaborar projetos 
de evangelização e pastoral; 
2º) apresentação do que já 
foi elaborado até o presente 
momento, aos padres (reunião 
geral do clero – 15/03), aos diá-
conos permanentes (reunião do 
Colégio Diaconal - 09/04); aos 
delegados, membros do CPP de 
cada paróquia e religiosas (nas 
Regiões Pastorais - 16/04); aos 
coordenadores diocesanos de 
pastorais, movimentos e orga-
nismos (reunião do Conselho 
Diocesano de Pastoral - 14/05) 
e aos seminaristas (nas casas de 
formação).

Nessas ocasiões todos os 
destinatários conhecerão os 
primeiros conteúdos do PDEP 
e poderão contribuir com ou-
tros elementos que os tornem 
mais completos e façam deles 
uma fotografia real de nossa 
realidade e de nossos objetivos, 
em vista de uma ação evangeli-
zadora que faça diferença para 
quem a realiza e para quem é 
seu destinatário.

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.

F
oi lançado recentemente um livro que narra o diálogo 
do Papa Francisco com um jornalista italiano. A um 
dado momento o autor pergunta ao Papa por que ele 
fala tanto de misericórdia e recebe de Francisco a se-

guinte resposta: “Porque essa é a essência do Evangelho”.

De fato, a misericórdia é o Evangelho, isto é, a boa-nova 
que enche os corações, as vidas e os lábios de alegria.

A palavra misericórdia é a junção de duas palavras lati-
nas: o verbo missito, que significa enviar frequentemente 
e o substantivo cors, cordis, traduzido por coração. Miseri-
córdia, portanto, é o envio constante do coração em postu-
ras, atitudes e gestos que expressem amor, bondade, cuida-
do dos outros, compromisso com a transformação da vida 
do próximo.

A misericórdia é o nome de Deus (título do livro citado 
acima), porque Ele é o primeiro que envia o seu coração à 
humanidade e o único que o faz de modo fiel e sem inter-
rupção.

Um Deus que criou tudo o que existe, não por necessi-
dade, mas por gratuidade; que veio ao encontro da huma-
nidade porque ouviu seu clamor e viu seu sofrimento; que 
enviou mensageiros para indicar aos homens e mulheres 
de todos os tempos o caminho da felicidade; que ofereceu 
seu próprio filho como vítima pela expiação dos pecados 
de todos; que perdoa a todos, sempre e de qualquer peca-
da; que espera por cada ser humano para torná-lo eterno... 
não pode jamais ser chamado com outro nome que não seja 
Misericórdia.

Desse Deus não se pode ter medo nem fugir como fize-
ram Adão e Eva depois do pecado (cf. Gn 3,8). Dele é preci-
so aproximar-se com confiança, alegria e abertura de cora-
ção para acolher sempre mais os seus dons e dele aprender 
a ser misericordioso (a).

Essas afirmações têm implicância direta sobre a ação 
evangelizadora que os batizados devem realizar, pois evan-
gelizar não é transmitir doutrinas, mas comunicar a mise-
ricórdia que faz diferença para as pessoas, especialmente 
as que são privadas do que lhes é necessário para viver com 
dignidade.

Não há missão sem misericórdia e para haver certeza de 
que uma ação é evangelização, ela deve nascer do coração 
que se dá pelo bem dos outros.

Longe de ser sinal de fraqueza de Deus, a misericórdia é 
expressão do seu poder. Assim também será ela a força com 
que o ser humano vencerá seus maiores desafios e ameaças 
e o segredo para a eficácia de sua missão.

Em tempos de pós-modernidade, quando há soluções e 
recursos para muitos desafios,   ainda há situações de limi-
tação humana, de sofrimento injusto e misterioso, de per-
guntas sem respostas para as quais a misericórdia é a única 
postura possível e suficiente.
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Celebrar a Páscoa no Ano da Misericórdia
Palavra do Pastor

Que alegria podermos 
renovar a cada ano a 
celebração da PÁSCOA 
– RESSURREIÇÃO de 

Nosso Senhor Jesus Cristo - que 
antecipa e garante a nossa Res-
surreição! É por isso que a Igreja 
prepara esta celebração com um 
longo tempo de espera e con-
versão, que chamamos de Qua-
resma e Semana Santa.

Nos Atos dos Apóstolos en-
contramos a expressão: “Anun-
ciamo-vos a Boa-Nova: a pro-
messa feita a nossos pais, Deus 
a realizou plenamente para nós, 
seus filhos, ressuscitando Je-
sus” (At 13,32-33). 

E ainda São Paulo, na carta 
aos Coríntios, escreve: “Eu vos 
transmiti o que eu mesmo re-
cebi: Cristo morreu por nossos 
pecados, segundo as Escrituras. 
Foi sepultado, ressuscitou ao 
terceiro dia, segundo as Escri-
turas. Apareceu a Cefas, e de-
pois aos Doze” (1Cor 15,3-4).

É por isso que a maior festa 
que celebramos, como Cristãos 
Católicos, é a Festa da Páscoa. 
Nenhuma outra festa a sobre-
puja. A Páscoa é a festa das 
festas. É a garantia definitiva 
de que toda a Palavra de Deus, 
de que todas as promessas de 
Deus, haverão de se cumprir. 
O enviado do Pai, o Emanuel, o 
Deus conosco, o Servo de Javé, 
o Filho do Homem, viveu a nos-
sa vida, sofreu o sofrimento in-

justo da condenação e da morte, 
mas “DEUS O RESSUSCITOU”. 
Ele é o alfa e o ômega, o prin-
cípio e o fim, o primogênito de 
toda criatura. Jesus ressuscitado 
é a garantia de nossa ressurrei-
ção e a CERTEZA DE NOSSA FÉ. 
O que cremos é verdadeiro e é 
garantido pela Palavra santa de 
Deus. O que cremos e afirma-
mos em nossa vida, com nossos 
lábios e com nossas obras, é ga-
rantido pela presença do Espíri-
to Santo que nos faz clamar: “o 
Ressuscitado Vive. Ele é Nosso 
Senhor. Ele é o Cristo de Deus”. 

“O amor venceu o ódio, a vida 
venceu a morte, a luz afugentou 
as trevas! Por nosso amor, Jesus 
Cristo despojou-Se da sua gló-
ria divina; esvaziou-Se a Si pró-
prio, assumiu a forma de servo 
e humilhou-Se até a morte, e 
morte de cruz. Por isso, Deus O 
exaltou e fê-Lo Senhor do uni-
verso. Jesus é Senhor! 

Com a sua morte e ressurrei-
ção, Jesus indica a todos o ca-
minho da vida e da felicidade: 
este caminho é a humildade, 
que inclui a humilhação. Esta é 
a estrada que leva à glória. So-
mente quem se humilha pode 
caminhar para as «coisas do 
alto», para Deus (cf. Col 3, 1-4). 
O orgulhoso olha «de cima para 
baixo», o humilde olha «de 
baixo para cima». 

Na manhã de Páscoa, infor-
mados pelas mulheres, Pedro 
e João correram até o sepulcro 
e encontraram-no aberto e va-
zio. Então aproximaram-se e 
«inclinaram-se» para entrar no 
sepulcro. Para entrar no mis-
tério, é preciso «inclinar-se», 
abaixar-se. Somente quem se 
abaixa compreende a glorifica-
ção de Jesus e pode segui-Lo na 
sua estrada. 

A proposta do mundo é im-
por-se a todo o custo, competir, 
fazer-se valer… Mas os cristãos, 
pela graça de Cristo morto e res-
suscitado, são os rebentos duma 
outra humanidade, em que se 
procura viver ao serviço uns dos 

outros, não ser arrogantes mas 
disponíveis e respeitadores. 

Isto não é fraqueza, mas ver-
dadeira força! Quem traz dentro 
de si a força de Deus, o seu amor 
e a sua justiça, não precisa usar 
violência, mas fala e age com 
a força da verdade, da beleza e 
do amor. Do Senhor ressuscita-
do imploramos a graça de não 
cedermos ao orgulho que ali-
menta a violência e as guerras, 
mas termos a coragem humil-
de do perdão e da paz. A Jesus 
vitorioso pedimos que alivie os 
sofrimentos de tantos irmãos 
nossos perseguidos por causa 
do seu nome, bem como de to-
dos aqueles que sofrem injus-
tamente as consequências dos 
conflitos e das violências em 
curso.

Pedimos paz, antes de tudo, 
para a Síria e o Iraque, para que 
cesse o fragor das armas e se 
restabeleça a boa convivência 
entre os diferentes grupos que 
compõem estes países.  Que a 
comunidade internacional não 
permaneça inerte perante a 
imensa tragédia humanitária no 
interior destes países e o drama 
dos numerosos refugiados. 

Paz e liberdade, pedimos para 
tantos homens e mulheres, su-
jeitos a formas novas e antigas 
de escravidão por parte de indi-
víduos e organizações crimino-
sas. Paz e liberdade para as ví-

timas dos traficantes de droga, 
muitas vezes aliados com os po-
deres que deveriam defender a 
paz e a harmonia na família hu-
mana. E paz pedimos para este 
mundo sujeito aos traficantes 
de armas. Aos marginalizados, 
aos encarcerados, aos pobres e 
aos migrantes que tantas vezes 
são rejeitados, maltratados e 
descartados; aos doentes e atri-
bulados; às crianças, especial-
mente as vítimas de violência; 
a quantos estão hoje de luto; a 
todos os homens e mulheres de 
boa vontade chegue a voz con-
soladora do Senhor Jesus: «A 
paz esteja convosco!» (Lc 24, 
36). «Não temais! Ressuscitei e 
estou convosco para sempre!» 
(cf. Missal Romano, Antífona de 
Entrada no dia de Páscoa).”

