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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:  Jean Silva (Paróquia Nossa Senhora de Lourdes), PASCOM, 
RECOP e Secretários Paroquiais.- Impressão: Gráfica Katu • Redação e Publicidade: Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 
01 - Jd. São Dimas - São José dos Campos - CEP 12245-440 • Tel.: (12) 3928-3929 – 
e-mail: jexpress@diocesesjc.org.br
Se você identificar alguma informação errada ou falta de dados, escreva para a redação do Jornal Expressão ou envie 
um e-mail. Mande também suas críticas, comentários e sugestões. As matérias assinadas e opiniões expressas são de 
responsabilidade de seus autores.  Edição concluída em 04 de abril 2016.

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

Editorial

Caminhada pascal
Caminhada Pastoral

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

Acolher o PDEP no coração

A Diocese de São José 
dos Campos vai avan-
çando na elaboração 
de seu PDEP (Plano 

Diocesano de Evangelização e 
Pastoral). Conforme noticiado 
na última edição deste jornal, 
a primeira parte deste Plano 
será apresentada aos diversos 
grupos de diocesanos para que 
deem sua contribuição a ele 
e avance em sua elaboração 
como fruto de um processo 
comunitário e participativo.

No dia 15 de março, os pa-
dres tiveram a oportunida-
de de conhecer os primeiros 
conteúdos do PDEP e darem 
suas sugestões para torná-lo 
mais completo. Os diáconos 
Permanentes terão essa ex-
periência no dia 09 de abril, 
enquanto os delegados da 4ª 
Assembleia e 5 membros do 
CPP de cada paróquia o farão 
numa formação nas Regiões 
Pastorais que acontecerá no 
dia 16 de abril, das 14h30 às 
16h30. As religiosas poderão 
participar também nesta data. 
No dia 14 de maio será a vez 
dos coordenadores diocesanos 
de Pastorais e Movimentos, 
na reunião do Conselho dio-
cesano de Pastoral. Também 
os seminaristas terão contato 
com o PDEP em sua fase inicial 
e a ele darão sua contribuição.

To d a s  a s  co n t r i b u i çõ e s 
oferecidas serão anotadas e 
depois refletidas pela ECOP 
(Equipe de Coordenação Pas-
toral) para entrarem ou não na 
redação final do PDEP.

Um Plano de Evangeliza-
ção elaborado coletivamente 
pretende  ir além do objetivo 
de ser “mais um documento”, 
como muitas pessoas podem 
entendê-lo. Por esse caminho, 
quer ser a síntese de princípios, 

objetivos, referenciais e proje-
tos que nortearão a ação evan-
gelizadora e pastoral de toda a 
Diocese, efetivando-se em suas 
intenções, práticas, decisões e 
investimentos, tanto por parte 
dos que coordenam as ações 
quanto por aqueles que as 
executam nas bases.

O objetivo fundamental de 
um Plano de Evangelização e 
Pastoral é favorecer a comu-
nhão na ação, a eficácia de 
tudo o que se faz, a otimização 
das atividades e o aproveita-
mento dos recursos e investi-
mentos.

Para que isso aconteça não 
basta que o Plano seja escrito. 
É preciso que desde o início 
esteja no coração dos que o 
estão elaborando e dos que 
o receberão e o colocarão em 
prática. Deve ser esperado e 
desejado como um filho que 
trará novidade à casa, modi-
ficando sua rotina, tirando as 
pessoas de suas áreas de con-
forto e favorecendo o alcance 
de experiências produtoras de 
alegria. 

Nosso desejo é ver os nos-
sos diocesanos dispostos a 
colaborar com a elaboração do 
nosso PDEP, ansiosos pela sua 
conclusão e comprometidos 
com sua efetivação em vista 
de uma ação evangelizadora 
e pastoral que traga resultados 
para a vida de cada pessoa 
e nos faça sentir a alegria de 
viver e anunciar o Evangelho 
a todos.

Não nos esqueçamos:  o 
PDEP deve ser acolhido afeti-
vamente para que tenha valor 
aos olhos de todos e seja efeti-
vado com o comprometimento 
de cada um.

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.

O capítulo 24 do Evangelho de São Lucas apre-
senta uma maravilhosa narrativa, inspiradora 
para a vivência do Tempo Pascal. Trata-se da 
caminhada feita por dois seguidores de Jesus 

que moravam em Emaús, e vai dos efeitos da cruz para os 
frutos da luz. Essa caminhada pode ser vista como sím-
bolo do itinerário da vida ou da fé, com seus riscos e suas 
ofertas. 

Inicialmente, esta caminhada caracteriza-se pela tris-
teza, decepção e desânimo dos caminhantes, que pro-
duzem passos lentos e desacreditados de uma meta pela 
qual valha a pena avançar.

Mas, essa caminhada se modifica desde o momento em 
que Jesus entra nela. A partir de então os caminhantes são 
acompanhados por um Peregrino que, na verdade, é um 
novo caminho para eles: o Ressuscitado. À medida que 
Jesus Redivivo vai falando com eles o seu coração vai se 
transformando. Ele enxuga suas lágrimas, escuta seus la-
mentos, compartilha de sua frustração, mas, sobretudo, 
dirige-lhes sua palavra, viva e eficaz, que cria neles con-
dições para compreenderem os desígnios divinos e con-
forta os seus corações, enchendo-os de esperança.

O Ressuscitado faz com aqueles homens um caminho 
de misericórdia, tocando sua miséria com sua presença 
gloriosa e transmutando sua caminhada de luto em ca-
minhada pascal.

A ressurreição de Jesus oferece a toda a humanidade 
a graça de fazer essa caminhada. Porque venceu a morte 
e conquistou a vida plena, não mais condicionada pelo 
tempo e pelo espaço, em todos os tempos e lugares Jesus 
ressuscitado se faz caminheiro com todas as pessoas em 
seu itinerário de vida e de fé.

Ele vem ao encontro dos que estão cansados e abati-
dos pelas decepções que a história causa para sofrer jun-
to e compartilhar com essas pessoas a sua vitória sobre o 
mal. Faz-se direção para seus passos, luz para sua mente 
e vida nova para seu coração. Sua presença anima e for-
talece para ir adiante.

A caminhada pascal, antes de ser uma conquista hu-
mana, é um dom de Deus, expressão de sua misericórdia 
que resgata  e conduz para a alegria da missão. Contudo, 
pode ser favorecida por atitudes como: a) acolhida a Cris-
to ressuscitado como companheiro de estrada (aproveitar 
as oportunidades de estar junto a Ele, tais como celebra-
ção dos sacramentos, participação em encontros e forma-
ções, trabalhos na comunidade, acolhimento de conse-
lhos e orientações, prática das obras de misericórdia etc); 
b) escuta da Palavra que ilumina e alimenta (participação 
atenta na liturgia e leitura orante da Palavra); c) convite 
para que Ele entre e faça refeição junto a cada um (cultivo 
da intimidade com o Senhor por meio da oração).
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

35 anos da Diocese de São José dos Campos
Palavra do Pastor

C elebramos, com muita 
alegria, no dia 1º de maio, 
a festa de instalação de 
nossa diocese de São José 

dos Campos. Nossa Diocese é co-
nhecida por seu dinamismo, seu 
clero dedicado e seus leigos en-
gajados. 

A Diocese foi criada pelo Papa 
São João Paulo II, através da Bula 
Pontifícia ‘QUI IN BEATI PETRI” 
de 30 de janeiro de 1981 e insta-
lada no dia 1º de maio do mesmo 
ano. O nome oficial da diocese, 
conforme o do cumento pontifí-
cio é “SANCTI JOSEPH IN BRASI-
LIA”, sendo usado normalmente 
o nome de Diocese de São José 
dos Campos. Foram seus Bispos 
Diocesanos: D. Eusébio Oscar 
Scheid, SCJ (depois Arcebispo de 
Florianópolis e Arcebispo Car-
deal do Rio de Janeiro); D. Nelson 
Westrupp, SCJ (depois Bispo de 
Santo André), Dom Moacir Sil-
va (depois Arcebispo de Ribeirão 
Preto) e atualmente D. José Val-
mor Cesar Teixeira, SDB (já Bispo 
em Bom Jesus da Lapa).

Ao longo destes 35 anos de his-
tória, a Diocese de São José dos 
Campos cresceu e amadureceu 
em sua ação evangelizadora. So-
mos gratos a todos que fizeram 
parte desta história, que, com 
seu trabalho e zelo, cuidaram da 
Igreja de Nosso Senhor. Agrade-
cemos todos os Bispos, que foram 
titulares desta Diocese, os padres 
e diáconos que aqui trabalharam 
e trabalham, as religiosas e os 

religiosos, os seminaristas e de 
forma toda carinhosa os Leigos e 
Leigas, amigos e colaboradores, 
que deram e que dão suas vidas 
pela causa de Jesus Cristo e do 
seu Evangelho, labutando nas Pa-
róquias, comunidades e na vida 
Diocesana. 

Para bem celebrar esses 35 anos 
de história, entre as várias ativi-
dades, vamos construindo  o Pla-
no Diocesano de Evangelização e 
Pastoral, encaminhado na 4ª As-
sembléia Diocesana de Pastoral e 
que está sendo construído tendo 
como pano de fundo as decisões, 
encaminhamentos e estudos do 
Sínodo Diocesano, realizado já há 
alguns anos. O Plano está sendo 
iluminado e organizado a partir 
das CINCO PRIORIDADES, cinco 
Linhas de Ação, refletidas, esco-
lhidas e votadas na Assembleia 
Diocesana, a saber: a) FAMÍLIA; 
b) JUVENTUDE; c)PROCESSO 
CATEQUÉTICO, FORMADOR DE 
DIS-CÍPULOS MISSIONÁRIOS; 
d) DIMENSÃO SOCIAL DA FÉ; 
e) AÇÃO MISSIONÁRIA. Todas 
as nossas ações diocesanas, to-
dos os grupos, pastorais, minis-
térios, serviços, comunidades, 
movimentos, irão trabalhar, nos 

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

próximos anos, a partir destas 
LINHAS DE AÇÃO e dos projetos 
que serão elaborados a partir de-
las.  Celebramos, solenemente, os 
35 anos da Diocese, no dia 30 de 
abril, com a recepção da imagem 
peregrina de Nossa Senhora Apa-
recida em nossa Diocese e com 
uma bonita celebração Eucarís-
tica, dando graças a Deus pelos 
benefícios recebidos e pelo bem 
realizado. 

