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

Editorial

A Mãe Aparecida
veio visitar seus filhos

Caminhada Pastoral

Os avanços na elaboração do PDEP
Foram muito positivos os 

encontros realizados no último 
dia 16 de abril, para apresentar 
aos representantes dos CPPs 
(Conselho Pastoral Paroquial) a 
primeira parte do PDEP (Plano 
Diocesano de Evangelização e 
Pastoral).

Houve expressiva presença 
dos convocados em cada Região 
Pastoral, revelando o interesse e 
o compromisso dos fiéis cristãos 
leigos por esse instrumento nor-
teador da missão da Diocese em 
todas as suas instâncias. Houve 
também excelente participação 
dessas pessoas com comentários 
e sugestões que muito contri-
buirão para o enriquecimento 
do PDEP.

Alguns grupos de diocesanos 
ainda não tiveram contato com o 
PDEP, mas o farão em breve. Até 
o dia 21 de junho esses grupos 
serão visitados por membros da 
ECOP (Equipe de coordenação 
pastoral) e lhes será apresentado 
aquilo que já foi elaborado.

Enquanto isso, cada mem-
bro da ECOP está se reunindo 

com pessoas convidadas para a 
elaboração dos projetos estra-
tégicos que tornarão efetivo o 
compromisso pastoral e evan-
gelizador com cada uma das 
cinco áreas escolhidas pela 4ª 
Assembleia Diocesana: Família, 
Juventude, Processo catequético 
formador de discípulos missio-
nários, Dimensão Social da fé e 
Ação Missionária. Para cada área 
são em média quatro projetos 
estratégicos.

Com isso, a elaboração do 
PDEP vai avançando em vista de 
sua redação final e apresentação 
em futura Assembleia Diocesana 
para que o estude e aprove.

Enquanto aguardamos a che-
gada a esse ponto continuemos 
animados e confiantes de que 
o PDEP será uma grande mola 
propulsora de nossa ação evan-
gelizadora e pastoral. Além de 
tudo o que se tem feito, que cada 
diocesano também reze sempre 
na intenção deste objetivo.

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.

No dia 01 de maio a Diocese de São José dos Cam-
pos completou 35 anos de história e missão. Foi 
uma ocasião privilegiada para essa Igreja Parti-

cular celebrar, agradecer e tomar consciência das ma-
ravilhas que Deus tem realizado nela e através dela.

Para marcar essa data aconteceu a recepção da Ima-
gem Jubilar de Nossa Senhora Aparecida, vinda do 
Santuário Nacional, e que durante um ano visitará as 
paróquias que compõem a Diocese. Essa visita abre 
para a Diocese de São José dos Campos um tempo es-
pecial de graças, pois quando a Mãe vem ao encontro 
dos filhos traz em seu coração e em  suas mãos muitas 
bênçãos para com eles partilhar.

Como há dois mil anos Ela dirigiu-se apressadamen-
te à casa de Isabel, Maria vem agora visitar a Diocese de 
São José dos Campos, trazendo-lhe alegria e novidade. 
A sua pressa já não está nos pés, mas no coração que 
convida seus filhos a fazer tudo o que Jesus disser. 

A presença de Maria junto aos seus devotos é inspi-
radora da fé, da fidelidade e da misericórdia. Com ela 
se pode aprender o jeito de Jesus, tão necessário para a 
verdadeira alegria de quem o segue e o anuncia.

Ela vem como a Mãe que se sente bem na casa dos 
filhos e enquanto está em sua companhia divide com 
eles a sua experiência de mulher evangelizada e evan-
gelizadora.

No seu jeito humilde pode-se tocar a grandeza de 
Deus que se comunica por meio dos simples; em seu 
silêncio ouve-se a mensagem que fala ao coração; na 
ternura de seu olhar os cansados se refazem; sua pre-
sença faz diferença.

Por essa razão, a Imagem Jubilar não deverá perma-
necer somente nas Igrejas, mas ser levada até outros 
ambientes para que mais pessoas experimentem por 
meio da mãe o brilho e a beleza do amor divino que em 
sua vida e missão se irradia.

As paróquias e comunidades que receberão a Ima-
gem deverão ser criativas procurando fazer dos mo-
mentos mais simples os mais marcantes na história do 
seu povo.