Neste Ano da Misericórdia, 
peçamos a Deus, pela interces-
são de sua Mãe e nossa Mãe, que 
possamos fazer crescer em nós 
a fé na Ressurreição da carne, 
para que por nossas atitudes e 
obras possamos um dia gozar da 
vida plena com o Ressuscitado. 

FELIZ E SANTA PÁSCOA! 
Anunciemos, especialmente, às 
crianças, aos adolescentes e aos 
jovens, nossos filhos e filhas, 
nossos amigos e amigas, que Je-
sus Vive, que Ele é a certeza de 
nossas vidas, que nEle encon-
tramos a força para crer, viver, 
amar e servir.

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

3

35 anos
Diocese de São José dos Campos

Celebração dos 35 anos da 
Diocese de São José dos Campos

Recepção da Imagem 
peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida

Dia 30 de abril de 2016, às 18h

Concentração: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
Procissão Luminosa e Missa:

Centro da Juventude - Parque Industrial
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Diocese recebe novos seminaristas
O Seminário Propedêutico 

São José recebeu este ano 
oito seminaristas para esta 
primeira etapa de formação ao 
sacerdócio. Vindos de diversas 
paróquias de nossa diocese, 
os vocacionados passaram por 
dois anos de acompanhamen-
to vocacional. No dia 23 de 
fevereiro, Dom Cesar Teixeira 
celebrou Missa pela abertura 
do ano propedêutico no Prope-
dêutico São José. Professores 
e familiares participaram da 
celebração.

Conheça quem são, suas 
paróquias de origem e a frase 
que cada um escolheu que 
os inspira em sua caminhada 
vocacional.  

Rafael Monteiro Camargo
Paróquia Santa Cecília
Jacareí
“Nada do que é feito por 
amor é pequeno.” 
(Chiara Lubich)

José Elizeu da Silva Junior
Paróquia Santa Inês
"Que poderei retribuir ao 
Senhor Deus, por tudo aqui 
que ele fez em meu favor?" 
Salmo 115, 12

Davison Gunter
Monteiro Berger
Paróquia Santuário 
São Judas Tadeu
“Doa tua vida, como Maria 
aos pés da Cruz.”

Vinicius Vieira Fonseca
Paróquia São Silvestre
Jacareí
"Tu és a razão da jornada, tu 
és minha estrada, meu guia, 
meu fim No grito que vem do 
teu povo, te escuto de novo, 
chamando por mim."

João Roberto Fava Júnior
Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes – Parque Industrial
“Apaixonar-se por Deus é o 
maior dos romances; procu-
rá-lo, a maior das aventuras; 
encontrá-lo a maior de todas 
as realizações.” 
Santo Agostinho

Gilmar Aparecido
de Almeida
Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima – Altos de Santana
“Me puseste um brasa no 
peito e uma flecha na alma, 
é difícil agora viver sem 
lembrar-me de ti”

Elton Luis da Silva
Paróquia Espírito Santo
“E o coloquei como aliança de 
um povo e luz para as nações; 
Para você abrir os olhos dos 
cegos, para tirar os presos da 
cadeia, e do cárcere os que 
vivem na escuridão.” 
Isaías 42, 6-7

Thales Vitor de Souza
Paróquia São Benedito
Alto da Ponte
"A minha vocação é a ma-
neira que eu encontrei para 
melhor amar a Deus e às 
pessoas, servindo a todos 
sem distinção e assim chegar 
à santidade... E ser Feliz!"

Dom Cesar e Padre Djalma recebem os novos seminarista do Propedêutico
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Paróquias em festaAgende-se

Celebrando o seu pa-
droeiro e da diocese, 
a Paróquia São José, 
no centro de São José 
dos Campos programou 
missas para comemorar 
a festa do patrono da 
Igreja Universal. O tema 
central do tríduo será a 
bula de proclamação do 
Jubilei Extraordinário 
da Misericódia, Miseri-
cordiae Vultus. Confira 
a programação.
Dia 16 de março (4ª-
-feira): Missa, às 19h30, 
presidida por dom Be-
nedito Beni dos San-
tos, bispo emérito de 
Lorena.
Dia 17 de março (5ª-
-feira): Missa, às 19h30, 
presidida por dom Mo-
acir Silva, arcebispo de 
Ribeirão Preto.
Dia 18 de março (6ª-
-feira): Missa, às 19h30, 
presidida por dom José 
Roberto Fortes Palau, bis-
po auxiliar de São Paulo.
Dia 19 de março (sába-
do) – Festa de São José

Curso Bíblico
Aprofunde seus conheci-
mentos sobre a Sagrada 
Escritura com o curso bí-
blico promovido pela Co-
munidade Tom de Amor.
Agendado para toda úl-
tima quarta-feira de cada 
mês, o curso acontece 
às 19h, na Casa de Mis-
são da Comunidade Tom 
de Amor (Rua Ambrósio 
Molina, 74 - Eugênio de 
Melo). Taxa: R$10/mês.
Informações: www.tom-
deamor.com.br / (12) 
3929-4872.

Curso
Formação Humana
A Comunidade Pantokra-
tor promove o curso de 
formação humana com 
o objetivo em levar a pes-
soa ao autoconhecimen-
to e conhecer a realidade 
que a cerca.
“Somente pela luz do 
Espírito Santo a pessoa 
é capaz de olhar para a 
sua verdade que é fraca, 
pecadora, inconstante e 
permitir que Deus realize 
as curas e transforma-
ções necessárias para 

uma mudança de vida 
concreta e uma conver-
são sólida”, comenta o 
coordenador do curso 
Jonathan Barbosa.
Com início no dia 9 de 
março, o curto tem dura-
ção de 7 meses e aconte-
ce todas as quartas-feiras, 
às 19h30, no Espaço Vida 
da Paróquia Espírito San-
to, em São José dos Cam-
pos. Valor da inscrição: 
R$25,00 (isenta a mensa-
lidade do primeiro mês). 
Mensalidade: R$25,00 
(com apostila).
Informações e inscrições: 
(12) 3936-2874 / cursos.
sjc@pantokrator.org.br / 
www.pantokrator.org.br

Retiro de Silêncio e 
Contemplação
Promovido pela Ordem 
Terceira do Carmo, de 
29 de abril a 1º de maio, 
acontecerá o retiro de 
silêncio com o tema: 
"O Senhor é bom, é um 
refúgio na tribulação; 
Conhece os que Nele 
confiam" (Naum 1, 7), na 
Casa Nossa Senhora do 
Carmo (Rua Gaspar Go-

mes da Costa, 683 - Nova 
Jacareí - Jacareí).
Informações e inscrições: 
otcarmosjc@yahoo.com.
br / (12) 3923-3478, (12) 
98187-7906

Terra em Chamas 
Promovido pela Comuni-
dade Elyon, o tradicional 
“Terra em Chamas” acon-
tecerá nos dias 20 a 24 de 
abril, na Casa de Retiro 
Santa Clara, em Campos 
do Jordão.
Com o tema: "Pede-me e 
te darei as nações por he-
rança" (Sl 2, 8), o retiro tem 
presença confirmada de 
Dom Cesar, bispo diocesa-
no, Dom Azcona, prelazia 
do Marajó, e de diversos 
pregadores da Comunida-
de Elyon, São João Batista, 
Colo de Deus, Canção 
Nova, Fraternidade Com-
batentes na Fé.
Informações e inscrições: 
(12) 3341-3443 / 98225-
8180 / cmissaoelyon@
gmail.com

Curso de croché e pin-
tura em madeira
Participe do curso pro-

movido pelo Grupo de 
Mães da Paróquia San-
to Agostinho. O curso 
acontece todas as sextas-
-feiras, das 14h às 17h, no 
salão Santa Mônica (Av. 
Papa João Paulo II, 150 – 
Urbanova – SJCampos). 
Não é preciso fazer ins-
crição, basta comparecer 
no local. 
Informações: (12) 3949-
1515

Bazar 
Permanente
O Grupo de Mães da 
Paróquia Santo Agosti-
nho promove todas as 
quartas-feiras, das 14h 
às 17h o bazar com rou-
pas de crianças e adulto, 
calçados, brinquedos 
e eletrodomésticos, no 
salão Santa Mônica (Av. 
Papa João Paulo II, 150 – 
Urbanova – SJCampos).
Prestigie, colabore com 
o grupo e ajude nas 
obras da construção 
da Igreja Paroquial de 
Santo Agostinho,  no 
Urbanova.
Informações: (12) 3949-
1515

Faculdade Católica oferece cursos a
distância e presenciais de curta duração
A Faculdade Católica de São José dos Campos 
oferece à comunidade vários cursos de curta du-
ração. São Cursos de Extensão que visam uma 
formação panorâmica sobre temas atuais nas 
mais diversas áreas do conhecimento: teologia; 

teologia pastoral; teologia sistemática; teologia 
bíblica; antropologia; moral; doutrina social en-
tre outros. 
Preocupada com a formação acadêmica e profis-
sional do cidadão, coloca a disposição mais uma 

modalidade de cursos. São disciplinas isoladas 
oferecidas via internet.
Confira os cursos que serão ofertados neste ano 
de 2016. Inscreva-se já. 

Cursos oferecidos
via internet
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.

Cursos de extensão 
(presenciais)
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 aprofundamentos
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).

Prof. 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).

As aulas acontecem na Faculdade Católica SJC, fácil 
acesso para quem vem pela Rod. Presidente Dutra.
Faculdade Católica de São José dos Campos 
(Av. São João, 2650 – Jardim das Colinas, em São José 
dos Campos). Informações: (12) 4009-8383
catolica@faculdadecatolicasjc.edu.br
www.faculdadecatolicasjc.edu.br

Tríduo e Festa do Padroeiro
Paróquia São José

7h: Missa presidida pelo 
Pe. José Cândido Pereira.
12h: Missa presidida pelo 
Pe. José Bento Vichi de 
Paula.
15h: Missa presidida pelo 
Pe. Rogério Augusto das 
Neves.
19h: Missa presidida por 
Dom Cesar Teixeira.