Para que chegássemos até aqui, 
é bom recordar que a Diocese 
de São José dos Campos, ao ser 
criada, tinha 21 paróquias. Hoje, 

são 46. Tinha pouco mais de 20 
padres, hoje são 90 presbíteros. 
Apenas 7 diáconos permanentes e 
atualmente, 113. Pastorais e movi-
mentos eram somente 11, e hoje 
mais de 80. Assim, com comu-
nhão e participação, nossa Igreja 
Particular cresce e segue anun-
ciando o Reino, inaugurado por 
Jesus Cristo. Coloquemos nossa 
querida Diocese nas mãos de Ma-
ria, mãe da Igreja e nossa mãe e 
de São José, seu esposo e nosso 
padroeiro, para que continuemos 
a caminhar com muito vigor espi-
ritual e pastoral. 
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Ordenação Diaconal

O s  s e m i n a r i s t a s 
Éverton Machado dos 
Santos e Rogerio de 
Souza Lemes serão or-
denados diáconos tran-
sitórios no próximo dia 
6 de maio. Atualmente, 
ambos estão em seu 
Ano Pastoral, no qual fi-
cam em uma paróquia, 
morando na residência 

paroquial e participan-
do de toda a vida da co-
munidade, auxiliando 
o pároco nos trabalhos 
pastorais e litúrgicos. 
É v e r t o n  e s t á  s e n d o 
acompanhado pelo pa-
dre Rinaldo Roberto de 
Rezende, na Catedral 
de São Dimas e Rogério 
está  sendo acompa-

nhado pelo padre Pe-
dro Graciano Junior, na 
Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima, no Jardim 
Oriente. Rezemos pela 
vocação destes nossos 
irmãos e participemos 
com alegria desta ce-
lebração, que marca a 
primeira etapa rumo ao 
sacerdócio!

Os seminaristas Éverton Machado dos Santos e Rogerio de Souza Lemes serão ordenados diáconos transitórios

A Faculdade Cató-
lica de São José dos 
Campos com o intuito 
de oferecer reflexões 
acadêmico-científicas 
de temas relevantes à 
comunidade joseense 
e região, e desta for-
ma, ampliar o diálogo 
com a sociedade local, 
realizará a Semana da 
Cidadania no período 
de 18 a 20 de abril, das 
19h30 às 21h, no au-
ditório da Faculdade. 
Inteiramente gratuito, 
o evento é aberto a 
todos os interessados.

18 abril
Novas Regras da 

Aposentadoria, com 
professor Willian Ma-
ximil iano de Melo. 
Mestre em Gestão de 
Políticas Públicas pela 
Universidade de São 
Paulo (USP).

19 abril
Os desafios do 1º 

emprego, com profes-
sora Danielle Montei-
ro Corga. Doutora em 
Psicologia Social pela 
Universidade de São 
Paulo (USP) e coorde-
nadora do Curso de RH 
(Católica-SJC).

20 abril
O exercício da Eco 

Cidadania – Cuidado 
de Nossa Casa Comum, 
com professor Lucia-
no Rodolfo Machado. 
Mestre em Ensino e 
História de Ciências da 
Terra pela Universidade 
Estadual de Campinas 
(Unicamp).

As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas 
pelo telefone 
(12) 4009-8383. 
Mais informações 
acesse: www.faculdade-
catolicasjc.edu.br. 
A Faculdade Católica de 
São José dos Campos fica 
na Av. São João, 2650, no 
Jd. das Colinas.



Abril  EXPRESSÃO  5

Paróquias em festaAgende-se

Novena e Festa de 
São Dimas - Titular da 
Catedral Diocesana
A Igreja Mãe de nossa 
diocese celebra com sua 
comunidade paroquial o 
padroeiro São Dimas com 
novena e festa de 1º a 10 
de abril. O tema central 
deste ano está ligado ao 
Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia: “Experiência 
da Misericórdia de Deus”. 
Toda a diocese é, mais uma 
vez, convidada a partici-
par. Em cada dia da no-
vena uma região pastoral 
participa de forma espe-
cial e também as pastorais 
e movimentos diocesanos. 
10 de abril (domingo) 
Festa de São Dimas
10h: Procissão seguida 
de missa solene presidida 
pelo Pe. Rinaldo Roberto 
de Rezende.
No dia 10 de abril haverá 
quermesse com bolinho cai-
pira, churrasco, jogos infantis, 
atrações musicais e muito 
mais. E no dia 10 é servido 
o tradicional almoço festivo, 
a partir das 12h. Convites na 
secretaria paroquial.
Acesse www.catedralsao-
dimas.org.br e acompanhe 
também todos os dias, ao 
vivo, pela Web Rádio São 
Dimas.
A Catedral São Dimas fica na Praça 
Monsenhor Ascânio Brandão, 1, Jd. 
São Dimas - São José dos Campos. 
Informações: (12) 3322-0543. 

Novena e Festa do 
Padroeiro – Paróquia 
São José Operário (SJC)
Iluminados pelo tema: 
“Com São José Operário, 
vivenciamos a misericór-
dia”, a comunidade paro-
quial de São José Operário, 
em São José dos Campos, 
celebra a novena e festa do 
padroeiro.
A novena iniciar-se-á dia 
21 de abril, com missa 
presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Cesar 
Teixeira, e se estenderá 
até o dia 29 de abril. Ao 
longo dos nove dias, os 
padres convidados farão 
a reflexão sobre o tema 
central, ligado ao Ano da 
Misericórdia.
De segunda a sexta-feira, 
as missas serão às 19h30 e 
aos sábados e domingos, 
às 18h.
No dia 30 de abril a pa-
róquia participará junto 
com toda diocese, às 18h, 
na Igreja de Nossa Senho-
ra de Lourdes, no Parque 
Industrial, da recepção 
da imagem peregrina 
de Nossa Senhora Apa-
recida.
A missa solene em honra a 
São José Operário, no dia 
1º de maio, será às 18h.
A Igreja Matriz da Paróquia São José 
Operário, fica na Rua Almenara, 146, 
na Vila Paiva, em São José dos Cam-
pos. Informações: (12) 3911-5042.

Encontro Vocacional – 
Irmãs Pequenas Missio-
nárias
"Antes que te formasse 
dentro do seio de tua 
mãe eu já te conhecia e 
te consagrei." (Jer 1, 5) 
Nos dia 21 a 24 de abril 
acontecerá na cidade de 
São Sebastião o Encon-
tro Vocacional das irmãs 
Pequenas Missionárias. 
Serão quatro dias para 
reflexão e discernimen-
to além de uma grande 
oportunidade para co-
nhecer mais sobre a con-
gregação. Para moças de 
São José e região, a saída 
será da Casa Mãe (Rua 
Major Antônio Domin-
gues, 244 - Centro - SJC), 
no dia 21, às 10h.
Para mais informações 
entre em contato com: 
Ir. Eliane (99199-9954) ou 
Ir. Lidiane (99199-8963.)

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 
herança" (Sl 2, 8), o retiro 
tem presença confirma-
da de Dom Cesar, bispo 

diocesano, Dom Azcona, 
prelazia do Marajó, e de 
diversos pregadores da 
Comunidade Elyon, São 
João Batista, Colo de Deus, 
Canção Nova, Fraternidade 
Combatentes na Fé.
Informações e inscrições: 
(12) 3341-3443 / 98225-
8180 / cmissaoelyon@
gmail.com

Retiro de Silêncio e Con-
templação
Promovido pela Ordem 
Terceira do Carmo, de 29 
de abril a 1º de maio, acon-
tecerá o retiro de silêncio 
com o tema: "O Senhor é 
bom, é um refúgio na tri-
bulação; Conhece os que 
Nele confiam" (Naum 1, 7), 
na Casa Nossa Senhora do 
Carmo (Rua Gaspar Gomes 
da Costa, 683 - Nova Jaca-
reí - Jacareí).
Informações e inscrições: 
otcarmosjc@yahoo.com.
br / (12) 3923-3478, (12) 
98187-7906

Retiro do
Cursilhos (MCC)
O Movimento de Cursilho 
de Cristandade promove 
nos dias 13, 14 e 15 de 
maio, a vigésima quarta 
edição do retiro para ho-
mens e mulheres acima de 
25 anos. O retiro aconte-
cerá na Casa Monte Tabor, 

em São José dos Campos. 
Informações e inscrições: 
Adriana (12) 98822 2057 / 
Amilton (12) 99194 9896 / 
Fernanda (12) 98213 0666 
/ 99702 7191 / 3965 6695 
/ retiro24cursilho@gmail.
com.

Retiro para Mulheres
A PLC (Peregrinação de 
Leigos Cristãos), movi-
mento da Diocese de São 
José dos Campos, promo-
ve ao longo do ano diver-
sos retiros e momentos 
de espiritualidade. 
No dia 15 de maio, acon-
tecerá o Retiro Feminino. 
Será na Casa Frei Tiago, 
das 7h às 17h. Para mais 
informações e inscrições, 
entre em contato com o 
Camilo (12) 3431-5761 / 
98807-0320.

Retiro de Mães
Com o tema: “Maria, Mãe 
da Misericórdia e Mode-
lo de Fé”, o Grupo Nossa 
Senhora da Natividade de 
nossa diocese promove 
nos dias 20, 21 e 22 de 
maio o retiro na Casa Mon-
te Tabor, em São José dos 
Campos. 
Informações e inscrições: 
Terezinha: 99604-2551 
/ Adriana: 9881-06753 / 
Nilcéia: 3302-0715 / Ge-
ralda: 98118-4012 / Iêda: 

3933-1612 99701-2755 / 
Ines: 99741-6777 / Neli: 
98187-7906.

Chá Bingo (Obra Social 
Santa Mônica)
A Paróquia Santo Agos-
t inho (Urbanova,  São 
José dos Campos) realiza 
seu primeiro Chá Bingo 
Beneficente deste ano. 
Será dia 7 de abril, a partir 
das 14h horas. O convite 
pode ser adquirido com 
antecedência na secre-
taria paroquial ou no dia 
do evento. Paróquia San-
to Agostinho, rua João 
Paulo II, 150, Urbanova V.