Sem esquecer que Maria sempre leva as pessoas a Je-
sus, todos se esforcem para fazer da visita da Imagem 
Jubilar de Nossa Senhora Aparecida uma oportunidade 
de evangelização que gere novos e numerosos discípu-
los-missionários do Filho de Deus.

Participantes da apresentação do PDEP das Regiões Pastorais I e II
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

54ª Assembleia Geral da CNBB
Palavra do Pastor

Como todos os anos, duas 
semanas após a Páscoa, 
os Bispos Católicos do 
Brasil se reuniram na 54ª 

Assembleia da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, em 
Aparecida, SP, junto do Santuário 
Nacional da Padroeira do Brasil.

Esta reunião anual é um sinal 
da unidade da Igreja do Brasil, re-
presentada em seus pastores, su-
cessores dos Apóstolos e respon-
sáveis pela vida e ação da Igreja 
Católica no Brasil. São dias de 
oração, de reflexão, de encontro, 
de estudos, de troca de experiên-
cias, de retiro, de planejamento e 
de convivência fraterna e pasto-
ral. A reunião dura 10 dias, com 
celebrações da Eucaristia diárias 
no Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, transmitidas 
pelos meios de comunicação para 
todo o país. Assim todas as famí-
lias, comunidades e pessoas in-
teressadas, podem acompanhar 
esta importante reunião anual 
que vai animando a vida de toda 
a Igreja Católica no Brasil. 

São enviadas mensagens ao 
Santo Padre, a alguns cardeais, 
aos irmãos latino-americanos no 
Episcopado, ao povo brasileiro e 
a outras instituições, mostrando 
a ligação profunda dos Bispos do 
Brasil com o Papa, os seus irmãos 
na fé e com a realidade brasileira.

A agenda é muito cheia, mas 
poderíamos dizer, se divide em 
algumas partes importantes: 1. as 
celebrações e orações; 2. o estudo 

de documentos e sua aprovação; 
3. as reuniões privativas dos bis-
pos sobre assuntos importantes 
da vida da Igreja no Brasil; 4. as 
reuniões por regiões e regionais 
da CNBB; 5. a entrega dos prêmios 
da comunicação julgados pela 
CNBB, para artistas em diversos 
campos; 6. diversos encontros 
com pessoas de referência, e com 
instituições que trabalham em 
comunhão com a CNBB e outras. 
Assim, como podem perceber, a 
lista de trabalhos é imensa e exige 
muito de todos os participantes. 

Marcam presença todos os Bis-
pos diocesanos e auxiliares das 
dioceses do Brasil, como tam-
bém, um bom grupo de Bispos 
eméritos que dão sua contribui-
ção nos trabalhos e reflexões da 
conferência. 

Ressalto alguns assuntos e do-
cumentos estudados e aprovados 
ou encaminhados na 54ª Assem-
bleia deste ano:

a) as notas e mensagens sobre a 
realidade brasileira, no momen-
to, e os estudos sobre a realidade 
brasileira e a realidade eclesial, 
especialmente através de dois 
documentos: “pensando o Brasil” 
e “o quadro religioso no Brasil”;

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

b) o estudo e aprovação do tema 
central da Assembleia: “Cris-
tãos Leigos e Leigas na Igreja e na 
Sociedade. Sal da terra e luz do 
mundo”. Tal documento foi estu-
dado durante todo o ano passado 
e agora foi retomado e trabalhado 
em grupos e no grande plenário. 
Depois de muita reflexão e estu-
dos, especialmente à luz do do-
cumento pós-sinodal “a alegria 
do amor” do Papa Francisco, foi 
aprovado pela Assembleia. Será 
impresso e será tema de estudos 
em todas as dioceses do Brasil, 
balizando a ação da Igreja para os 
próximos anos.

c) estudo e aprovação de outros 
documentos: a tradução dos li-
vros litúrgicos, temas de liturgia, 
temas da doutrina da fé, temas 
canônicos, “sobre a obrigatorie-
dade do matrimônio civil”,  o dí-
zimo na Igreja no Brasil, batismo 
de crianças adotadas por casais 
homoafetivos, questão indígena, 
a encíclica Laudato Si, os Pro-
tomártires do Brasil etc... Como 
veem, uma série de reflexões 
sobre temas de interesse de toda 
a Igreja e que tocam pontos fun-
damentais da fé, da doutrina, da 
disciplina e da pastoral.