A Igreja Matriz da Paróquia São 
José fica na Praça Cônego João M. 
Guimarães, 69, no centro de São 
José dos Campos. Informações: 
(12) 3921-5516.
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“Aprende-se a rezar, 
como se aprende a cami-
nhar, a falar, a escutar. 
Diz-me como rezas e 
dir-te-ei como vives

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 quintas-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: Aparecida sedia 5º Encontro Nacional Pascom

A Pastoral da Comunicação 
se reunirá de 14 a 17 de julho 
em Aparecida (SP) para mais 
um Encontro Nacional.

A 5ª edição do Encontro 
Nacional da Pascom tem 
por objetivo aprofundar a 
compreensão e o serviço da 
comunicação no campo da 
Liturgia da Igreja abrindo as-
sim, um largo horizonte, para 
a articulação, animação e 
motivação para os membros 
da Pascom em todo o Brasil.

Nas quatro conferências 
principais e nos seis semi-
nários oferecidos, estarão 
presentes grandes nomes da 
Comunicação e da Liturgia 
na Igreja do Brasil.

Os agentes da Pascom 

que são os bispos, sacerdo-
tes, leigos e leigas e ainda 
outros membros que for-

mam a Pastoral Litúrgica nas 
dioceses, paróquias e comu-
nidades já podem se inscre-

ver pelo site do evento.
Com o tema ‘Comunica-

ção e Liturgia’ o Encontro 
terá ainda na programação 
a noite cultural do sábado, 
16 de julho, oferecendo um 
workshop, o “Mão na massa 
na comunicação católica!” 
com o propósito de animar 
os agentes de Pascom no 
ministério que assumiram a 
serviço da Igreja.

Mais informações pelo site 
encontronacionalpascom.
cnbb.org.br

O evento acontecerá no 
Centro de Eventos Padre Vi-
tor Coelho de Almeida, den-
tro do complexo do Santu-
ário Nacional de Aparecida.

Fonte: A12.com
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São José... o operário, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus!
Celebramos com grande festa, no dia 19 de março, São José, pai adotivo de Jesus, esposo da Virgem Maria e aquele que, 
com seu silêncio, obediência e coragem,  abraçou o projeto de Deus para sua vida e confiou inteiramente na Providência 
Divina. Também é reconhecido como “o justo” por ter sido fiel à Lei e sua profunda escuta à vontade de Deus.

Paróquia São José
7 comunidades
Instalação: 19 de março de 1779 (data 
estimada)
Pároco: Pe. José Cândido Pereira
Vigário Paroquial: Pe. Narciso Donizete 
Esmério da Silva
Cooperador paroquial: Diác. José Dias 
do Vale
Endereço: Pça. Cônego João M. Guima-
rães, 69 – Centro- SJCampos. Contato: 
(12) 3921-5516
Horários de missa: 2ª a 6ª-feira: 07h; 3ª 
a 6ª-feira: 12h; Domingo: 07h e 18h.

Paróquia São José Operário
23 comunidades
Instalação: 4 de outubro de 1998

Pároco: Pe. Alexandre Rodolfo Aparecido 
da Costa
Cooperadores: Diác. Benedito Moreira 
dos Santos e Diác. Oscar Ivo
Endereço: Rua Almenara, 146 - Vila Paiva 
-  SJCampos. Contato: (12) 3921-8611
Missas na Igreja Matriz: 3ª, 4ª e 6ª-feira: 
7h; 5ª-feira: 19h30/ Primeira 6ª-feira: 
19h30; Sábado: 19h30; Domingo: 9h 
e 18h.

Paróquia São José, esposo 
de Maria
9 comunidades
Instalação: 26 de fevereiro de 2016
Pároco: Pe. Vitor Mendes Santos
Endereço: Rua Benedito de Paula Ferrei-
ra, 439, Campos de São José – SJCam-

pos. Contato: (12) 3912-9552
Missas na Igreja Matriz: 5ª-feira: 19h30; 
Primeira 6ª-feira: 19h30; Sábado: 
19h30; Domingo: 7h e 18h.

Paróquia São José Operário
9 comunidades
Instalação: 6 de março de 2005
Pároco: Pe. Rodolfo Muniz Leal
Cooperadores: Diác. José Cirilo da Silva 
e Diác. Raimundo Nonato Diniz do 
Nascimento
Endereço: Rua Mabito Shoji, 800 - Ci-
dade Salvador – Jacareí. Contato: (12) 
3953-8080
Missas na Igreja Matriz: 5ª-feira: 19h30; 
Primeira 6ª-feira: 19h30; Domingo: 
9h e 19h.

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado 

o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança solicitamos o vosso 
patrocínio.

Por esse laço sagrado de caridade, que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de 
Deus, pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos supli-
camos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus conquistou com 
seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder.

Protegei, ó Guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo.
Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício.
Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o 

poder das trevas; assim como outrora salvastes da morte a vida do Menino Jesus, 
assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus 
inimigos e contra toda adversidade.

Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a 
vosso exemplo, e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, 
morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja.

Composta pelo Papa Leão XIII.

Além de patrono de nossa dio-
cese, quatro paróquias tem São José 
como padroeiro. A Matriz da cidade 
de São José dos Campos, no centro, 
outra recém-instalada, na zona 
leste, uma na zona norte, com o 
título de Operário e outra também 
com esse título, em Jacareí.

Com realidades particulares, 
mas com o mesmo ardor evan-
gelizador, as quatro paróquias 
são animados pelo povo devoto e 
trabalhador pelo Reino de Deus. 

NO CORAÇÃO DA CIDADE - A 
Paróquia São José, no centro de 
São José dos Campos, é umas das 
mais antigas da diocese.  Localizada 
no marco zero da cidade, a data 
estimada de criação e instalação 
é de 19 de março de 1779. Fazem 
parte do clero da paróquia o Padre 
José Cândido Pereira e padre Narciso 
Donizete Esmério da Silva. A comu-
nidade conta com a colaboração do 
diácono José Dias do Vale.

Padre Cândido comenta que dos 
bairros que compõem a paróquia, as 
realidades são desafiadoras. “Somos 
uma paróquia urbana, com gente de 
todas as classes sociais presentes 
em nossa comunidade. Estamos 
presentes nos condomínios, nas 
casas e regiões periféricas, como o 
Banhado”, comenta o pároco.

No coração do centro popular de 
compras, a paróquia está sempre de 
portas abertas para receber pessoas 
que circulam diariamente por ali. 
“Ao longo do dia temos muitos 
horários para atendimentos de con-
fissão, o que acolhe e traz conforto 
ao povo de Deus”, conta o pároco.

ENTRE A CIDADE E A ROÇA - Pres-
tes a completar 18 anos, a Paróquia 
São José Operário, na Vila Paiva, 
em São José dos Campos, tem 23 
comunidades, dentre elas 15 estão 
no meio rural. Com menos de dois 
meses a frente da paróquia, Padre 
Alexandre Rodolfo Aparecido da 
Costa comenta que são muitos os 
desafios como novo pároco. 

“O maior deles é que a Palavra 
de Deus chegue a todos os paro-
quianos, tendo em vista a distancia 
e as diversas comunidades. Assim 
temos a expectativa de contar com 
a colaboração de todos os coorde-
nadores de pastorais, movimentos e 
de capelas para que seja propagada 
a Palavra do Senhor com o nosso 
testemunho de vida e a exemplo 
do nosso Padroeiro, São José, que 

não deixa nenhum trabalhador 
de fé - do campo, da indústria, 
autônomo, mulher ou homem se 
esquecer que Jesus e Maria estão 
ao nosso lado e "reconhecer a dig-
nidade do trabalho humano como 
prolongamento da Obra do Criador 
e como contribuição ao plano da 
salvação" (Gaudium et spes 34)”, 
explica padre Alexandre.

EM MEIO AO POVO TRABALHA-
DOR - Em Jacareí, a Paróquia São 
José Operário foi instalada no dia 6 
de março de 2005. Com 9 comuni-
dades, a paróquia está presente em 
uma área com indústrias e muitos 
comércios. 

Catequista há mais de 25 anos, 
Roseli de Carvalho Moraes de Mi-

randa também faz parte da Equipe 
Paroquial de Formação e é secretá-
ria da paróquia. Ela conta que os 
paroquianos ajudam na construção 
de uma comunidade viva e partici-
pativa. “Nossa realidade é de um 
povo que faz jus ao padroeiro. Nosso 
povo, muito trabalhador, colabora 
para que nossa paróquia seja bem 
ativa e dinâmica”. 

Roseli conta que em todas as 
novenas do padroeiro há relatos de 
devotos que, com a intercessão de 
São José, alcançam a graça do em-
prego. “Vemos gente emocionada 
agradecendo por ter conseguido um 
trabalho. Nesses tempos difíceis, 
Deus não tem desamparado nunca 
o povo”.

MODELO E XARÁ - O dia 19 de 
março é muito especial também 
para o Diácono José Maria da Silva, 
cooperador paroquial da Paróquia 
São João Batista, em Jacareí. Nas-
cido no dia de São José, o diácono 
é muito feliz por essa grande coin-
cidência. "Sou um grande devoto e 
é um grande presente ter nascido no 
dia deste santo tão especial", conta. 

Casado há 60 anos e com 23 
anos de cooperação paroquial, o 
diácono tem três filhos e diz que o 
Santo foi sempre um grande exem-
plo para sua vida familiar. “Sempre 
tive este homem fiel e justo como 
exemplo para a família, por ser um 
pai amoroso e por cuidar com tanto 
zelo da casa de Nazaré”.