Bazar das Mães
O Clube de Mães da Pa-
róquia Santo Agostinho 
realiza um Bazar de pro-
dutos artesanais nos dias 
30 de abril e 1º de maio. 
Ótimas opções para pre-
sentear no dia das mães. 
A exposição será após as 
missas. Paróquia Santo 
Agostinho, rua João Pau-
lo II, 150, Urbanova V.
Preparação para o Batis-
mo, Encontro de Noivos, 
Encontro de Casais, En-
contro de Namorados.
Confira agenda anual 
das paróquias no site da 
Diocese. Acesse: www.
diocesesjc.org.br > Paró-
quias > Encontros.

II Pamonhada em prol da
Festa da Paróquia de Sant’Ana

Nos dias 23 e 24 de 
abril, a Paróquia de San-
tana promove na praça 
Monsenhor Luiz Cavaleiro 
(praça da Matriz de Santa-
na) a segunda edição da 
Pamonhada em prol da 
Festa da padroeira. 

Desde 2015 a comuni-
dade aceita o desafio da 
Comissão de Festa e faz 

da pamonhada um enor-
me sucesso, como conta o 
pároco padre Luiz Alberto 
Conde e a Comissão de 
Festa.

“Foi gratificante perceber 
o movimento que esta ação 
causou em todos. Desde 
a limpeza do milho até a 
elaboração de suas delícias 
como bolo de milho, curau, 

milho verde cozido e claro, 
a famosa pamonha. Con-
tamos com cerca de 400 
colaboradores”, comenta.

 No ano passado, a co-
munidade contou com 
a parceria e o apoio de 
voluntários de Paraibuna 
que contribuíram com a 

experiência e alegria em 
servir. A comunidade 
pediu e por isso neste 
ano serão dois dias para 
saborearem as delícias 
feitas de milho ao som 
de diversas atrações mu-
sicais. Prestigie. Dias  23 e 
24 e abril, das 9h as 18h.

Em comemoração ao 50º Dia Mundial das Comunica-
ções, a Pastoral da Comunicação convida para a Missa, 
que será na Igreja Coração de Maria (Av. Ouro Fino, 
2111, Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos).

50º Dia Mundial
das Comunicações
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“Jesus nos mostra que 
o poder de Deus não 
significa destruição, mas 
amor; a justiça de Deus 
não significa vingança, 
mas misericórdia.

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.

›› 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 procu-
ra de uma empregada domés-
tica ou babá pode consultar os 
cadastros do Serviço Social da 
Paróquia Sagrada Família (Vila 
Ema). A consulta deve ser feita 
pessoalmente, de terça a 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.

C A D A S T R O  D E  D O M É S -
TICAS,  DIARISTA, BABÁ E 
ACOMPANHANTE DE IDOSOS 
– A Obra Social São Dimas 

oferece para os que estão a 
procura de trabalho cadastro 
para domésticas,  diaristas, 
babás e cuidadores de idosos. 
Os interessados deverão en-
trar em contato, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h, 
pelo telefone: 3322-0543, falar 
com Célia.

›› Vida Nova

FILHOS NO CÉU – Para os pais 
que querem andar no caminho 
da fé e esperança, em perfeita 
comunhão e alegria, com os 
filhos que os precederam na 
eternidade. O Grupo se reúne 
no terceiro domingo de cada 
mês, às 15h, iniciando-se com 
a Santa Missa, seguida da reu-
nião de reflexão na Igreja Ma-
triz São José, na praça Cônego 
João Marcondes Guimarães, 
69, Centro, em São José dos 
Campos; Em Jacareí os encon-
tros acontecem no 3º sábado 
de cada mês, na Paróquia Santa 
Cecília – Rua Santa Cecília, 93 
– Centro. Mais informações e 
reflexões no blog www.filhos-
noceu.org.br.

ESPAÇO NOSSA ÂNCORA  - 
Perdeu um ente querido? O 
ENA (Espaço Nossa Âncora) 
oferece apoio às pessoas que 
sofrem a dor do Luto. Com 
atendimento individual ou 
em grupos formados por até 
10 pessoas, os encontros vi-
sam o compartilhamento de 
sentimentos de dor, a com-
preensão melhor das reações 
e manifestação das fases do 
luto, além de um aprendizado 
com os  novos papeis  na vida 

familiar, profissional e social.  
Os plantões acontecem todos 
as quartas-feiras, das 15h às 
19h na sede do movimento (R. 
Monções, 110), no centro de 
São José dos Campos. Informa-
ções: (12) 3029-6977 ou acesse 
www.enasjc.com.br

MISSA DE SÃO PEREGRINO 
- Proteção para pessoas em 
tratamento contra o câncer 
e curadas da doença. A Or-
dem dos Servos de Maria e a 
Fraternidade São Peregrino 
convidam todas as pessoas 
afetadas pela doença a pedir 
a proteção de São Peregrino. 
A missa é celebrada, todo dia 
4 de cada mês, na Paróquia 
Sagrada Família, Rua Padre 
Rodolfo, 28 – Vila Ema, São José 
dos Campos.

FAZENDA DA ESPERANÇA 
– Se você quer se livrar da 
dependência de drogas ou de 
álcool, ou encaminhar um pa-
rente ou amigo, a Fazenda da 
Esperança é uma alternativa. 
Em São José dos Campos, você 
pode tirar suas dúvidas sobre 
os encaminhamentos com Bita, 
pelo telefone (12) 99102-4137. 
Ele atende de terça a sexta, 
das 13h30 às 17h, na Catedral 
de São Dimas. Os interessados 
podem par ticipar também 
das reuniões semanais, nas 
quintas-feiras, às 19h30, do 
grupo Esperança Viva, (GEV), 
na Catedral São Dimas.
CASA LOGOS -A Casa de Re-
cuperação Logos, da Diocese 
de São José dos Campos, é 
destinada às pessoas com de-
pendência química (do sexo 

masculino, acima de 18 anos) e 
seus familiares.  Para desenvol-
ver seu trabalho, resgatando 
vidas, a Casa Logos conta com 
a ajuda de sócios colaborado-
res. Para tornar-se um sócio 
colaborador, entre em contato: 
(12)3972-0366.  Conheça mais 
sobre o trabalho da Logos, em 
www.casalogos.org.br .

MINISTÉRIO MAIS QUE VEN-
CEDORES – O 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 Missão Terapêutica Dioce-
sana, usando em seu trabalho 
a metodologia psicossocial, 
terapêutica e a espiritualida-
de para atender as famílias 
e os dependentes com uma 
equipe multidisciplinar, junta-
mente com os missionários da 
comunidade. O atendimento 
da Comunidade Fanuel acon-
tece 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 gru-
po de autoajuda existente em todo 
o Brasil e em outros dez países. Hoje 
são centenas de GEV que envolvem mi-
lhares de pessoas que se reúnem para 
aprofundar a vida e a espiritualidade 
da Fazenda da Esperança.

Em São José dos Campos, o GEV 
funciona desde 2001, com a coorde-
nação de Bita da Matta. “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 aprofun-
dam algum aspecto da espiritualidade 

da Fazenda, contam experiências 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 Es-
perança é uma alternativa. Em São José 
dos Campos, você pode tirar suas dú-
vidas sobre os encaminhamentos com 

Bita. Informações: (12) 99102-4137.

“Um jovem recuperado fala que uma vez 
dependente químico será sempre... por isso a 
importância de refletir e viver a Palavra de 
Deus e encarar cada dia como um recomeço. 
(...)”

“(...) Uma família conta que o filho che-
gou a uma crise intolerável, e pediu para ser 
trancado no próprio quarto para não sair na 
rua para consumir drogas, fazia até as ne-
cessidades numa latinha. Seu pai, vendo o 
desespero desse filho, procurou ajuda na sua 
paróquia e a partir desse episódio entendeu 
que também precisava de ajuda para poder 
lidar com esse filho. Começou a participar 
do ativamente na sua comunidade e depois 
disso mudou seu modo de lidar com o filho.”

(trechos do relato de uma reunião do Grupo 
Esperança Viva)
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Dioceses da Sub-Região Aparecida 
estudam Acordo Brasil-Santa Sé

O Acordo Brasil-Santa 
Sé foi o tema de 
um Encontro For-
mativo realizado 

no dia 14 de março, na Faculdade 
Católica de São José dos Campos. 
Ministrado pelo assessor jurídico 
da CNBB, Dr. Hugo Sarubbi Cys-
neiros, o evento foi promovido 
pelas dioceses da Sub-Região 
Aparecida, que compreende a 
Arquidiocese de Aparecida e as 
Dioceses de São José dos Campos, 
Caraguatatuba, Lorena e Taubaté 
com o apoio da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
com a participação de seus cinco 
bispos, o cardeal Arcebispo de 
Aparecida Dom Raymundo Da-
masceno Assis, Dom Cesar Teixei-
ra, Dom José Carlos Chacorowski, 

Dom João Inácio Müller e Dom 
Wilson Angotti Filho.

Participaram também funcio-
nários e colaboradores dos depar-
tamentos jurídico, contabilidade, 
recursos humanos e patrimônio 
das Dioceses presentes. O encon-
tro reuniu cerca de 50 pessoas, no 
Auditório da Faculdade Católica de 
São José dos Campos. 

“Esses encontros são impor-
tantes para difundir a existência 
do Acordo e promover sua aplica-
ção”, explicou Dr. Hugo. Formali-
zado em 2010, o Acordo é fruto 
de um longo trabalho que vinha 
sendo feito ao longo de anos, 
visando chegar a um consenso 
mínimo, que definisse em pri-
meiro lugar o estatuto jurídico da 
Igreja Católica, reconhecendo sua 

personalidade jurídica de modo 
a ter sua situação formalmente 
regularizada, e contendo alguns 
pontos específicos de interesse 
mútuo entre ambas as partes. 