d) Celebração do retiro dos 
bispos com o cardeal Gianfranco 
Ravasi, com o tema da misericór-
dia. Foram quatro grandes refle-
xões, muito bonitas e profundas. 
Depois, tempo para as confissões 
entre os Bispos, uma caminhada 
penitencial até a Basílica, a pas-
sagem da Porta Santa e a celebra-
ção Eucarística de encerramento 
do retiro espiritual.

e) Foram apresentados os di-
versos relatórios da CNBB pela 
presidência e pelas comissões. 
Tive a oportunidade apresentar o 
relatório do projeto “Comunhão e 
Partilha” através do qual, os Bis-
pos do Brasil financiam e susten-
tam a formação de mais de 300 
seminaristas de dioceses pobres 
do Brasil. Um projeto de Deus que 
ajuda a construir nossas comuni-
dades e igrejas particulares. 

E assim, poderíamos ir apresen-
tando ainda muitas outras ativida-
des, reuniões, estudos, encontros 
etc. Agradeço a Deus as orações 
que nossos diocesanos(as) fizeram 
pelos Bispos, tendo em vista a boa 
realização da Assembleia. Agora 
é aproveitar as riquezas que vem 
da Assembléia para aplicá-las em 
nossa realidade diocesana.
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Entrevista: As novas comunidades
As novas comunidades são uma realidade ainda recente. O Concílio Vaticano II marca esse novo Pentecostes, essa nova primavera na vida da Igreja. A partir de 
então florescem movimentos em respostas aos desafios da cultura moderna. Os fiéis encontram a possibilidade de vivenciar radicalmente o Evangelho, de se 
formar na fé cristã, crescer e se comprometer apostolicamente como verdadeiros discípulos missionários. Padre Djalma Lopes Siqueira é o Assessor da Comissão 
das Novas Comunidades e Associações e concedeu entrevista ao Jornal Expressão sobre o surgimento e a atuação das novas comunidades na vida da Igreja.

Jornal Expressão - Os pri-
mórdios do Cristianismo foram 
marcados pelo surgimento de 
várias comunidades. Dois mil anos 
depois, vemos o afloramento das 
novas comunidades. Este fato é 
um renascimento do cristianismo 
como na origem?
Padre Djalma Lopes Siqueira - 
As comunidades da Igreja Primitiva 
eram mais amplas e variadas de 
ministérios. Algumas delas tiveram 
mesmo Apóstolos à sua frente. 
Neste aspecto, do ponto de vista 
teológico, são as dioceses que tem 
um parentesco mais próximo com 
elas. No entanto, as Novas Comu-
nidades, num esforço de retorno às 
fontes, encontram também nestas 
comunidades inspiração para a sua 
vivência de comunhão. 
JE - Como é feito o discernimento 
sobre se um grupo organizado 
pode ser definido como uma nova 
comunidade? 
Padre Djalma - Uma Nova Comu-
nidade autêntica é antes de tudo 
um dom e um apelo de Deus que 
se manifesta através de uma ou 

mais pessoas e que é participado 
por outras que comungam e se 
identificam com aquela proposta 
de vida cristã. Como desdobra-
mento do carisma fundacional é 
necessário que a Nova Comunidade 
apresente uma proposta apostólica 
específica, tenha uma percepção e 
vivência de uma espiritualidade 
que favoreça os membros na sua 
vocação à santidade e apresente 
um programa básico formativo, 
segundo as etapas da sua forma-
ção inicial e permanente. 
JE - As Novas Comunidades são, 
em sua maioria, surgidas da 
Renovação Carismática Católica. 
Por que essa ligação? 
Padre Djalma  - São muitos os 
fatores que explicam esta rela-
ção. Existem, em minha opinião, 
explicações de ordem humana e 
espiritual, aspectos positivos e 
limitações, mas que a providência 
pode utilizar para o aparecimento 
de Novas Comunidades. O alto 
número de membros nos quadros 
da RCC, o clima de participação 
e protagonismo laical que a RCC 