São José e os papas. Em 8 de 
dezembro 1870, o papa Pio IX 
declarou São José como patrono 
da Igreja Universal, por meio do 
decreto “Quemadmodum Deus”. 
Já a festa litúrgica foi instalada 
no ano seguinte a partir da Carta 
Apostólica “Inclytum Patriarcham”. 
Pio IX foi um grande motivador para 
o reconhecimento da importância 
do santo na história da salvação e 
protetor de Cristo.

“Jesus Cristo é a Igreja, por isso 
aclamamos e temos São José como 
patrono de todo o povo”, explica 
padre José Cândido Pereira, pároco 
da Paróquia São José, de São José 
dos Campos. 

Durante o pontificado de Pio XI, 
que viveu a transição entre as duas 
guerras mundiais, em 19 de março 
de 1937, São José foi proclamado 
como modelo para os trabalhadores 

e operários, mas a festa litúrgica foi 
instituída apenas 1955, por Pio XII.

João Paulo II, em sua famosa 
Exortação Apostólica “Redemptoris 
Custos” (o protetor do Redentor), 
de 15 de agosto de 1989, declarou: 
“Assim como cuidou com amor de 
Maria e se dedicou com empenho 
à educação de Jesus Cristo, assim 
também guarda e protege o seu 
Corpo Místico, a Igreja” (nº1). 

Já Bento XVI, grande devoto de 
São José, desejou que o nome do 
Santo fosse incluso nas orações eu-
carísticas da missa. Os documentos 
foram preparados, mas com a sua 
renúncia, não foi possível colocar 
em prática. Coube ao Papa Fran-
cisco, em maio de 2013, aprovar a 
introdução do nome de São José 
no Missal Romano. 

A devoção de Francisco a São 
José é tão grande que ele mandou 
levar de Buenos Aires para Roma 
uma imagem de São José dormindo. 
Esse foi um dos poucos itens que 

o Papa pediu para trazer de sua 
cidade de origem, segundo matéria 
publicada no jornal italiano Vatican 
Insider. 

“Eu gostaria de dizer a vocês 
também uma coisa muito pessoal. 
Eu gosto muito de São José porque 
é um homem forte e de silêncio. 
No meu escritório, eu tenho uma 
imagem de São José dormindo, 
e dormindo, ele cuida da Igreja. 
Quando eu tenho um problema ou 
uma dificuldade, e o escrevo em um 
papelzinho e o coloco embaixo de 
São José, para que ele sonhe sobre 
isso. Isso significa: para que ele reze 
por este problema”, afirmou o papa 
no encontro que teve em janeiro 
de 2015 com as famílias filipinas, 
em Manila.

A imagem é uma representação 
de José, que mesmo dormindo, está 
vigilante, conforme encontramos 
em algumas passagens bíblicas 
(Mateus 1, 24 e 2, 14).

Pedro Luvizotto
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Trinta e cinco anos de história

Dra. Vivian Sanches Pereira

ODONTOLOGIA

Cirurgiã Dentista CROSP 85164

(12) 3014-8082 / 99761-9534

Rua Barão de Jacareí, 933 - Centro - Jacareí - SP
Av. João Batista Souza Soares, 3331 - Jd. Morumbi - SJC

Especialista em Ortodontia e Clínica Geral

ÓLEO DE SEMENTE DE ABÓBORA
A saúde deve vir

sempre em primeiro lugar.
Então, cuidem-se!

O óleo de Sementes de Abóbora é fonte de gorduras 
polinsaturadas. Este óleo pode ser considerado boa 
fonte de vitamina E, importantes no combate aos 
radicais livres, além de proteger contra o câncer de 
próstata e mulheres no câncer de mama.

Auxilia no combate aos radicais livres
Ajuda a proteger a próstata
Ajuda no combate ao câncer de mama
Auxilia no tratamento de queda de cabelo
Melhora no sistema imunológico

Benefícios:

A nossa diocese completará no 
dia 1º de maio deste ano, trinta 
e cinco anos de existência. Ela 
foi criada pelo Papa São João 

Paulo II, em 1981, sendo formada por 
um território que pertencia à diocese de 
Taubaté e outro pela diocese de Mogi das 
Cruzes. Nestes trinta e cinco anos, a nossa 
diocese cresceu de modo maravilhoso, 
dinamizando o seu trabalho evangeli-
zador e multiplicando o número de suas 
paróquias. Inclusive recentemente, o 
nosso bispo instalou mais uma paróquia 
na diocese: a paróquia São José, esposo 
de Maria, localizada no bairro Campos de 
São José, zona leste de nossa cidade. O 
seu primeiro pároco é o Pe. Vitor Mendes 
Santos.

A diocese tem uma importância capital 
na estrutura viva da Igreja, surgida há mais 
de 2 mil anos.  Ela encontrou a sua identi-
dade na eclesiologia católica, mediante o 
crescimento da ação evangelizadora dos 
primeiros séculos que situou a Igreja não 
só nas cidades, mas também num raio ge-

ográfico mais amplo, exigindo um pastoreio 
mais abrangente daqueles que eram reco-
nhecidos como sucessores dos Apóstolos. 

A diocese é célula da Igreja universal, 
presidida pelo Papa como sucessor de 
Pedro e nela exerce o pastoreio, o bispo 
diocesano, sucessor dos Apóstolos. 

Dotado da plenitude sacramental e 
como continuador da missão de Cristo, 
confiada aos Apóstolos, ele é o primeiro 
responsável para que as riquezas do 
Reino de Deus cheguem ao seu povo, 
capacitando-o a viver a vida cristã. Trata-
-se de uma missão desafiadora, principal-
mente se considerarmos a amplitude das 
dioceses e os desafios que se apresentam 
à evangelização nos dias de hoje.

A diocese na sua riqueza de significado 
teológico não pode ser compreendida 
como uma mera parte de uma unidade 
maior, como acontece com os Estados, 
que somados formam uma Nação. Na 
diocese se torna visível o ser da Igreja, por 
isso ela não é uma mera parte da Igreja e 
sim a sua própria concretização situada 

na qual se celebra a Eucaristia como o 
acontecimento fundante do Cristianismo. 
Neste sentido, por ela ser evento, presen-
ça e sinal da Igreja universal e por ter o 
bispo como o seu pastor, pode-se aplicar 
a ela a mesma expressão que o Concílio 
Vaticano II aplicou à Igreja como um todo, 
ou seja, sacramento da salvação (conferir: 
Lumen Gentiun 1; 48). 

A concretude histórica e geográfica é 
essencial para a diocese, mas ela não é de-
terminada por sua mera topografia, mas 
por critérios de ordem essencialmente te-
ológicos. Na base da sua identidade está 
o mistério da fé vivido por uma porção do 
Povo de Deus, com vocações e estados de 
vida diferentes.  

Isto exige da diocese uma profunda 
abertura a vivência da comunhão com 
as outras dioceses, principalmente com 
a de Roma. O fechamento da diocese em 
si mesma significaria para ela um esvazia-
mento da sua condição de Igreja Católica. 
Mas esta comunhão com a Igreja universal 
ou seja, com a totalidade da Igreja, presi-

dida pelo Papa como sucessor de Pedro, 
não faz ela perder a sua autonomia pelo 
contrário, é nesta vivência da comunhão 
que ela se enriquece na sua eclesialidade. 

Por outro lado, é necessário que a 
diocese viva uma profunda relação com 
o seu mundo concreto. É da sua realida-
de concreta que emerge a voz de Deus, 
apelando à sua disposição em atender, 
com a força do Evangelho, os anseios mais 
profundos do ser humano. A localização 
da diocese num lugar e numa história, 
assim como as peculiaridades das pessoas 
que a constituem, faz com que ela possua 
o seu carisma próprio que deve ser vivido 
em comunhão com as outras dioceses.

Todos esses traços da diocese não per-
mitem entendê-la como uma realidade 
estática; pelo contrário, trata-se de um 
organismo vivo, cheio de vitalidade que 
reflete em si a presença do Ressuscitado 
e do seu Espírito, impelindo-a continua-
mente ao discipulado e à missão. 

Padre Djalma Lopes Siqueira
Vigário Geral da Diocese de São José dos Campos

O novo mapa da diocese
Ao longo de sua história, a Diocese ganhou 

novos contornos com a criação de novas 
paróquias. Ao ser criada, em 1981, a Dio-
cese contava com 21 paróquias. 
Hoje, somos 45 paróquias – um 
crescimento que busca acom-
panhar o aumento demográfi-
co de nossas regiões.

A Diocese de São José 
dos Campos é dividi-
da em 7 Regiões 
Pastorais. A or-
ganização da 
Diocese por 
R e g i õ e s 
Pasto -
rais é 
para 
faci-
l i t a r 
o trabalho 
pastoral. Cada 
uma é composta 
por um grupo de 
paróquias e coordena-
da por um sacerdote de 
uma das paróquias perten-
centes àquela região.  A Região 
Pastoral se reúne periodicamente 
para colocar em prática o que vem da 
Diocese e também para sugerir ações em 
conjunto com a diocese. 
Regiões Pastorais com novas paróquias

- Pelo Decreto N.º 048A, de 17 de no-
vembro de 2015,  Dom José Valmor Cesar Teixeira 
incluiu a Paroquia Santa Teresinha na Região Pastoral 
1, transferindo-a da Região Pastoral 5. Sendo assim, a 
Região 1 passou a contar com sete paróquias.

- Com a criação e instalação da nova paróquia, 
a comunidade São José, esposo de Maria, a Região 
Pastoral 4 passou a ter 8 paróquias.