Durante o encontro, Dr. Hugo 
Sarubbi Cysneiros explicou os 
diversos artigos do Acordo, ci-
tou exemplos e tirou dúvidas 
dos participantes. “Foi muito 
esclarecedor e recebemos muitas 
novas questões que vão auxiliar 
muito em nossa atuação”, afir-
mou Laura Maria Valeriano, do 
departamento de Patrimônio da 
Diocese de São José dos Campos. 
Dom João Inácio Müller agrade-
ceu aos presentes e ao Dr. Hugo 
e afirmou “Nós nos damos um 
grande presente, esse dia nos 
trouxe muita elucidação, muita 

Jornal Expressão -   Por que 
deve existir um “Acordo” en-
tre a Santa Sé e o Estado 
Brasileiro?
Dr. Hugo - Para que haja a 
sistematização e uma melhor 
harmonização das normas hoje 
existentes, que tratam da relação 
entre a Igreja e os entes públi-
cos. Além disso, a norma melhor 
evidencia a garantia à liberdade 
religiosa e de crença. Finalmente, 
dogmatiza entendimentos juris-
prudenciais já consolidados nos 
tribunais.

JE -   Quais são os pontos mais 
importantes no Acordo?
Dr. Hugo  - Destacaria o artigo 
3º, pois ele estabelece um en-
tendimento mais coerente sobre 
a personalidade jurídica das en-
tidades criadas à luz do direito 
canônico, ao mesmo tempo que 
expressamente acolhe tais espécies 
no ordenamento brasileiro.
JE -   Como o Acordo reflete 
nas relações entre a Igreja e a 
sociedade, de modo prático?
Dr. Hugo - Muitas vezes, por uma 
visão distorcida do que vem a ser o 

Estado laico, autoridades públicas 
entendem que não há espaço em 
uma democracia como a nossa 
para a interação entre a Igreja e a 
esfera estatal. O Acordo mostra que 
a lógica é justamente a contrária, 
vez que a própria Constituição Fe-
deral proclama a interação desses 
atores em favor do bem comum. 
Dessa forma, demandas da Igreja 
passam a contar com um amparo 
legal  
JE -   O que está sendo feito 
para que os leigos e religio-
sos tomem conhecimento 

sobre os pontos tratados pelo 
acordo?
Dr. Hugo  - Muitos eventos, 
realizados não apenas pela Co-
missão Episcopal de Implemen-
tação do Acordo, coordenada 
pela CNBB, mas também pela 
Conferência dos Religiosos do 
Brasil já foram realizados ao 
longo desses anos em todo o 
território nacional. Além disso, 
as Edições CNBB publicaram um 
“vademecum” sobre o Decreto 
nº 7.107/2010 (que promulgou 
o Acordo).

Hospital da Mulher homenageia dra. Therezinha Veneziani Silva
Agente da Pastoral da Saúde e Ministra Extraordinária da Comunhão

Um ato ecumênico, celebra-
do na manhã do dia 7 de março 
por padre Edinei Evaldo Batista e 
dois pastores evangélicos, abriu 
oficialmente os atendimentos 
do Hospital da Mulher, inau-
gurado no dia 5, em São José 
dos Campos. A unidade está 
instalada em um prédio de dois 
pavimentos, com aproximada-
mente mil metros quadrados 
(Rua Saigiro Nakamura, 540), 
na Vila Industrial, região leste 
da cidade. No futuro, o hospi-
tal terá cerca de 8.000 metros 
quadrados e cerca de 100 leitos 
destinados, exclusivamente, 
ao atendimento das mulheres. 
A unidade ganhou o nome de 
Hospital da Mulher "Doutora 

Dr. Hugo Sarubbi Cysneiros durante encontro

firmeza e consistência para o 
nosso agir. Também levantou 

muitas novas questões e nos deu 
disposição para continuarmos a 

buscar conhecimento e esclare-
cimentos.”

Therezinha Veneziani Silva", fale-
cida em 2015, aos 88 anos. 
Homenagem

Lembrada por seu pioneiris-
mo, Doutora Therezinha Veneziani 
Silva dedicou sua vida profissio-
nal aos cuidados com a mulher. 
Obstetra e ginecologista, dra. 
Therezinha foi a primeira mulher a 
atuar na cidade, sendo a primeira 
médica a chefiar a Maternidade 
da Santa Casa de São José dos 
Campos. Nascida em uma fazenda 
na zona norte da cidade, cresceu 
acompanhando sua mãe que era 
parteira. Foi para o Rio de Janeiro 
estudar medicina em uma época 
em que não era comum a mulher 
sair de casa para cursar uma facul-
dade. Ser filha de parteira não foi 

o fato decisivo para sua escolha, 
mas sim por considerar a medicina 
oportunidade de servir. “Ser médi-
co é um dom de Deus que nos dá 
qualidade para servir ao próximo. 
A medicina implica no envolvi-
mento com a vida do paciente 
em sua totalidade, exigindo de 
nós dedicação, renúncia e muito 
amor”, declarou em uma entre-
vista para a Revista da Unimed. 
Além de profissional dedicada, 
doutora Therezinha entregou sua 
vida à família e à Igreja Católica. 
Era agente da Pastoral da Saúde e 
durante muitos anos foi Ministra 
Extraordinária da Comunhão na 
Catedral de São Dimas, missão que 
abraçava com muito amor. Junto 
com padre Paulo Renato F. G. de 

Campos ajudou a formar o Grupo 
de Médicos Católicos São Lucas, do 
qual participava ativamente até o 
final da vida. Nunca dissociou sua 

espiritualidade de sua atividade 
profissional: “assim como não 
se deve tentar curar os olhos 
separados da cabeça ou a cabeça 

separada do corpo, também 
não se deve tentar curar o corpo 
separado da alma”, afirmava 
dra Therezinha. 
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Conheça as atividades da Aliança de Misericórdia

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 Aliança de Misericórdia tem uma 
série de atividades fixas em São José 
dos Campos e está de portas abertas a 
todos que desejarem participar: 

24 HORAS DE ADORAÇÃO. Adoração 
com Jesus Exposto de 0h às 23h das 
quintas-feiras, na sede da Fraternidade. 
Você pode fazer parte da escala de ado-
radores. Ligue para definir um horário.

PASTORAL DE RUA acontece todas 
às terças feiras, a partir das 19h. 

ATENDIMENTO AOS MORADORES 
DE RUA, um dia que passam na sede 
da fraternidade, tomam banho, rezam 
juntos, cortam o cabelo, acontece aos 
sábados, das 10h às 14h. 

GRUPO DE ADORAÇÃO PADRE PIO, 
às quintas-feiras, na Capela Nossa Se-

nhora de Fátima, no Jardim Esplanada, 
em São José dos Campos. Este ano está 
sendo realizada a Escola de Cura. Cada 
semana um tema diferente é desenvol-
vido com formação e oração de cura.

THALITA KUM, mensalmente é 
realizada uma atividade missionária. 
Em março, a evangelização aconteceu 
na comunidade do Jardim Nova Es-

perança (Banhado), em São José dos 
Campos.

Para participar de alguma dessas ati-
vidades, basta entrar em contato com a 
Aliança de Misericórdia. Telefone: (12) 
3209-2613 | Av. Engenheiro Sebastião 
Gualberto, 500 – Vila Maria – SJCampos 
– e-mail: Misericordia.sjc@gmail.com

Jovem da diocese participa de missão na Amazônia
“Você quer participar 

de uma missão durante a 
Semana Santa na Amazô-
nia?” Este convite chegou 
em plena Quaresma na 
caixa de e-mails da jovem 
Mariane Almeida, da Pa-
róquia Nossa Senhora da 
Soledade, de São José dos 
Campos. Ela inscreveu-
-se, por meio do site dos 
Jovens Conectados, em 
2014, no projeto “Mis-
são Jovem na Amazônia”, 
uma ação da Comissão 
Episcopal para a juventu-
de da CNBB. Na época, a 
comissão recebeu quase 
3 mil inscrições. Foi o ges-
to concreto pós Jornada 
Mundial da Juventude, re-
alizada em 2013, proposto 
pela Comissão, um claro 
convite aos jovens para 
vivenciar o tema da JMJ 
do Rio de Janeiro: Sejam 
Missionários. E foi justa-
mente após a JMJ que o 
desejo de ser missionária 
brotou em Mariane e a 
impeliu a se inscrever no 
projeto.  

Mariane foi chamada 
para participar da "Pás-
coa Missionária", realizada 
pela Congregação dos 
Salesianos de Dom Bosco, 
em Manaus. “Ao receber o 
e-mail com o convite para 
fazer parte da Missão, eu 
reafirmei o desejo em ser 
missionária e fui uma das 
selecionadas dentre oito 
jovens dos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Espí-
rito Santo”, conta Mariane. 
Mais 70 missionário s de 
Manaus também partici-
param das missões. 

Páscoa missionária 
- Este projeto acontece 
há alguns anos na Arqui-

diocese de Manaus e leva 
jovens missionários aos 
lugares mais distantes 
da Amazônia para que as 
comunidades Ribeirinhas 
possam passar o Tríduo 
Pascal em unidade, mes-
mo sem a presença do 
sacerdote na festividade 
mais importante de nossa 
Igreja.

A chegada dos missio-
nários de outros Estados 
em Manaus aconteceu 
nos dias 21 e 22 de mar-
ço (segunda e terça-feira 
Santa). Nos dois primeiros 
dias, os jovens missioná-
rios ficaram em Manaus 

No dia 23, houve uma for-
mação sobre missiologia 
na qual cada um pode 
compreender melhor so-
bre o trabalho a ser rea-
lizado.

Povo de fé - Todos os 
missionários se encontra-
ram no dia 24 e partiram 
para as comunidades. 
Mariane foi para uma 
comunidade Ribeirinha 
chamada Ubim e lá, com 
mais três missionários, 
ajudou na organização 
litúrgica das celebrações 
e também incentivando 
as pessoas a se engajarem 
cada vez mais nas celebra-
ções e na comunidade.   

Para Mariane partici-
par da Semana Santa na 
Amazônia foi uma expe-
riência muito rica, espe-
cialmente, no que toca 
a parte celebrativa.  "Foi 
triste ver aquela realidade 
em que as comunidades 
têm a presença do padre 
apenas de três em três 
meses ou até com mais 
meses de intervalo. Em 

contrapartida, foi muito 
bom ver que, apesar disso, 
o povo tem muita fé e faz 
questão de participar das 
celebrações, ainda que 
sem a presença do padre, 
ainda que de maneira 
mais simples e com tantas 
dificuldades. Nesta época, 
o rio está baixo e existe 
muita vegetação na água 
o que dificulta muito a 
locomoção das comuni-
dades Ribeirinhas para 
as capelas", conta. Para 
Mariane, a fé do povo foi 
um marco importante e 
lhe trouxe lições que disse 
jamais esquecer. 