proporciona, certa autonomia e 
independência que a RCC cultiva 
no cenário eclesial, a abertura 
às inspirações do Espírito Santo, 
tudo isso faz com que ela se torne 
terreno fecundo para o surgimento 
das Novas Comunidades.    
JE - Qual a diferença entre uma 
nova comunidade e uma associa-
ção privada de fieis?
Padre Djalma - A Associação pri-
vada de fiéis é a configuração ca-
nônica em que a Nova Comunidade 
se encaixa na legislação eclesial, 
quando ela adquire personalidade 
jurídica. As Novas Comunidades 
por ser um fenômeno novo não 
figuram como tal no atual Código 
de Direito Canônico, mas algumas 
delas na medida em que adqui-
rem maior consistência eclesial, 
elaboram estatutos e recebem 
aprovação diocesana como Asso-
ciação Privada de Fieis, através de 
decreto do bispo da diocese onde 
se deu a fundação. 
JE - Há um tempo a Comunidade 
Canção Nova recebeu o reconhe-
cimento pontifício. O que isso 

significa?
Padre Djalma  - Primeiro a 
Nova Comunidade deve obter o 
reconhecimento como Associação 
Privada de Fieis de direito dioce-
sano. Tendo cumprido esta etapa 
e na medida em que ela cresce 
existindo num número maior de 
dioceses, ela pode elaborar melhor 
os seus estatutos, contemplando 
a amplitude da sua existência 
e apresentar junto ao Pontifício 
Conselho para os Leigos no Vati-
cano, o pedido de reconhecimento 
no âmbito pontifício. Foi isso o 
que aconteceu com a Comunidade 
Canção Nova que recebeu há pouco 
o reconhecimento definitivo.
JE - Em 2010, a CNBB lançou o 
documento 100: “Comunidade 
de comunidades: uma nova paró-
quia”. É uma resposta à necessida-
de de uma verdadeira conversão 
pastoral para a vivência da fé? 
Padre Djalma - A conversão 
pastoral toca muitos aspectos da 
vida eclesial, não só no âmbito 
das estruturas, mas também no 
âmbito dos agentes e das ações. 

Anualmente, a Comissão 
das Novas Comunida-
des realiza um grande 
encontro diocesano no 
Domingo de Pentecostes. 
A programação conta com 
pregação, Santa Missa e 
estandes de apresenta-
ção de cada comunidade 
presente na diocese. Este 
ano, o Encontro será dia 
15 de maio, na quadra da 
Comunidade Magnificat, 
em São José dos Campos.

Mas a comunhão é sem dúvidas, 
um aspecto muito importante 
desta conversão que a Igreja deve 
buscar de forma permanente. Se a 
Igreja é comunhão e a paróquia é 
instância básica da Igreja, ela deve 
se empenhar em estruturar-se 
como rede de comunidades.
JE - Como se organizam as novas 
comunidades em nossa diocese?
Padre Djalma - A Comissão das 
Novas Comunidades tem um pres-
bítero como Assessor Eclesiástico in-
dicado pelo bispo diocesano. Desde 
o início desta Comissão que derivou 
da Comissão dos Movimentos e 
Associações, eu estou exercendo esta 
função. Comigo atua um Conselho 
composto por cinco membros que 
é um órgão de serviço e discerni-
mento para preparar e coordenar 
as reuniões com os responsáveis e 
formadores das Novas Comunidades 
e a assembleia geral que acontece 
anualmente. Além disso, contamos 
com uma escola com encontros 
mensais, de março a novembro que 
busca clarear a compreensão acerca 
das Novas Comunidades.

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.

Faculdade Católica oferece
Curso Superior de Gestão de RH

Abertas as inscrições para o ves-
tibular de inverno para o Curso de 
graduação em Gestão de Recursos 
Humanos, na Faculdade Católica de 
São José dos Campos, para as tur-
mas com início no segundo semes-
tre de 2016. O curso tem duração de 
dois anos e a Católica-SJC oferece 50 
vagas e tem por objetivo formar 
líderes gestores de pessoas, 
com visão crítica e reflexiva.

A prova será no dia 4 de junho, 
mas os interessados podem agendar 
outro dia para realizar a avaliação.

A professora Dra. Danielle Corga, 
coordenadora do curso de GRH, 
explica o porquê vale a pena investir 
nesta carreira.

Jornal Expressão - Qual o 
diferencial do curso oferecido pela 
Faculdade Católica de São José dos 
Campos?

Dra. Danielle - Nosso diferen-
cial está na qualidade do curso que 
oferecemos, nossos professores são 

O prédio da Faculdade Católica 
fica na Av. São João, 2650
Jardim das Colinas, em São José dos Campos
Telefone: 12 4009-8383
Inscrições pelo site: 
www.faculdadecatolicasjc.edu.br

Mestres, Doutores e especialistas com 
longa e vasta experiência de merca-
do, mas com base fundamentada na 
ética-cristã.