Região Pastoral 1
1 - Catedral São Dimas
2 - Paróquia Santa Teresa do 
Menino Jesus
3 - Paróquia São José 
4 - Paróquia Santo Agostinho
5 - Paróquia Sagrada Família
6 - Paróquia Militar Nossa Se-
nhora de Loreto 
7 - Paróquia São João Bosco
Região Pastoral 2
8 - Paróquia Sant’Ana
9 - Paróquia São Benedito (Alto 
da Ponte)
10 - Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima (Altos de Santana)
11 - Paróquia São José Operário 
(Vila Paiva)
12 - Paróquia São Francisco 
Xavier
13 - Paróquia Nossa Senhora do 
Bonsucesso 
Região Pastoral 3
14 - Paróquia Santuário São 
Judas Tadeu
15 -  Paróquia São Sebastião
16 - Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário
17 - Paróquia São Benedito 
(Galo Branco)
18 – Paróquia Imaculada Con-
ceição (Eugênio de Melo)
Região Pastoral 4
19 - Paróquia Coração Eucarís-
tico de Jesus
20 - Paróquia Santa Inês
21 - Paróquia São Vicente de 
Paulo
22 - Paróquia São José, Esposo 
de Maria

23 - Paróquia Nossa Senhora 
da Soledade
24 - Paróquia Santa Rita
25 - Paróquia Santa Luzia
26 - Paróquia Santo Antônio
Região Pastoral 5
27 - Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida
28 - Paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro
29 - Paróquia São Bento
30 - Paróquia Coração de Jesus
31 - Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima - Jd. Oriente
32 - Paróquia Nossa Senhora 
de Lourdes
33 - Paróquia Espírito Santo
Região Pastoral 6
34 - Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe
35 - Paróquia Santa Cecília
36 - Paróquia Nossa Senhora da 
Santíssima Trindade
37 - Paróquia Nossa Senhora 
do Paraíso
38 - Paróquia São José Operário
39 - Paróquia Santa Branca
Região Pastoral 7
40 - Paróquia São Silvestre
41 - Paróquia São João Batista
42 - Paróquia São Francisco 
de Assis
43 - Paróquia Imaculada Con-
ceição (Jacareí)
44 - Paróquia Maria Auxiliadora 
dos Cristãos
45 - Paróquia Nossa Senhora do 
Patrocínio

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
IGARATÁ

JACAREÍ

SANTA BRANCA

PARAIBUNA

MONTEIRO LOBATO

RP-01

RP-02

RP-03

RP-04

RP-05

RP-06

RP-07

Regiões Pastorais
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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)

Visita de Nossa Senhora Aparecida
à Diocese de São José dos Campos

Em preparação ao 
Jubileu dos 300 
anos do encon-
tro da imagem de 

Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida, a ser 
celebrado, em 2017, a 
imagem peregrina visi-
tará as dioceses e arqui-
dioceses de todo o Brasil.

Na Diocese de São José 
dos Campos, a peregri-
nação ocorrerá de 1º de 
maio de 2016 até 29 de 
abril de 2017. O tema da 
peregrinação é “300 anos 
de bênçãos”. A imagem 
peregrina irá chegar no 
dia 30 de abril, quando 
iremos celebrar os 35 anos 
de instalação da Diocese. 
A festa pelo aniversário 
da Diocese e chegada da 
imagem será no Pavilhão 
do Centro da Juventude, 
no Parque Industrial, em 
São José dos Campos.  
Nossa Senhora Aparecida 
irá chegar no local em pro-
cissão luminosa, trazida a 
partir da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes. Pre-
pare sua caravana e venha 
celebrar!

Papa Francisco responde às  cartas de crianças do mundo todo
Se pudesse fazer uma 

pergunta ao Papa Fran-
cisco, o que você per-
guntaria?

E se as perguntas fos-
sem feitas por crianças, 
como seria?

Este foi o desafio pro-
posto, e crianças de 26 
países, representantes 
de 6 continentes, par-
ticiparam. Entre as 259 
cartas recebidas, 30 fo-
ram selecionadas e rece-
beram uma resposta do 
Papa Francisco. A Loyola 
Press, editora da Compa-
nhia de Jesus nos EUA, 
organizou esta tarefa e 
selecionou, sob a orien-
tação do Padre Antonio 
Spadaro, SJ, diretor da 
revista La Civiltà Cattoli-
ca, as cartas com a ajuda 

MAIO - JUNHO
De 1 a 7 de maio – Ca-

tedral de São Dimas
De 8 a 15 de maio - São 

Francisco de Assis
De 16 a 22 de maio - 

Santa Luzia
23 a 26 de maio - Sa-

natório Maria Imaculada
27 de maio a 5 de ju-

nho – Coração de Jesus
6 a 12 de junho – Santo 

Antônio
13 a 19 de junho – São 

João Batista
20 a 23 de junho – São 

Silvestre
24 a 26 de junho – Es-

pírito Santo
Confira a programa-

ção completa no site da 
Diocese: www.diocesesjc.
org.br

Nossa Senhora Apa-
recida vem até nós por 
meio de sua Imagem 
Peregrina como mu-
lher de serviço, e sua 
simples presença nos 
leva a perceber a im-
portância da vontade 
de Deus.

A visita de Nossa Se-

nhora Aparecida é uma 
forma de retribuir a visita 
dos romeiros ao seu San-
tuário, que hoje recebe 
um número superior a 

10 milhões de peregrinos 
ao ano. É também uma 
maneira de ir ao encon-
tro daqueles que ainda 
não tiveram condições 

de visitar a Casa da Mãe 
Aparecida.

A comunidade que 
recebe a visita da Padro-
eira do Brasil vive um 

tempo especial da graça 
de Deus, tendo oportuni-
dade de aproximar-se de 
Jesus e entrar na dinâmi-
ca da Salvação.

de diversos voluntários 
de cada país envolvido. 
Aliás, o Pe. Spadaro foi 
quem levou as cartas ao 
Papa Francisco e organi-
zou o envio das respos-
tas para que a Loyola 
Press as transformasse 
em um livro.

As cr ianças,  assim 
como os adultos, têm 
perguntas e inquietu-
des, mas raramente lhes 
é dada a oportunidade 
de manifestar o que as 
preocupa e de fazer as 
perguntas que estão no 
fundo de seu coração. 

Em Querido Papa Fran-
cisco, o Papa lhes dá essa 
oportunidade e celebra 
sua profunda espiritua-
lidade, respondendo di-
retamente a perguntas 

de crianças do mundo 
todo. Algumas são diver-
tidas, outras são sérias. E 
algumas são de partir o 
coração.

Quando segurou as 

cartas em suas mãos 
pela primeira vez, Papa 
Francisco sorriu e disse: 
“Estas perguntas são 
muito difíceis”. “É ma-
ravilhoso responder às 

perguntas dessas crian-
ças, mas elas deveriam 
estar aqui comigo, todas 
elas”, revelou o Papa.

A publicação do li-
vro e o seu lançamen-
to mundial no dia 27 
de março (domingo de 
Páscoa) permitirá que 
crianças e famílias do 
mundo inteiro compar-
tilhem desta experiên-
cia. Querido Papa Fran-
cisco é um livro para 
ser experimentado por 
todos... dos pequenos 
aos grandes!

A pré-venda será reali-
zada pela Associação do 
Senhor Jesus, em parceria 
com a Loyola, a partir do 
dia 01 de março. Pode ser 
adquirido pelo site: www.
rs21.com.br

Qual foi a pergunta 
da brasileira ao Papa 
Francisco?

O Brasil está repre-
sentado no livro “Queri-
do Papa Francisco” pela 
pequena Ana Maria, 10 
anos, de Salvador (BA).

A pergunta da Ana foi 
sobre catequese:

“Querido Papa Fran-
cisco, por que você acha 
que as crianças devem 
fazer catequese?”.

Ana ainda deixa um 
elogio e um convite ao 
Papa:

“Eu gosto quando 
você aparece no cartaz 
da Campanha da Frater-
nidade. Venha mais uma 
vez ao Brasil, gostaria de 
te ver. Um abraço e um 
beijo”.
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Diocese apresenta texto base da
Campanha da Fraternidade 2016
Comunidade recebe cartilha sobre a realidade do saneamento básico na região

Em um culto ecumênico, Dom Cesar 
Teixeira, bispo diocesano de São José dos 
Campos, pastor Marcus Ziemann, da Igreja 
Luterana e pastor Tércio Paulo de Almeida, 
da Igreja Presbiteriana fizeram a apresen-
tação do Texto Base da CFE 2016, em São 
José dos Campos. O evento aconteceu na 
noite de segunda-feira, 15 de fevereiro, no 
auditório do seminário Santa Teresinha. 
Padres, leigos, membros da coordenação 
diocesana da CF, representantes dos pode-
res legislativo e executivo e especialistas no 
tema estiveram presentes.

A CFE 2016 apresenta o tema “Casa 
Comum, nossa responsabilidade” e tem 
como lema: “Quero ver o direito brotar 
como fonte e correr a justiça qual riacho 
que não seca” (Am 5,24). As Igrejas, 
juntas, manifestam uma atitude profética 
por estruturas que fragilizam a dignidade 
humana. 

Para Luigi Bertoncini, coordenador 
diocesano da CF, a presença do bispo dioce-
sano, padres e pastores numa problemática 
que envolve a todos, aproxima ainda mais 
os cristãos. “O tema aborda uma questão 
de saúde pública, que necessita união para 
alcançar mais força”, disse. Com a presença 
de vereadores, do deputado federal Flavi-
nho e do secretário municipal José Luís 
Nunes, representando o prefeito de São 
José dos Campos, o assunto foi levado às 
esferas responsáveis pelas soluções. “Como 
está no Texto Base, o saneamento é uma 

obra enterrada, não resulta em voto! Por 
isso, é preciso cobrar das autoridades um 
plano de saneamento básico, que contem-
ple 100% da população”, afirmou Luigi. 