"Penso que às vezes te-
mos tanta oportunidade 
de participarmos ativa-
mente dos sacramentos 
como os da Penitência 
e da própria Eucaristia 
e não damos valor. Os 
Ribeirinhos, porém, dão 
um valor imenso para 
todos os momentos e isso 
mostra o quanto ainda 
precisamos evoluir em 
nossa fé" conclui a jovem.

e fizeram um reconheci-
mento da cidade, conhe-
cendo a realidade urbana 

desde a parte central e 
também as realidades 
mais periféricas da cidade. 
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Trinta e cinco anos de história

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

35 anos de história da salvação do povo de Deus desta Diocese, peregrinando na fé, a caminho do Reino Defini-
tivo. Desde a sua criação até hoje, a Diocese de São José dos Campos vem escrevendo uma história com fidelidade 
ao Evangelho, a Jesus Cristo e sua Igreja. Uma linda e frutuosa caminhada, que a partir desta edição iremos apre-
sentar.

Os principais 
acontecimentos no 
primeiro quinquênio 
1981 a 1986

1981
Em 30 de janeiro de 1981, 

com a Bula Papal “Qui in Beati 
Petri”, o Papa João Paulo II cria-
va a Diocese de São José dos 
Campos. No dia 18 de fevereiro 
daquele ano era oficialmente 
divulgada a criação da nova 
diocese e a nomeação de seu 
primeiro bispo, o padre Eusé-
bio Oscar Scheid, SCJ.  E no dia 
1º de maio ocorre a Sagração 
Episcopal, a posse e a instala-
ção da Diocese de São José dos 
Campos, confiando sua história 
ao patrono São José.

1982
Em 11 de dezembro de 1982, 

aconteceu a Ordenação Presbi-
teral de Padre Jonas Traversin, 
um jovem de 28 anos. Padre 
Jonas marcou a caminhada da 

diocese atuando nas paróquias 
Imaculada Conceição, de Jaca-
reí, Santa’Ana, São Sebastião, 
São João Batista e Comunidade 
São José Operário. Mas quis o 
Senhor que estivesse a seu lado 
e o chamou para a casa do Pai 
em 26 de janeiro de 2005, aos 
52 anos. 

1983
Dom Eusébio Oscar Scheid 

ordena Renato Lobo, que após 
10 anos deixou o ministério 
presbiteral para dedicar-se a 
uma vida laical.

1984
Inaugurada a Residência Teo-

lógica Padre Rodolfo Komórek, 
no dia 31 de maio, em Taubaté. 
Dom Eusébio Oscar Scheid 
ordena padre Dimas Cornélio 
do Nascimento, no dia 22 de 
dezembro.

1985
No dia de seu aniversário 

de instalação, a Diocese de 
São José dos Campos recebe 
mais dois novos padres: pa-
dre Carlos Alberto Gonçalves 
do Nascimento (padre Beto) 
e padre Nivaldo Aparecido 
Silva, que deixou o ministério 
presbiteral. Dom Eusébio funda 
uma nova paróquia a Paróquia 
Coração de Jesus, no Bosque 

dos Eucaliptos, em São José dos 
Campos, criada em 5 de março 
e instalada no dia 16 de junho 
de 1985.

1986
A Diocese de São José dos 

Campos recebe, em doação, 
os prédios do Seminário Santa 
Teresinha da Ordem dos Servos 
de Maria. Inicia-se a grande 
reforma para abrigar os semi-
naristas da diocese no curso de 
Filosofia. O Curso de Filosofia 
foi instalado provisoriamente 
no Cenáculo Santa Teresinha, 
em Jacareí, funcionando ali 
por cerca de dois anos.  Em 
1º de maio, são ordenados 11 

diáconos – o transitório Wil-
son Cunha e 10 permanentes: 
Djalma Celidônio de Melo, 
diácono Hamilton Simões de 
Souza, diácono José Antônio 
Monteiro de Carvalho (Zico), 
diácono Otílio Raimundo de 
Souza, diácono Orival de Sou-
za Titico e os irmãos diácono 
José Arantes Lima e diácono 
Maurício Barbosa Lima. E já 
falecidos: diácono Joel da Mata 
Nascimento, diácono Joseph H. 
Eloi Gaillardetz, diácono Josué 
Camargo Lima, diácono Juran-
dyr Nogueira da Silva. No dia 
6 de dezembro, foi ordenado 
presbítero, padre Moacir Silva, 
que anos mais tarde tornou-se 
o terceiro bispo diocesano de 
São José dos Campos e pri-
meiro joseense a ser nomeado 
para a sagração episcopal. No 
dia 20 de dezembro, foi a vez 
da ordenação presbiteral de 
padre Antônio Aparecido Alves, 
o padre Toninho e padre Pedro 
Paulo dos Santos, que depois 
de 4 anos, deixou o ministério.

População 
aproximada*

Paróquias Capelas Padres Diáconos 
Permanentes

Seminaristas Religiosos e 
Religiosas

Pastorais, Movimentos, 
Organismos e Novas 
Comunidades

1981 300 mil 21 125 25 7 37 194 11

2006
25 anos

900 mil 38 263 70 64 32 229 53

2016
35 anos

960 mil 45 300 112 31 186 76

Em preparação ao Jubi-
leu dos 300 anos do en-
contro da imagem de 

Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida, a ser celebrado, 
em 2017, a imagem pere-
grina visitará as dioceses 
e arquidioceses de todo o 
Brasil.

Na Diocese de São José 
dos Campos, a peregrinação 
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 ima-
gem será no Pavilhão do 
Centro da Juventude, no 

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

A visita de Nossa Senhora 
Aparecida é uma forma de 
retribuir a visita dos romeiros 
ao seu Santuário, que hoje re-
cebe um número superior a 10 
milhões de peregrinos ao ano. 
É também uma maneira de ir 
ao encontro daqueles que ain-
da não tiveram condições de 
visitar a Casa da Mãe Aparecida.

A comunidade que recebe a 
visita da Padroeira do Brasil vive 
um tempo especial da graça de 
Deus, tendo oportunidade de 
aproximar-se de Jesus e entrar 
na dinâmica da Salvação.

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.

Parque Industrial, em São José 
dos Campos.  Nossa Senhora 
Aparecida irá chegar no local 
em procissão luminosa, trazi-
da a partir da Paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes. Prepare 
sua caravana e venha celebrar!

MAIO - JUNHO
De 1 a 7 de maio - Catedral 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 - Sanatório Maria 
Imaculada
27 de maio a 5 de junho 
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 - Espírito Santo
Confira a programação completa no site da 
Diocese: www.diocesesjc.org.br

*Fonte: IBGE e demais dados Chancelaria
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Mensagem do Papa para o 53º Dia Mundial de Oração pelas Vocações (17 de abril de 2016)

A Igreja, mãe de vocações
Amados irmãos e irmãs!
Como gostaria que todos os 

batizados pudessem, no decur-
so do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia, experimentar 
a alegria de pertencer à Igreja! 
E pudessem redescobrir que a 
vocação cristã, bem como as 
vocações particulares, nascem 
no meio do povo de Deus e são 
dons da misericórdia divina! A 
Igreja é a casa da misericórdia e 
também a «terra» onde a voca-
ção germina, cresce e dá fruto.

Por este motivo, dirijo-me 
a todos vós, por ocasião deste 
53º Dia Mundial de Oração pe-
las Vocações, convidando-vos 
a contemplar a comunidade 
apostólica e a dar graças pela 
função da comunidade no 
caminho vocacional de cada 
um. Na Bula de proclamação 
do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, recordei as pala-
vras de São Beda, o Venerável, 
a propósito da vocação de São 
Mateus: «Miserando atque eli-
gendo» (Misericordiae Vultus, 
8). A ação misericordiosa do 
Senhor perdoa os nossos peca-
dos e abre-nos a uma vida nova 
que se concretiza na chamada 
ao discipulado e à missão. Toda 
a vocação na Igreja tem a sua 
origem no olhar compassivo de 
Jesus. A conversão e a vocação 
são como que duas faces da 
mesma medalha, interdepen-
dentes continuamente em 
toda a vida do discípulo mis-
sionário.

O Beato Paulo VI, na Exor-
tação Apostólica Evangelii 
nuntiandi, descreveu os passos 
do processo da evangelização. 
Um deles é a adesão à comu-
nidade cristã (cf. n. 23), da qual 
se recebeu o testemunho da 
fé e a proclamação explícita 
da misericórdia do Senhor. 
Esta incorporação comunitária 
compreende toda a riqueza da 
vida eclesial, particularmente 
os Sacramentos. A Igreja não 
é só um lugar onde se crê, mas 
também objeto da nossa fé; por 
isso, dizemos no Credo: «Creio 
na Igreja».

A chamada de Deus aconte-
ce através da mediação comu-
nitária. Deus chama-nos a fazer 
parte da Igreja e, depois dum 
certo amadurecimento nela, 

dá-nos uma vocação específica. 
O caminho vocacional é feito 
juntamente com os irmãos e 
as irmãs que o Senhor nos dá: 
é uma con-vocação. O dinamis-
mo eclesial da vocação é um 
antídoto contra a indiferença 
e o individualismo. Estabelece 
aquela comunhão onde a indi-
ferença foi vencida pelo amor, 
porque exige que saiamos 
de nós mesmos, colocando a 
nossa existência ao serviço do 
desígnio de Deus e assumindo 
a situação histórica do seu 
povo santo.

Neste Dia dedicado à oração 
pelas vocações, desejo exortar 
todos os fiéis a assumirem as 
suas responsabilidades no 
cuidado e discernimento voca-
cionais. Quando os Apóstolos 
procuravam alguém para ocu-
par o lugar de Judas Iscariotes, 
São Pedro reuniu cento e vinte 
irmãos (cf. Act 1, 15); e, para a 
escolha dos sete diáconos, foi 
convocado o grupo dos discí-
pulos (cf. Act 6, 2). São Paulo dá 
a Tito critérios específicos para 
a escolha dos presbíteros (cf. 
Tt 1, 5-9). Também hoje, a co-
munidade cristã não cessa de 
estar presente na germinação 
das vocações, na sua formação 
e na sua perseverança (cf. Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 107).