JE -  O que faz o profissional 
formado nesta área?

Dra. Danielle  - Este profis-
sional está apto a trabalhar em 
qualquer organização privada ou 
pública, na gestão dos colaboradores, 
desde o trabalho com folha de pa-
gamento até na gestão dos talentos 
da organização.  O profissional de 

GRH torna-se apto a enfrentar os 
desafios do mercado de trabalho, a 
prestar concursos públicos que exi-
jam a graduação e a realizar cursos 
de especialização, MBA e Mestrado. 

JE  - Qual o cenário atual do 
mercado de trabalho para os pro-
fissionais de Gestão de Recursos 
Humanos?

Dra. Danielle - Esse profis-
sional poderá trabalhar em todas 
as organizações de todo e qualquer 
segmento, pois em todas elas existem 
profissionais que deverão ter uma 
gestão voltada para elas. O mercado 
é extremamente favorável a essa 
"expertise" já que temos a demanda 
da profissionalização de uma mão 
de obra que, de modo geral, ainda 
não é especializada. As organizações 
carecem desse profissional.
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Paróquias em festa
Agende-se

Novena e Festa da  Padroeira
Paróquia N. Sra. de Fátima (Jd. Oriente)
Comemorando a padroeira, a paróquia do Jardim 
Oriente, em São José dos Campos, celebra novena 
e festa de 3 a 13 de maio. Em todos os dias haverá 
oração do Santo Terço, às 18h45, e missa presidida por 
padres convidados todos os dias às 19h30. Confira a 
programação para o dia da padroeira.
13 de maio (6ª-feira)
18h45: Oração do Terço
19h30: Missa Solene seguida de coroação e procissão.
Celebrante: Pe. Pedro Graciano Junior.
Rua Sol Nascente, 238, Jd. Oriente – SJCampos. 
Informações: (12) 3931-6491 

Festa de Pentecostes 2016
Paróquia Espírito Santo
De 08 a 15 de maio a Paróquia Espírito Santo, no Jardim 
Satélite, em São José dos Campos, celebra a Semana de 
Pentecostes com o tema: “Nome de Deus é misericór-
dia”. Com shows aos domingos, a programação conta 
também com missas presididas por padres convidados 
em todas as noites.Confira:
Dia 8 de maio (domingo)
18h30: Missa presidida por Pe. Fr. Gilson da Silva 
Azevedo Pupo (Diocese de Santo Amaro/SP).
20h30: Evangeliza Show com Frei Gilson Azevedo 
(Som do Monte)
Dia 9 de maio (2ª-feira)
19h30: Missa presidida por Pe. Antônio Maria
Dia 10 de maio (3ª-feira)
19h30: Missa presidida por Pe. Eduardo Dougherty 
(TV Século 21)
Dia 11 de maio (4ª-feira)
19h30: Missa presidida por Pe. Ailton Fernandes Car-
doso (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e 
Santa Rosália – Diocese de Santo Amaro/SP)
Dia 12 de maio (5ª-feira) - Dia especial de oração pe-
las famílias e diversas necessidades do corpo e da alma.
19h30: Missa presidida por Pe. Roger Luis (Comuni-
dade Canção Nova)
Dia 13 de maio
19h30: Missa presidida por Pe. Rodrigo Natal (Diocese 
de Taubaté/SP).
Dia 14 de maio (sábado)
19h: Missa presidida por Pe. Luís Fernando Soares 
(Paróquia Espírito Santo - SJC)
Dia 15 de maio – Domingo de Pentecostes
7h30, 10h e 12h: Missas
18h30: Missa Solene presidida por Dom Cesar
20h30: Evangeliza Show com Flavinho
Av. Cassiopeia, 461 – Jd. Satélite – SJCampos.
(12) 3931-2959 / www.paroquiaespiritosanto.com.br