CARTILHA - Uma parceria entre a coor-
denação da Campanha da Fraternidade e 
a Comissão Socioambiental da Diocese de 
São José dos Campos está resultando em 

ações e atividades para aprofundar o tema 
deste ano. No final do evento, autoridades 
e público presente receberam um exem-
plar da publicação “O saneamento básico 

nos municípios da diocese de São José 
dos Campos”, organizada pela Comissão 
Socioambiental, Equipe Diocesana da CF 
e Unesp. A pesquisa foi realizada pela 
professora Fabiana Fiore, da Faculdade de 
Engenharia Ambiental da Unesp, câmpus 
de São José dos Campos, que fez uma breve 
apresentação do material.

Um dos objetivos da Campanha da Fra-
ternidade é “estimular o conhecimento da 
realidade local em relação aos serviços de 
saneamento básico”. Assim, a Comissão So-
cioambiental 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 cartilha expli-
cativa. Foram impressos 10 mil exemplares 
da Cartilha que serão distribuídos em toda 
a diocese. A versão digital da Cartilha está 
disponível no site http://www.diocesesjc.
org.br, na sessão de Downloads, no menu 
superior da página inicial.

 “É muito importante esta discussão, 
pois a garantia do saneamento básico é 
necessária 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,” afirmou Luciano 
Rodolfo de Moura Machado, coordenador 
da Comissão Socioambiental. 

Clero da Sub-Região de Aparecida
realiza encontro no Santuário Nacional

Em peregrinação, o clero da sub-região 
de Aparecida, composta pela Arquidiocese 
de Aparecida e as dioceses de São José dos 
Campos, Taubaté, Lorena e Caraguatatuba, 
se reuniu nesta terça-feira, 16 de fevereiro, 
em Aparecida (SP). 

O encontro teve início com a missa no 
Altar Central do Santuário Nacional presi-
dida pelo Cardeal arcebispo de Aparecida, 
Dom Raymundo Damasceno Assis. A santa 
missa foi concelebrada pelo Cardeal Cláudio 
Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, 
o bispo de Lorena (SP), Dom João Inácio 
Müller, o bispo de Caraguatatuba (SP), 
Dom José Carlos Chacorowski, o bispo de 
São José dos Campos (SP), Dom José Valmor 
Cesar Teixeira, o bispo de Taubaté (SP), 
Dom Wilson Luís Angotti Filho e sacerdotes 
diocesanos e religiosos.

Após a celebração, os padres acom-

panharam uma palestra com o tema ‘Ano 
Santo da Misericórdia’, ministrada pelo 
Cardeal Hummes, no auditório Noé Sotillo. 
Segundo padre Alexsandro de Brito Ramos, 
assessor diocesano da Pastoral Presbiteral 

da Diocese de São José dos Campos, foi um 
momento para vivenciar a Misericórdia de 
Deus, conforme proposto pelo Papa Francis-
co ao instituir o Ano Santo.

O encontro reuniu 176 sacerdotes da 

sub-região de Aparecida para uma experi-
ência profunda neste Ano da Misericórdia. 
“Com este acontecimento, demos um gran-
de passo na vivência deste Ano Santo. Na 
celebração eucarística , na passagem pela 

porta santa, na confissão, ou na formação 
vivenciamos um dia escolhido pelo Senhor,  
que para nós fez diferença em nossa vida, 
em nossa caminhada eclesial e em nosso 
ministério”, afirmou padre Alexsandro.
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Compromissos do Bispo Diocesano

Agenda de compromissos de Dom Cesar em março
Dom Cesar Teixeira inicia o mês de março com idade nova. No dia 1º, nosso bispo diocesano completa 63 anos de vida. E encerra o mês celebrando também 

aniversário: 7 anos de sua Ordenação Episcopal. Destaque também para a Visita Pastoral em Paraibuna e para as celebrações da Semana Santa. 

Aniversário
Dom Cesar celebra Missa em Ação de 

Graças pelo seu aniversário natalício na 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 
em Jacareí. A comunidade vai rezar para 
agradecer a Deus pela vida de nosso bispo, 
a partir das 19h30.
Renovação de
Ministérios Extraordinários

Anualmente, os cerca de 4 mil Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão, 
Bênção, do Consolo e Esperança que 

atuam em nossas paróquias renovam 
seu compromisso diante do bispo dio-
cesano. Três datas estão marcadas para 
a Renovação de Ministros das Regiões 
Pastorais 1 e 5. No dia 2, na Igreja Nossa 
Senhora das Graças, no Centro, em São 
José, será a vez dos Ministros da RP 
1. E nos dias 8 e 15, da RP5, na Igreja 
Coração de Maria, no Bosque e na Nossa 
Senhora de Fatima, no Jardim Oriente, 
respectivamente. Todas estão marcadas 
para às 19h30.

Visita Pastoral
A Paróquia Santo Antônio, de Pa-

raibuna, acolhe Dom Cesar Teixeira nos 
dias 10, 11 e 12 de março. Nosso bispo 
retoma a Visita Pastoral, interrompida 
inesperadamente no ano passado pelo 
falecimento de seu pai, e passará três 
dias de convivência com a comunidade 
paroquial da matriz e comunidades rurais 
da cidade de Paraibuna.
Dia do Padroeiro

No dia de São José, 19 de março, Dom 

Cesar Teixeira celebra às 19h, na Igreja 
Matriz São José, no Centro da cidade. Neste 
dia, os padres da diocese farão a Manhã do 
Perdão, atendendo confissões das 8h ao 
meio-dia na Igreja.
Semana Santa

Dom Cesar celebrará a Missa do 
Domingo de Ramos na paróquia de 
Sant’Ana, às 9h30. A Missa Crismal, 
9h, e a Missa da Ceia do Senhor, 19h30, 
celebrará na Catedral de São Dimas. A 
Ação Litúrgica na Sexta-feira Santa será 

no Santuário São Judas Tadeu, às 15h. 
A Vigília Pascal,  21h, e a Missa 

Solene de Páscoa, às 11h, serão pre-
sididas por Dom Cesar na Catedral de 
São Dimas. 
Aniversário Episcopal

Para celebrar seus 7 anos de Orde-
nação Episcopal, a ser completados no 
dia 29 de março, Dom Cesar celebrará 
a Missa na Igreja Nossa Senhora das 
Graças, no Centro, em São José dos 
Campos, às19h30.

Abertura ano letivo da Faculdade Católica Administrador Paroquial da paróquia N. Senhora do Paraíso, padre Tiago Peixoto

Crisma na paróquia Nossa Senhora do Paraíso Instalação da paróquia São José, Esposo de Maria Formação com os seminaristas da Filosofia

Posse do padre Afonso, na Paróquia de São Francisco Xavier Posse do padre Alexandre na Paróquia São José Operário, Vila Paiva, em São José Posse do padre João na paróquia Coração de Jesus, Bosque dos Eucaliptos, em São José

Posse do Padre Luis Fernando no Santuário São Judas Tadeu Posse do padre Rodolfo na paróquia São José Operário, em Jacareí Posse do Padre Wendel na paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Tesouro, São José

Ana Lucia Zom
bardi

Ana Lucia Zom
bardi

Pascom
 - Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Abertura ano letivo da Faculdade Católica
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Obra Social e Assistencial Santa Inês
Rua dos Cirurgiões Dentistas, 610 – CEP 12248-515 – Jardim Santa  Inês II – São José dos Campos – SP 

CNPJ 01.810.016/0001-22 – Utilidade Pública Municipal Lei nº 6931/05
Utilidade Pública Estadual Lei nº 08071003801/12-47

Edital de Convocação
A Obra Social e Assistencial Santa Inês na pessoa de seu Diretor Coordenador, Pe. Fabiano Kleber 

Cavalcante do Amaral, convoca a Diretoria e Associados, para a Assembleia Geral, que ocorrerá no dia 16 
de abril de 2016, às 9h, local sede da Obra Social, rua dos Cirurgiões Dentistas, 610, Jardim Santa Inês II, 
São José dos Campos-SP, onde serão deliberados os seguintes assuntos da pauta:

1) Apresentação da Situação administrativa e financeira da Obra;
2) Eleição e posse da nova Diretoria;
3) Outros assuntos referentes à Entidade.
Solicitamos que traga o RG, para constar na lista de presença.

São José dos Campos, 19 de fevereiro de 2016.
Padre Fabiano Kleber Cavalcante do Amaral

Projeto Lápis na Mão
Educa+Ação

Crianças da rede pública 
de ensino com defasagens 
ou dificuldades de aprendi-
zagem na escrita e na leitura 
são o público alvo do Pro-
jeto Social “Lápis na Mão e 
o ABC Educa + Ação”. Uma 
equipe multidisciplinar de-
dicada atende as crianças, 
semanalmente, em suas ne-
cessidades. São psicólogos, 
psicopedagogos, terapeutas 
ocupacionais e professores 
voluntários.

Cada um da equipe atende 
às crianças em sua área de 
especialização, a fim de iden-
tificar as possíveis causas do 
déficit de aprendizagem ou 
até mesmo a necessidade de 
encaminhamento para ou-
tros métodos e possibilidade 
de reabilitação. “Depende 
muito do que cada criança 
apresenta como vivência e 
sintoma”, explica a psicóloga 
Anie Richter Lombello, que 
coordena o Projeto.

Realizado desde 2007, na 
paróquia da Catedral de São 
Dimas, diversas crianças já 
foram contempladas com 
uma melhora considerável na 
aprendizagem, aprendendo 
de fato a ler e escrever. O 
projeto tem como premissa 
o comprometimento com 
cada caso, cada criança que 
é atendida com sua parti-
cularidade. Alguns aspectos 
estimulados são atenção 

As Oficinas ensinam  a apren-
der a orar, ou seja, aprender a 
falar com Deus, como se fala a 
um amigo muito íntimo e que-
rido. Um diálogo sem reservas, 
de coração a coração.