A vocação nasce na Igreja. 
Desde o despertar duma vo-
cação, é necessário um justo 
«sentido» de Igreja. Ninguém é 
chamado exclusivamente para 
uma determinada região, nem 
para um grupo ou movimento 
eclesial, mas para a Igreja e para 

o mundo. «Um sinal claro da au-
tenticidade dum carisma é a sua 
eclesialidade, a sua capacidade 
de se integrar harmonicamente 
na vida do povo santo de Deus 
para o bem de todos» (Ibid., 
130). Respondendo à chamada 
de Deus, o jovem vê alargar-se 
o próprio horizonte eclesial, 
pode considerar os múltiplos 
carismas e realizar assim um 
discernimento mais objetivo. 
Deste modo, a comunidade 
torna-se a casa e a família onde 
nasce a vocação. O candidato 
contempla, agradecido, esta 
mediação comunitária como 
elemento imprescindível para o 
seu futuro. Aprende a conhecer 
e a amar os irmãos e irmãs que 
percorrem caminhos diferentes 
do seu; e estes vínculos refor-
çam a comunhão em todos.

A vocação cresce na Igre-
ja. Durante o processo de 
formação, os candidatos às 
diversas vocações precisam 
de conhecer cada vez melhor a 
comunidade eclesial, superan-
do a visão limitada que todos 
temos inicialmente. Com tal 
finalidade, é oportuno fazer 
alguma experiência apostólica 
juntamente com outros mem-
bros da comunidade, como, 
por exemplo, comunicar a 
mensagem cristã ao lado dum 
bom catequista; experimentar 
a evangelização nas periferias 
juntamente com uma comu-
nidade religiosa; descobrir 
o tesouro da contemplação, 
partilhando a vida de clausura; 
conhecer melhor a missão ad 
gentes em contato com os 

missionários; e, com os sacer-
dotes diocesanos, aprofundar 
a experiência da pastoral na 
paróquia e na diocese. Para 
aqueles que já estão em for-
mação, a comunidade eclesial 
permanece sempre o espaço 
educativo fundamental, pelo 
qual se sente gratidão.

A vocação é sustentada pela 
Igreja. Depois do compromisso 
definitivo, o caminho vocacio-
nal na Igreja não termina, mas 
continua na disponibilidade 
para o serviço, na perseverança 
e na formação permanente. 
Quem consagrou a própria vida 
ao Senhor, está pronto a servir 
a Igreja onde esta tiver necessi-
dade. A missão de Paulo e Bar-
nabé é um exemplo desta dis-
ponibilidade eclesial. Enviados 
em missão pelo Espírito Santo e 
pela comunidade de Antioquia 
(cf. Act 13, 1-4), regressaram 
depois à mesma comunidade e 
narraram aquilo que o Senhor 
fizera por meio deles (cf. Act 
14, 27). Os missionários são 
acompanhados e sustentados 
pela comunidade cristã, que 
permanece uma referência 
vital, como a pátria visível onde 
encontram segurança aqueles 
que realizam a peregrinação 
para a vida eterna.

Dentre os agentes pastorais, 
revestem-se de particular rele-
vância os sacerdotes. Por meio 
do seu ministério, torna-se 
presente a palavra de Jesus que 
disse: «Eu sou a porta das ove-
lhas (…). Eu sou o bom pastor» 
(Jo 10, 7.11). O cuidado pastoral 
das vocações é uma parte fun-

damental do seu ministério. Os 
sacerdotes acompanham tanto 
aqueles que andam à procura 
da própria vocação, como os 
que já ofereceram a vida ao ser-
viço de Deus e da comunidade.

Todos os fiéis são chamados 
a consciencializar-se do dina-
mismo eclesial da vocação, 
para que as comunidades de 
fé possam tornar-se, a exemplo 
da Virgem Maria, seio materno 
que acolhe o dom do Espírito 
Santo (cf. Lc 1, 35-38). A mater-
nidade da Igreja exprime-se 
através da oração perseverante 
pelas vocações e da ação edu-
cativa e de acompanhamento 
daqueles que sentem a chama-
da de Deus. Fá-lo também me-
diante uma cuidadosa seleção 
dos candidatos ao ministério 
ordenado e à vida consagrada. 
Enfim, é mãe das vocações pelo 
contínuo apoio daqueles que 
consagraram a vida ao serviço 
dos outros.

Peçamos ao Senhor que 
conceda, a todas as pessoas 
que estão a realizar um cami-
nho vocacional, uma profunda 
adesão à Igreja; e que o Espírito 
Santo reforce, nos Pastores e 
em todos os fiéis, a comunhão, 
o discernimento e a paternida-
de ou maternidade espiritual.

Pai de misericórdia, que des-
tes o vosso Filho pela nossa sal-
vação e sempre nos sustentais 
com os dons do vosso Espírito, 
concedei-nos comunidades 
cristãs vivas, fervorosas e feli-
zes, que sejam fontes de vida 
fraterna e suscitem nos jovens 
o desejo de se consagrarem a 
Vós e à evangelização. Susten-
tai-as no seu compromisso de 
propor uma adequada cate-
quese vocacional e caminhos 
de especial consagração. Dai 
sabedoria para o necessário 
discernimento vocacional, de 
modo que, em tudo, resplan-
deça a grandeza do vosso amor 
misericordioso. Maria, Mãe e 
educadora de Jesus, interceda 
por cada comunidade cristã, 
para que, tornada fecunda 
pelo Espírito Santo, seja fonte 
de vocações autênticas para o 
serviço do povo santo de Deus.
Cidade do Vaticano, 29 de Novembro
I Domingo do Advento – de 2015.

FRANCISCUS
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Católicos e Evangélicos rumo à 2017
O ano de 2017 ficará mar-

cado na história por eventos 
significativos no meio eclesial, 
tanto a nível universal quanto 
para nós cristãos brasileiros, 
tanto do ponto de vista cató-
lico quanto protestante, daí o 
importante papel “ecumênico” 
dessas celebrações e a sua in-
dispensável preparação.

No meio católico temos as 
celebrações marianas: a) Os 
100 anos da aparição de Nossa 
Senhora, em Fátima, Portugal; 
b) Os 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, no Brasil. 

No meio protestante temos a 
celebração dos 500 anos Refor-
ma de Martinho Lutero.

Por isso, a Comissão Dioce-
sana do Diálogo Ecumênico 
convida todos os agentes de 
pastoral (padres, diáconos, 
religiosos, seminaristas e a lide-
rança diocesana e paroquial) a 
se prepararem para estas cele-
brações com o estudo aprofun-
dado destas duas obras:

Do conflito à Comunhão – Co-
memoração conjunta católico-
-luterana da Reforma em 2017. 
Texto elaborado pela Comissão 
Mista e editado ecumenica-
mente pela Editora Sinodal e 
Edições CNBB. Para aquisição 
do livro, favor acessar o site 
www.edicoescnbb.com.br ou 
entrar em contato: vendas@

edicoescnbb.com.br.

Motivação
Em 2017 cristãos ca-

tólicos e luteranos vão 
comemorar junto o V 
Centenário do Início da 
Reforma. Luteranos e 
Católicos hoje se ale-
gram com o crescimen-
to da compreensão, 
da cooperação e do 
respeito mútuos. Reco-
nhecem o fato de que o 
que une é mais do que 
o que separa: sobretu-
do, a fé comum no Deus 
Triuno e a revelação 
em Jesus Cristo, assim 

como reconhecimento das 
verdades básicas da Doutrina 
da Justificação. 

É a primeira comemoração 
que tem lugar na era ecumênica. 
Por isso, a comemoração comum 
é uma ocasião para aprofundar 
a comunhão entre católicos e 
luteranos. 

Magnificat, o louvor de Maria,  
de Martim Lutero. É uma re-
edição da obra do Pr. Martin 
Dreher feita de forma ecumê-
nica pela Editora Santuário e 
Editora Sinodal. Para aquisição 
do livro, favor acessar o site 
www.editorasantuario.com.br.

A equipe de coordenação 
do Diálogo Ecumênico do 
Regional Sul 1 da CNBB fez um 
pedido ao Cardeal de Apare-
cida para que houvesse em 
2017 um Simpósio Mariológico 
que contemplasse a dimensão 
ecumênica da pessoa de Maria, 
e esta nova edição do “Magni-
ficat de Martim Lutero” já é um 
passo significativo, que nos dei-
xa bastante felizes e motivados. 

O Cardeal Dom Raymun-
do Damasceno, Arcebispo de 
Aparecida, da parte católica 
e Nestor Paulo Friedrick, Pr. 
Presidente da Igreja Evangé-
lica de Confissão Luterana no 
Brasil (IECLB), da parte luterana, 
fazem uma apresentação con-
junta desta reedição. 

Motivação
Esta nova edição conjunta 

insere-se na comemoração 
de três eventos de grande 
relevância para a Igreja: a ce-
lebração do encerramento do 
Concílio Vaticano II, 300 anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida e a 
Comemoração dos 500 anos 
do início da Reforma, pela 
qual Martinho Lutero marcou, 
profundamente, a história do 
cristianismo. 

O Reformador fez do Magni-
ficat uma leitura piedosa e, ao 
mesmo tempo bíblica, muito 
bem aplicada à nossa vida 
pessoal de segmento de Cristo 
e rica de implicações sociais da 
doutrina cristã. 

O Magnificat, na ex-
posição de Lutero é 
exercício de piedade, 
de Mariologia evan-
gélica, de orientação 
sobre interpretação da 
História e convite para 
exercício responsável 
da política. 

Maria é para Lutero 
modelo de vida cristã, 
que experimentou a 
justificação por graça 
e fé. Ela é a obra prima 
do amor misericordio-
so de Deus.

Adquira estas duas 
obras, estude-as pes-

Semana de oração pela
unidade dos cristãos

Queridos irmãos e irmãs, 
mais uma vez ao nos aproximar 
do ápice do Tempo Pascal, que 
é a celebração de Pentecostes, 
temos a ocasião de celebrar 
a unidade dos cristãos, cujo 
fundamento é a única e mesma 
graça batismal.

Nós cristãos de São José 
dos Campos e Jacareí nos reu-
niremos de 09 a 13 de maio 
em diferentes regiões. Vamos, 
todos, participar!

O texto de reflexão foi orga-
nizado de forma ecumênica, 
por um grupo de Igrejas do 
país da Letônia, evangelizada 
no século X por missioná-
rios ortodoxos. Atualmente 
a Letônia se encontra numa 

encruzilhada de regiões lute-
ranas, católicas e ortodoxas. No 
período comunista, os cristãos 
testemunharam o Evangelho 
juntos - e isso até o martírio. Na 
lista dos mártires se encontram 
ortodoxos, luteranos, batistas e 
católicos. Suportaram a tortura 
e o exílio; morreram por causa 
da sua fé em Cristo.

Os cristãos da Letônia nos 
propõem, este ano, o texto de 
1Pd 2,9 “Chamados a proclamar 
os altos feitos do Senhor”, rea-
firmando assim a graça comum 
do sacramento do Batismo, que 
nos enxertou em Cristo e nos 
inseriu em seu Corpo Místico, 
que é a Igreja. Sugerem, ainda, 
a utilização dos símbolos bí-

blicos da vela, do sal e do pão 
nesta Semana de Oração.

Depois de termos vivido 
intensamente a 4ª edição 
ecumênica da Campanha da 
Fraternidade, somos agora 
convidados a orar juntos pelo 
dom da unidade, conforme o 
pedido de Jesus: “Que todos 
sejam um!” (Jo 17).

Este ano nossas celebrações, 
sempre às 19h30 acontecerão 
nas seguintes comunidades:

Dia 09 (seg.) Catedral São 
Dimas – tel.: 3322-0543

Tema: “Chamados a procla-
mar os altos feitos do Senhor”

Responsáveis: RPs 1 e 2
Dia 10 (ter.) Santuário do 

Carmo (Jacareí) – tel.: 3951-

2619
Tema: “Chamados a ser men-

sageiros da alegria”
Responsáveis: RPs. 6 e 7
Dia 11 (qua.) Igreja Luterana 

(Jd. Satélite) – tel.: 3207-4398
Tema: “Um povo de sacer-

dotes chamados a proclamar 
o Evangelho”.

Responsável: RP 5
Dia 12 (qui.) Paróquia N. Srª 

Soledade (Vista Verde) –tel.:  
3929-5587

Tema: “O testemunho fra-
terno”

Responsável: RP 4
Dia 13 (sex.) Capela N. Srª 

Auxiliadora (Jd. Augusta) – tel.: 
3921-1140

Tema: “Corações que quei-

mam para a unidade”
Responsável: RP 3
Desde já nossos sinceros 

agradecimentos aos padres e 
pastores, à Comissão Dioce-
sana do Diálogo Ecumênico, 
às equipes litúrgicas locais e a 
Dom Cesar, nosso Bispo Dioce-
sano, que participará conosco 
da Celebração de Abertura da 
Semana.

Neste Ano Santo Extraordi-
nário da Misericórdia, vamos 
intensificar nossos esforços 
e adesão à causa ecumênica, 
um dos pilares do Concílio 
Vaticano II.

Fraternalmente,
Pe. Sebastião Cesar Barbosa

Assessor Diocesano do Diálogo Ecumênico

soalmente ou em grupo, e as 
dê de presente a um parente 
ou amigo evangélico. É possível 
viver o sonho de Jesus “que to-
dos sejam um” (Jo 17). Abra-se 
à dimensão ecumênica da vida 
e da pastoral da nossa Igreja, 
seguindo os passos de São 
João XXIII e do Papa Francisco. 

A Comissão Diocesana estará 
aprofundando este ano, em 
suas reuniões, a obra “Do Con-
flito à Comunhão”. Fale com o 
seu pároco e venha participar 
conosco. 

Fraternalmente,
Pe. Sebastião Cesar Barbosa

Assessor Diocesano do Diálogo Ecumênico
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Compromissos do Bispo Diocesano

Agenda de compromissos de 
Dom Cesar em abril

Tradicionalmente, após a Semana Santa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) realiza sua Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Este ano, Dom Cesar Teixeira parti-
cipa da 54ª Assembleia Geral, em Aparecida, de 6 a 15 de abril. Além de reuniões e dos aten-
dimentos na Cúria Diocesana, muitas outras atividades marcam sua agenda do início ao fim 
do mês, como a celebração eucarística na Novena do padroeiro da Catedral Diocesana, em 4 
de abril e a comemoração dos 35 anos da diocese, no dia 30. 

Crismas
Dom Cesar vai ministrar o Sacramento 

da Crisma em 7 celebrações no decorrer do 
mês. As Crismas ocorrerão nas paróquias: 
São João Bosco (2), Nossa Senhora de 
Lourdes (3), Nossa Senhora do Rosário (3), 
Santa Rita de Cássia (16), São Benedito 
Alto da Ponte (17), Coração Eucarístico de 
Jesus (24), e novamente na Santa Rita de 
Cássia (29).

Assembleia Geral da CNBB
Juntamente com mais de 300 bispos 

de todo o Brasil, Dom Cesar Teixeira 
participa da 54ª Assembleia Geral da 
CNBB. Os bispos estarão reunidos em 
Aparecida (SP), de 6 a 15 de abril, 
discutindo como tema central “Cristãos 
Leigos e Leigas na Igreja e na Socie-
dade – Sal da Terra e Luz no Mundo”. 
Este é o maior encontro do episcopado 
brasileiro. São esperados cerca de 320 
bispos ativos e eméritos, dos dezoito 
regionais da CNBB. Diariamente, os 

trabalhos da Assembleia Geral iniciam 
com celebração da missa com laudes, 
das 7h30 às 8h45, no Santuário Nacio-
nal de Aparecida, com transmissão ao 
vivo pelas emissoras católicas de rádio 
e televisão.

Novenas
A Paróquia da Catedral de São Dimas 

recebe Dom Cesar Teixeira no dia 4 de 
abril, às 19h30, para a Celebração Euca-
rística dentro da Novena do Padroeiro. 
No dia 21, às 19h30, a comunidade 
da paróquia São José Operário, na 
Vila Paiva, em São José dos Campos, 
recebe o bispo diocesano para celebrar 
a missa da novena. No dia 28 é a vez da 
paróquia São José Operário, de Jacareí. 
A missa será às 19h. 

Seminaristas
Dia 17, Dom Cesar celebra a Santa 

Missa para os seminaristas da Filosofia e 
seus familiares, em Taubaté. E no dia 24, 

na Missa Vocacional, no Seminário Santa 
Teresinha, em São José dos Campos, haverá 
instituição de Ministérios para os semina-
ristas. Será às 19h e aberta a todos que 
desejam rezar pelas vocações.

Aniversário da Diocese e 
peregrinação da Imagem 
de Nossa Senhora Apare-
cida

A todos os diocesanos: marquem na 
agenda: dia 30 de abril, agradeceremos 
a Deus pelos 35 anos de instalação da 
diocese e ganharemos de presente a 
chegada da Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida. Uma grande acolhida e 
celebração acontecerão no Pavilhão da Ju-
ventude, no Parque Industrial. A partir das 
18h, teremos a procissão luminosa saindo 
da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
em direção ao Pavilhão, onde acontecerá 
a Missa do Aniversário da Diocese, presi-
dida por dom Cesar e concelebrada pelos 
nossos padres. 

Dom Cesar realizou 
sua 8ª visita pastoral

A Paróquia Santo Antônio, de Parai-
buna, acolheu Dom Cesar Teixeira nos 
dias 10, 11 e 12 de março. Nosso bispo 
retomou a Visita Pastoral, interrompida 
inesperadamente no ano passado. Ele 
passou três dias de convivência com a 
comunidade paroquial da matriz e co-
munidades da cidade de Paraibuna. No 
roteiro, preparado pela paróquia, o bispo 
diocesano conheceu a cidade e visitou 
as capelas rurais, onde conversou com 
a comunidade e celebrou a Eucaristia. 
Também encontrou-se com as lideranças 
na Igreja Matriz.

Dom Cesar Teixeira já realizou 
as seguintes Visitas Pastorais :

Santo Agostinho
(Urbanova – SJCampos)
Nossa Senhora Aparecida 
(Interlagos – SJCampos)
São Benedito 
(Galo Branco – SJCampos)
São Vicente de Paulo 
(Jd. São Vicente – SJCampos)
Santa Cecília (Jacareí)
São João Batista (Jacareí)
Casa de Recuperação Logos 
(Santa Branca)
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Paróquia distribui sementes de 
planta que combate o Aedes Egypti

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!

Obesidade abdominal - os riscos para o coração -
Saúde

Deus o abençoe com 
toda sorte de bênçãos 
físicas e espirituais.

Será que aquela “bar-
riguinha” saliente tem 
alguma relação com o 
coração?

Qual deveria ser o ta-
manho ideal da circunfe-
rência abdominal tanto 
no homem quanto na 
mulher?

Alguns a chamam de 
“pneus”, algumas são me-
nores, outras são mais 
salientes, o fato é que 
aquelas barriguinhas 
avantajadas não são nada 
saudáveis e trazem gran-
des perigos. A obesidade 
se converteu em uma 
grande ameaça para a 
saúde no mundo inteiro. 
O problema tem se torna-
do uma grande epidemia 
e principal fator de risco 
nas doenças cardiovascu-
lares. Nossa alimentação 

corpo.  Quais os melho-
res? Andar, correr, pular 
corda, andar de bicicleta, 
fazer esteiras etc, ou seja, 
os aeróbicos são os me-
lhores. 