Como conseqüência dessa 
intimidade com o Pai, a oficina 
nos ensina a  libertamos  de 
medos,  angústias,  depressão,  
ansiedades e por nos propor-

Dia mundial de oração
Perseverando na unidade

A Oração é uma disciplina 
espiritual de grande importân-
cia na vida cristã. Desde o início 
da Igreja, a oração é vista como 
uma virtude das comunidades 
cristãs que perseveravam na 
fé em favor da unidade (Atos 
2.42). 

Na oração falamos com 
Deus. Buscamos sua presen-
ça, expomos nossos anseios, 
confessamos nossos pecados, 
pedimos, agradecemos e inter-
cedemos por nossos irmãos e 
irmãs e por aqueles que preci-
sam de consolo e ajuda do alto. 

Esse é o sentido de um Dia 
Mundial de Oração (DMO), 
“um movimento iniciado por 
mulheres cristãs no século XIX 
e realizado em mais de 170 pa-
íses e regiões. Através do DMO, 
mulheres são encorajadas, 
através das experiências de fé 
vividas por cristãos de outros 
países a se conscientizarem 
do que acontece no mundo e 
a não viverem isoladas” (www.
dmoracao.com).

Em 2016, o DMO traz como 
lema bíblico o versículo: “Quem 
receber esta criança em meu 
nome, a mim me recebe”, – Por 
meio dele somos chamados e 
chamadas a orar em unidade 
cristã a partir da realidade 
socioeconômica das Mulheres 

de Cuba, as quais desempe-
nham importante papel tanto 
na sociedade, como na igreja 
e no seio da família, embora 
enfrente uma grande cadeia de 
sofrimentos e discriminação. 

Fica o convite para que, inspi-
rados por este dia, também nós 

silenciemos por alguns instantes 
e façamos uma oração. Que nos-
sas ações estejam de mãos dadas 
com nossas orações!

Graça e Paz a todos!
Pastor Marcus Ziemann

Paróquia Luterana Vale do Paraíba - Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil, Rua Mário Alves de Almeida, 

175, Jardim Satélite, São José dos Campos

Você conhece as 
Oficinas de Oração e Vida?

cionar a paz de espirito, nos 
ajuda a ter um relacionamento 
mais harmonioso e tranquilo 
com nossos  familiares, colegas 
de trabalho e com todos os que 
nos cercam.

Dê uma chance a si mesmo 
de viver esta maravilhosa ex-
periência! Participe da reunião  
de abertura, que será realizada 
na semana de 07 a 12 de março 

em várias paróquias de nossa 
diocese, para conhecer melhor 
esta espiritualidade. 

Maiores informações com:
Graça: (12) 3933-1035 ou 

98820-9370 e Neuza (12) 3933-
4425 e 99791-4773,  mgfbarbo-
sa2011@gmail.com e neuzaca-
sal@uol.com.br ou na secretaria 
de sua paróquia.

Informe-se na secretaria 
de sua paróquia o dia desta 
reunião.  

"Pai o ama mais do que a 
mãe mais solícita e bate à porta 
de seu coração; se você abrir, 
Ele entrará e acontecerá a festa 
alegre da libertação”. 

Dê este presente a si mesmo!

concentrada e distribuída, 
memória, raciocínio mental, 
verbal e numérico, também 
diversas formas de expressão 
artística. “Através deste tra-
balho intenso e direcionado, 
é possível atingir excelentes 
resultados com crianças no 
período de alfabetização. 
Temos muito orgulho de 
fazer parte deste time de vo-
luntários e deste projeto tão 
maravilhoso.  Valores como 
respeito ao próximo, aco-
lhimento e empatia fazem 
parte da rotina da equipe 
do Projeto Lápis na Mão”, 
afirmou a coordenadora do 
Projeto. O trabalho conta 
com a participação das vo-
luntárias: Alessandra Furtado 
Machado - Terapeuta Ocu-
pacional, Mônica Carvalho 
Pimentel – Professora, Letícia 
Maria Maia – Psicopedagoga 
e Maria Benedicta Martins – 
Psicóloga.
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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 assun-
to, além do trabalho na TV, Frei Rinaldo se dedica a multimídia. Ele administra 
um site com o endereço www.freirinaldo.com.br e tem um canal exclusivo no 
You Tube chamado “tvdofrei”, com as suas produções, vídeos das missas da 
Saúde, vídeos de programas e muito mais. Boa leitura!

Acidente vascular cerebral ou encefálico
Saúde

Encenações da Paixão de Cristo
e Via-Sacra Meditada 2016

São José dos Campos
Paróquia Catedral São Dimas 
(Jd. São Dimas)
Dia: 25 de março (6ª-feira)
Horário: 19h30
Local: Saída da Catedral (Praça 
Monsenhor Ascânio Brandão, 
1 – Jd. São Dimas – SJC) até a 
Capela Nossa Senhora de Fáti-
ma, no Jd. Esplanada.
Informações: (12) 3933-0366 
/ facebook.com/catedralsao-
dimas
Entrada gratuita.

Paróquia São José Operário 
(Vila Paiva)
Dia: 25 de março (6ª-feira)
Horário: 18h
Local: Igreja Matriz da Paróquia 
(Rua Almenara, 146 –  VilaPaiva 
– SJC)
Informações: (12) 3921-8611 / 
facebook.com/paroquiasaojo-
seoperariosjc
Entrada gratuita.

Paróquia Coração Eucarístico 
de Jesus (Novo Horizonte)
Dia 25 de março (6ª-feira)

Horário: 19h
Local: Praça 1º de Maio – Novo 
Horizonte - SJC
Informações: (12) 3907-1048
Entrada gratuita.

Paróquia São Vicente de Pau-
lo (Jd. São Vicente)
Dia: 25 de março (6ª-feira) 
Horário: 18h 
Local: Pátio da Igreja Matriz da 
Paróquia (Av. José Francisco 
Marcondes, 441 - Jd. São Vi-
cente - SJC)
Informações: (12) 3912-9575 
/ facebook.com/paroquiasao-
vicentesjc
Entrada gratuita.

Paróquia São José, 
Esposo de Maria (Campos 
São José)
Dia: 25 de março (6ª-feira)
Horário: 20h00
Local: Capela Santa Cruz (Es-
trada do Cajuru, 191, Bairro 
Cajuru - SJC)
Informações: (12) 3912 9552 / 
facebook.com/futuraparoquia
Entrada gratuita.

Paróquia Santa Inês (Jd. San-
ta Inês I)
Dia: 25 de março (6ª-feira) 
Horário: 9h
Local: Igreja Matriz da Paróquia 
(Rua Dr. Domingos Macedo de 
Custódio,1133 – Jd. Santa Inês 
I – SJC).
Informações: (12) 3902-2609 
/ facebook.com/santainespa-
roquia
Entrada gratuita.

Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida (Interlagos)
Dia: 25 de março (6ª-feira)
Horário: 19h
Local: Campo de futebol do 
Parque Interlagos – SJC
Informações: (12) 3944-2663
Entrada: 1kg de alimento não 
perecível.

Paróquia Coração de Jesus 
(Bosque dos Eucaliptos)
Dia: 25 de março (6ª-feira)
Horário: 19h
Local: Pátio da Igreja Coração 
de Jesus (Av. Andrômeda, 3500 
- Bosque dos Eucaliptos – SJC)

Informações: (12) 3916-4101 / 
facebook.com/paroquiacora-
caodejesus
Entrada gratuita.

Paróquia São Bento (Morumbi)
Dia 25 de março (6ª-feira)
Horário: 19h
Local: Comunidade Santo Ex-
pedito (Rua Francisco R. Mar-
ques, 371 – Residencial União 
– SJC)
Informações: (12) 3931-0011 / 
facebook.com/saobentosjc
Entrada gratuita.

Jacareí
Paróquia Maria Auxiliadora 
dos Cristãos (Pq. Meia Lua)
Dia 25 de março (6ª-feira)
Horário: 18h
Local: Praça Francisco Lopes 
Chaves – Pq. Meia Lua.
Informações: (12) 3951-8560 
Entrada gratuita.

Paróquia Santa Cecília
(Centro)
Dia 25 de março (6ª-feira)
Horário: 19h30

Local: Capela Santa Maria (Av. 
Orlando Felipe Bonano, 763 - 
Jardim Santa Maria, Jacareí )
Informações: (12) 3951-2873 
/ facebook.com/paroquiasta-
cecilia
Entrada gratuita.

Paróquia São Silvestre
(São Silvestre)
Dia 25 de março (6ª-feira)
Horário: 19h30
Local: Centro Comunitário da 
Vila Garcia
Informações: (12) 3957-1124 
/ paroquiasaosilvestre.org.br 
/ facebook.com/pascomsao-
silvestre
Entrada gratuita.

Paróquia Nossa Senhora do 
Paraíso (Jd. Paraíso)
Dia 25 de março (6ª-feira)
Horário: 18h30
Local: Educamais Jardim Paraí-
so (Rua Expedicionário Louren-
ço Nogueira, 211 – Jd. Paraíso 
– Jacareí)
Informações: (12) 3952-8201
Entrada gratuita.

Neste mês vamos falar 
de uma das doenças que 
figuram entre as 10 mais 
perigosas no Brasil: o aci-
dente vascular cerebral 
– AVC ou AVE (encefálico), 
popularmente chamado, 
também, de “derrame ce-
rebral”. O nosso cérebro, 

esta vem acompanhada 
por obesidade, sedenta-
rismo e tabagismo;

- etnia (os negros são 
mais propensos à do-
ença);

- alimentação rica em 
gordura;

- uso abusivo e indis-
criminado de pílulas an-
ticoncepcionais.

Os sintomas são silen-
ciosos e frequentemente 
a doença chega subita-
mente, sem qualquer 
tipo de aviso prévio. Fazer 
exames de rotina e ter um 
acompanhamento mé-
dico constante ajudam a 
prevenir a doença.

como todo o corpo, preci-
sa de muitos nutrientes e 
oxigênio para poder fazer 
todos os comandos e 
operações físicas e men-
tais que conhecemos. Se 
o fluxo de sangue não 
chega e não faz o seu 
percurso normal, acon-

tece um acidente, ou 
seja, algo aconteceu que 
interrompeu o trânsito 
desse sangue. E se essa 
interrupção for prolonga-
da, as células começam 
a morrer e aquela região 
do cérebro sofre lesões 
que podem comprome-

ter movimentos físicos, 
fala, raciocínio, etc. 

Sabemos que existem 
dois tipos de AVC: o is-
quêmico e o hemorrá-
gico. O AVC ISQUÊMICO 
ocorre quando um vaso 
sanguíneo que leva san-
gue ao cérebro fica blo-
queado, obstruído (po-
pularmente – entupido). 
Isso acontece:

a) quando se forma 
um coágulo numa das 
artéricas que por natu-
reza já é muito estreita (a 
medicina chama isso de 
acidente vascular trom-
bótico).

b) quando o coágulo 

se desprende de um ou-
tro lugar e migra até o 
cérebro (isso se chama: 
acidente vascular embó-
lico).]

Já AVC HEMORRÁGICO 
ocorre quando um vaso 
sanguíneo de uma parte 
do cérebro se rompe. 
O sangue literalmente 
“vasa” para dentro das 
cavidades do cérebro. 

Ambas provocam sé-
rios danos e lesões ao cé-
rebro e, se não for tratado 
a tempo, pode ser fatal. 
Alguns fatores de risco 
que podem provocar um 
AVC:

- pressão arterial ele-

Participe de uma encenação perto de você: relembre os momentos de dor vividos por Jesus Cristo em sua Gloriosa Paixão 
e Morte, em que se transmite uma mensagem de amor, Daquele que doou a própria vida pela salvação da humanidade.
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Missão Jovem promove o XXII Reencontro

Nos dias 29, 30 e 31 
de Janeiro, a Mis-
são Jovem das Pa-
róquias Nossa Se-

nhora da Santíssima Trindade, 
Nossa Senhora do Paraíso e 
São João Batista de Jacareí 
promoveram o XXII Retiro “O 
REENCONTRO”, com o tema: 
“Jovens, assim como João Ba-
tista, sejais a voz que clama no 
deserto”. O XXII REENCONTRO 
acontece semestralmente, e 
neste último, reuniu cerca de 
800 jovens e foi realizado no 
Santuário Nossa Senhora do 
Carmo.

Foram 3 dias de intensa 
oração, louvor, pregações e 
adoração, além de inúmeros 
teatros, que proporcionaram 
aos jovens uma maior apro-
ximação do coração de Deus. 
Ainda tivemos a celebração 
da Santa Missa, presidida 

pelo Padre Lindomar, Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora 
da Santíssima Trindade, que 
partilhou o tema do retiro e 
enfatizou a importância dos 
jovens a buscarem uma vida 
de santidade.

Para Denis Rodrigues, coor-
denador da Missão Jovem, o 
Reencontro é um elo entre o 
jovem e o Amor de Deus. É a 
possibilidade que o jovem se 
dá para se reencontrar com 
o próprio Cristo. Denis tam-
bém enfatiza que “A presença 
de Maria no Reencontro é 
sempre uma grande festa, 
assim como aconteceu nas 
Bodas de Caná, os jovens 
são os próprios convidados e 
Jesus o Vinho Novo, que nos 
alimenta e nos dá coragem 
para continuar a caminhada 
rumo ao céu”.

Rogério Castro
Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade.

Diocese no XVII Congresso
Eucarístico  Nacional

De 15 a 21 de agosto 
de 2016, acontece o 
XVII Congresso Eu-
carístico Nacional, 

em Belém do Pará. Terá como 
tema central: Eucaristia e par-
tilha na Amazônia missionária 
–  “Eles o reconheceram no 
partir do Pão” (cf. Lc 24,35).

A Diocese de São José dos 
Campos será representada 
por um grupo coordenado 
pelo Centro Diocesano de 
Pastoral e organizado pela 
agência de viagens Peregri-
nus, que preparou um pacote 
completo para a participação 
de todo o Congresso, com via-
gem aérea, hospedagem em 
hotel e translado na cidade 
de Belém para as atividades.

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

O primeiro Congresso Eu-
carístico foi celebrado em 
1881 em Lille (França), por 
iniciativa de um grupo de 
fiéis leigos, apoiados por São 
Pedro Julião Eymard. Foi uma 

celebração solene, de que 
participaram fiéis e bispos de 
vários países da Europa. De lá 
para cá, outros países quise-
ram repetir a bela iniciativa.

Deste modo reafirmamos 

nossa certeza de vida eterna, 
para além dos horizontes 
de nossa história! A partir 
dessa profissão explicita 
de nossa fé na Eucaristia, o 
Congresso Eucarístico busca 

as consequências práticas, o 
compromisso desse gesto tão 
sublime de adoração! Adora-
reis o Senhor em Espírito e 
Verdade (Cf. Jo 4, 24).

No Brasil já foram reali-

zados dezesseis Congressos 
Eucaríst icos Nacionais.  O 
primeiro foi realizado em 
1933, em Salvador – BA; o 
XVI Congresso Eucarístico 
Nacional, em Brasília, de 13 
a 16 de Maio de 2010, tendo 
como Tema: Eucaristia, Pão da 
Unidade dos Discípulos Mis-
sionários, inspirado na V Con-
ferência do Episcopado da 
América Latina e do Caribe, 
que aconteceu em Aparecida 
em maio de 2007. Em Apare-
cida, apresentou-se a riqueza 
da existência cristã a partir do 
binômio “discípulo missioná-
rio”. O discípulo missionário 
de Jesus Cristo se alimenta 
do Pão eucarístico, para que 
possa fortalecer-se na fé, na 
esperança e na caridade e 
não desfaleça por causa as 
dif iculdades do caminho. 
A Eucaristia gera a unidade 
da Igreja: Jesus Cristo, pelo 
Sacramento do seu Corpo e 
Sangue, cria a comunhão da 
sua Igreja, seu Corpo Místico.

 Saiba mais no site oficial 
do Congresso: http://cen2016.
com.br/

Enio Silvestre Vieira
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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

13  20  27 de março
Saídas:

A Campanha da Fraternidade 

é muito especial, pois junto 

com a Quaresma nos leva a 

refletir sobre nossa 

condição humana e o que 

estamos fazendo com nossa 

vida. Neste ela fala sobre o 

saneamento básico.

Promover a saúde

Abastecimento de água

Esgotamento sanitário

Limpeza das cidades

Coleta seletiva

Evitar enchentes

Ligue as figuras com as 

palavras que as 

representa e entenda 

mais o que é o 

saneamento básico.

Vamos juntos rezar a 

oração da Campanha da 

Fraternidade Ecumênica 

2016. Que cuidemos com 

muito amor e carinho da 

nossa casa comum.
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  Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia São Vicente de Paulo
B – Paróquia São Silvestre
C – Paróquia São João Batista

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 março. Espaço do Leitor/Jornal Expressão. 
Pça. Mons. Ascânio Brandão, 01 CEP 12245-440 - São José dos Campos – SP. 
Ou pelo e-mail: jexpress@diocesesjc.org.br. Na sua mensagem por e-mail ou 
na carta, informe seu nome completo e paróquia onde participa.

Brinde do mês:

Resposta anterior: A foto é da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Igaratá
Ganhadora: Wellington de Morais Silva - Paróquia São Benedito (Alto da Ponte), 
em São José dos Campos.

Livro: Gigantes da Fé, 
Gigantes da Vida
Esta é uma coletânea de histórias que provam que a verdadeira grandeza humana 
está na capacidade de amar e de manter a fé.
Daniel Godri Jr. e José Guedes trazem ao leitor histórias de anônimos e personalida-
des – como Irmã Dulce e São Maximiliano Maria Kolbe – que transformaram vidas, 
simplesmente porque foram capazes de doar-se completamente ao próximo, porque 
não deixaram de crer e porque, como Cristo nos ensinou, não se esqueceram de 
praticar o Amor.

Natalício
1  Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB 
3  Pe. José Bento Vichi de Paula (Pe. Bentinho) 
4  Diác. João Roberto Queiroz 
4  Diác. João Mendes Dunhão 
5  Pe. Edson Benedito dos Santos, SCJ 
8  Pe. Aurélio Mariotto, SCJ
10  Diác. Oscar Ivo 
12  Pe. Pedro Graciano Júnior 
14  Pe. Edinei Evaldo Batista 
14  Pe. Francisco José da Silva 
15  Pe. Geraldo Magela dos Santos 
18  Diác. Sebastião Marques Andrade Filho 
19  Diác. José Maria da Silva 
22  Pe. Mário Teodoro Batista 
24  Diác. Coriolano Edson Rosa 
24  Pe. José Cesário da Silva 
26  Pe. Luiz Fernando de Siqueira Fonseca
21  Diác. José Antônio Monteiro de Carvalho (Zico) 
29  Pe. Antônio Silva França 
31  Diác. José Roberto dos Santos 

Ordenação
1  (2003)  Pe. João Alves da Silva Sobrinho 
12  (1995)  Pe. Luiz Fernando de Siqueira Fonseca)
13  (2013)  Papa Francisco (Eleição Papal)
17  (2013)  Diác. Helvécio Cordeiro Póvoa 
19  (2013)  Papa Francisco (Início do Pontificado)
19  (1980)  Diác. Geraldino Grégio 
20  (2004)  Pe. Celso José Machado 
20  (2004)  Pe. Lindomar Francisco Ferreira 
20  (2004)  Pe. Paulo Renato F. G. Campos 
27  (1983)  Diác. Rubens Dantas 
29  (2009)  Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB 
  (Ordenação Episcopal) 