O nosso corpo foi feito 
para se mexer, ele é mo-
vimento. Portanto, fechar 
um pouco a boca, evitar 
os açucares e carboidra-
tos, fazer atividades físi-
cas, pode ter a certeza ab-
soluta que os pneuzinhos 
vão embora e aquela 
gordura interna começa 
a diminuir. E o resultado? 
Sua saúde volta e sua 
autoestima se eleva. Deus 
o abençoe sempre mais.

está muito voltada para 
o consume exagerado 
de farinhas e os açucares. 
Isso é consequência do 
nosso ritmo moderno e 
estilo de vida. É sabido 
que os obesos têm me-
nos qualidade de vida e 
os estudos comprovam 
que o sobrepeso encurta 
a própria vida. Os riscos 
aumentam mais ainda 
quando a obesidade vem 
acompanhada com dia-
betes, hipertensão, este-
atose hepática (gordura 
no fígado), dislipidemia 
(gordura no sangue), ta-
xas de colesterol elevada, 
triglicérides. A chamada 
obesidade visceral ou 
subcutânea é perigosís-
sima. O tecido adiposo 
não é um mero local onde 
se armazena gordura, ele 
também acumula com-
postos tóxicos que inter-
ferem no metabolismo 

como um todo deixando 
um quadro de inflama-
ção interna muito grave, 
tornando-se, até, uma 
doença crônica.  

Além daquela gordura 
que você “vê” e pode até 
tocar com as mãos (gor-
dura subcutânea – loca-
lizada abaixo da camada 
mais externa da pele), 
tem a gordura visceral 
que fica atrás da parede 
abdominal e que podem 
comprometer muitos 
órgãos com quadros de 
inflamação.  Essa é a mais 
perigosa, porque vai li-
berando adipocinas (res-
ponsáveis por aumentar 
a pressão arterial e na 
absorção da insulina) 
Praticamente, tudo o que 
ingerimos durante o dia 
e não queimamos sufi-
ciente energia, vai sendo 
acumulado no corpo e 
se tornando gordura. É 

mais fácil perder a gor-
dura subcutânea através 
de exercícios e dietas. Já 
a gordura visceral é mais 
difícil, pois vai exigir um 
esforço muito maior do 
paciente.

Como podemos saber 
se temos gordura visce-
ral? É simples e qualquer 
um pode fazer em casa: 
pegue uma fita métrica e 
tire as medidas da circun-
ferência de sua cintura. 
Os homens devem ter até 
90 cm e as mulheres 80. 
Se os resultados ultrapas-
sarem essas marcas, signi-
fica que você está acumu-
lando “gordura visceral”, 
aquela mais perigosa que 

vai afetar o bom funcio-
namento do seu coração 
e outros órgãos vitais. 
Agora a melhor parte do 
nosso artigo: como per-
der essa gordura visceral? 
Há necessidade de se dar 
alguns passos: 

- buscar uma dieta 
pobre em calorias (ali-
mentos naturais, evitar 
gorduras, trocar frituras 
por grelhados, substituir 
os famosos “fast food” por 
cereais);

- exercícios, sim 
exercícios regulares e 
contantes. É fundamental 
queimar calorias. E como 
se consegue isso? Fazen-
do exercícios, suando o 

Crotalária é o nome dela! Uma planta 
que vem sendo usada para combater o 
mosquito transmissor da dengue, do Zika 
vírus e da Chikungunya.  Padre José Vieira 
Pinto, pároco da paróquia Nossa Senhora 
do Bonsucesso, em Monteiro Lobato, en-
tregou aos seus paroquianos as sementes 
de Crotalária para ajudar no combate ao 
temido mosquito. “Estamos vivendo um 
momento crítico e nós todos precisamos 
colaborar”, afirmou padre Vieira. 

Foram distribuídos cerca de 150 sa-
quinhos com sementes e um cartão que 
ensina como plantar e cuidar do arbusto. A 
entrega aconteceu no Fórum sobre a Cam-
panha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 
2016, que aconteceu no dia 14 de março, 
na Câmara de Vereadores de Monteiro 
Lobato e na paróquia, no dia 22 de março, 
terça-feira da Semana Santa, dia em que 
a comunidade refletiu sobre a CFE. Em São 
José dos Campos, na Paróquia Santa Rita 

de Cássia, padre Geraldo Magela distribuiu 
1 mil saquinhos em sua comunidade. E 
sempre lembrando que não se pode des-
cuidar dos cuidados necessários para evitar 
os criadouros de larvas do Aedes Egypt.

A planta é conhecida por atrair libélulas 
e outros insetos voadores que se alimen-
tam das larvas e também dos mosquitos 
adultos. Pode ser plantada em vasos, 
germina entre 4 e 7 dias e em até 100 dias 
já florescem. 

Paróquia do Parque
Industrial completa 40 anos
Data da criação: 7 de abril de 1976
Data da instalação: 12 de abril de 1976

A pequena gruta dedicada a Nossa 
Senhora de Lourdes, na beira da rodovia 
Presidente Dutra, no km 322, é ponto 
de parada dos viajantes há muitos anos. 
Ali surgiu a devoção dos moradores do 
Parque Industrial por Nossa Senhora 
de Lourdes, que a escolheram como 
padroeira da comunidade. Foi na dé-
cada de 60, com a criação do bairro do 
Parque Industrial que surgiu a semente 
da grande comunidade que é hoje. Sob 
os cuidados da Congregação dos Padres 
do Coração de Jesus, a paróquia Nossa 
Senhora de Lourdes chega aos 40 anos 
de instalação com grande número de fiéis 
e uma vida pastoral intensa. Cercada por 
uma das maiores concentrações popula-
cionais do município, além da Matriz, a 
paróquia tem mais cinco capelas: São 
Luiz Gonzaga, São Lucas (31 de março), 
Santa Teresinha (Palmeiras de São José), 
São Cristóvão (Chácaras Reunidas), São 
Francisco de Assis (Rio Comprido) e já 
fez surgir uma nova paróquia: a Nossa 
Senhora de Fátima, no Jardim Oriente, 
desmembrada em 2012.   O pároco atual 
é o padre Ademilson Aparecido da Silva, 
que conta com a colaboração de padre 
Edson Benedito dos Santos e padre Au-

“A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes tem 
me auxiliado no acolhimento e no ensinamento 
cristão, o que transformou a mim e toda minha 
família em discípulos e missionários”. Este teste-
munho de José Jorge Calisto, 64, da Comunidade 
São Francisco de Assis, Bairro Rio Comprido, resu-
me a influência da vida paroquial no crescimento 
espiritual. Em 40 anos de existência, a Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes soma milhares de 
almas cativadas para o serviço do Reino de Deus.  

A pequena Tamyê Fagundes, 10, participante 
da Pastoral dos Coroinhas e da Pascom, na Matriz, 
também deixou seu testemunho no informativo 
especial do aniversário da paróquia: "A paróquia 
me fez ficar mais perto de Jesus, e me fez refletir 
sobre quem eu sou e o que eu faço de errado; 
a paróquia fez com que eu amasse muito mais 
Jesus. Hoje tenho cinco anos de coroinha. Durante 
essa caminhada, eu quis desistir várias vezes, mas 
algo durante as missas me dizia “Não saia” e eu 
percebi que meu lugar era lá em cima, ao lado de 
Jesus. Há pouco tempo também entrei na Pascom. 
Espero que a paróquia cresça sempre mais e ajude 
muitas pessoas a encontrarem suas vocações e que 
elas amem muito Jesus e se amem uns aos outros, 
assim como Ele nos amou.”

Testemunhando a fé

rélio Mariotto e dos diáconos Sebastião 
Celso Ramos, Marcos Moreira e Gilson 
Andrade de Paula.
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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:

- Pela ressurreição Jesus declara VITÓRIA sobre a morte e nos dá a 
oportunidade de uma nova vida.

- Com sua morte e RESSURREIÇÃO Jesus nos salvou.
- Com sua morte na cruz Jesus venceu o PECADO.
- A ressurreição é algo grandioso que deve nos encher de ALEGRIA.
- O mais importante que celebramos na SEMANA Santa é a ressurrei-

ção de Jesus.
- A MORTE de Jesus na cruz é uma grande PROVA de amor por cada 

um de nós.
- PÁSCOA significa passagem da morte para a vida.

Oração
Jesus, meu Salvador, o Senhor venceu 
a morte e mostrou ao mundo inteiro 
como é grande o seu amor por cada um 
de nós! Neste dia especial que celebra-
mos a Páscoa, queremos te dizer obri-
gado por este amor maravilhoso e por 
nos dar vida nova. Amém.

CRUZADINHA
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia Santa Teresa do Menino Jesus
B – Paróquia Santa Rita de Cássia
C – Paróquia Santa Cecília

Você pode ganhar um lindo presente se a sua resposta for 
selecionada. Para participar basta enviar sua carta ou e-mail 
com a resposta da pergunta deste mês. 

O brinde deve ser retirado na Cúria Diocesana, com Ana Lúcia, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira
 Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 1 – Jd. São Dimas –  SJCampos - Tel.: 3928-3911

Envie sua resposta até o dia 20 de abril. 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 do mês passado é da Paróquia São João Batista, 
em Jacareí.
Ganhador: Reinaldo Gonçalves, Paróquia São Silvestre.

Livro "O Abraço do Pai"
Monsenhor Jonas Abib
Nesse livro, Monsenhor Jonas, mais uma vez, vem nos falar da misericórdia 
de Deus com clareza e sutileza. "O Pai das Misericórdias está de braços 
abertos esperando por você. Ele os aguarda com infinita paciência."

Natalício
1  Dom Dimas Lara Barbosa 
3  Diác. Sebastião Garcia Machado 
4  Pe. Eduardo Fraga e Silva 
4  Diác. Francisco Osvaldo Borges 
6  Pe. Messias Rochinski 
9  Dom José Roberto Fortes Palau 
13  Cônego Benedito Azevedo Gouvêa 
15  Diác. Hugo Urbano de Souza 
15  Diác. José Antonio Aparecido Friggi 
16  Papa Emérito Bento XVI 
16  Diác. Luiz Carlos Arantes 
20  Diác. João Mendes Pereira 
23  Diác. José Dias do Vale 
23  Diác. José Silva 
25  Diác. José Benedito Leite 
26  Diác. Rubens Karnauchovas 
25  Diác. Pasquale Gerardo 
30  Pe. Raimundo Paulo de Siqueira

Ordenação
23  (1962) Frei Nivaldo José Maria Machado, OSM
30  (2014) Dom José Roberto Fortes Palau
  (Ordenação Episcopal)