Tríduo e Festa de São Benedito – Igaratá 

De 12 a 15 de maio acontece a tradicional Festa 
de São Benedito, em Igaratá. Este ano o tríduo 
terá como tema: "Chamados a proclamar os altos 
feitos do Senhor" (1 Pedro 2, 9). As missas na 
quinta, sexta e sábado serão às 19h30.  Confira a 
programação festiva nos dia 14 e 15.
Dia 13 de maio (sexta-feira), às 20h30 – Jantar no 
Salão Paroquial (Costela no bafo).
Dia 14 de maio (sábado): 12h Cavalgada. 17h 
Procissão de cavalos e encerramento. 19h30 Santa 
Missa. 21h Show e quermesse.
Dia 15 de maio (domingo): 10h: Procissão e missa 
com romeiros. 12h: Almoço grátis. 13h30: Bingo 
Beneficente. 15h: Leilão de gados. 19h: Santa 
Missa. 20h: Show e quermesse.
As festividades acontecerão na Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Patrocínio (Rua Ver. Ignácio Fernandes 
Fortes, s/n – Centro – Igaratá). Informações: 
(11) 4658-1060 / facebook.com/paroquia.ns.do.
patrocinio

Novena e Festa de N. Sra. Auxiliadora
Paróquia Sagrada Família
A paróquia Salesiana de São José dos Campos cele-
bra Nossa Senhora Auxiliadora com novena de 15 
a 23 de maio com missas de segunda a sexta-feira 
às 19h30, sábados às 18h e domingos às 19h. Em 
cada dia haverá a presença de um padre convidado.  
No dia 24 de maio (3ª feira), o dia da Festa, a missa 
será presidida pelo pároco, Pe. Silvio César da Silva.
Rua Padre Rodolfo, 28 - Vila Ema - SJCampos. 

Informações: (12) 3921-9460 / www.sagradafa-
miliaonline.org.br

Festa de Maria 2016 – Paróquia
N. Sra. de Fátima (Altos de Santana)
Maio é um mês muito especial para a Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, do bairro Altos de San-
tana, em São José dos Campos. A paróquia que tem 
duas igrejas dedicadas à Mãe de Deus, celebra com 
programação intensa, participe!
Tema central: “Esses vossos olhos misericordiosos 
a nós volvei’’.
Novena de N. Sra. de Fátima (R. Serra Dourada, 
180 - Altos de Santana).
De 4 a 12 de maio com missas de segunda a sexta-
-feira às 19h30 e aos sábados e domingos, às 18h. 
Dia 13 de maio (6ª-feira): 15h: Rosário / 18h: Adora-
ção / 19h30: Missa e procissão luminosa.
Dias 07, 08, 14 e 15: quermesse no pátio na Igreja 
Matriz N. Sra. de Fátima, no Altos de Santana.
Novena de N. Sra. Auxiliadora (Rua Benedito 
Pereira Lima, 360 - Jd. Telespark)
De 20 a 28 de maio com missas de segunda a sexta-
-feira às 19h30 e aos sábados e domingos às 18h. 
Dia 31 de maio: missa Solene, às 17h, seguida de 
procissão. 
Dias 21, 22, 28 e 29: quermesse no na Igreja N. Sra. 
Auxiliadora, no Jd. Telespark.
Show Cantores de Deus: dia 27 de maio (6ª-feira), 
às 19h30, no Poliesportivo do Altos de Santana. 
Entrada: 1 Kg de alimento não perecível.
Informações: (12) 3942-4226 / www.pnsenhora-
defatima.org.br.

Semana Mariana 
A Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, no Parque 
Interlagos, em São José 
dos Campos, promo-
ve de 9 a 13 de maio a 
Semana Mariana com 
o tema: “Salve Rainha, 
Mãe de misericórdia”. 
As celebrações aconte-
cerão sempre às 19h30. 
Na programação: reza 
do terço, santa missa, 
consagração a Nossa 
Senhora e coroação.
Participe. A igreja ma-
triz da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida fica 
na rua Maria Helena da 
Silva, 135, no Pq. Inter-
lagos – SJCampos. Infor-
mações: (12) 3944-2663.

Retiro do Cursilhos 
(MCC)
O Movimento de Cursi-
lho de Cristandade pro-
move nos dias 13, 14 e 
15 de maio, a 24ª edição 
do retiro para homens 
e mulheres acima de 25 
anos. O retiro acontecerá 
na Casa Monte Tabor, em 
São José dos Campos. 
Informações e inscri-
ções: Adriana (12) 98822 
2057 / Amilton (12) 
99194 9896 / Fernanda 
(12) 98213 0666 / 99702 
7191 / 3965 6695 / retiro-
24cursilho@gmail.com.

Retiro para Mulheres
A PLC (Peregrinação de 
Leigos Cristãos), movi-
mento da Diocese de 

São José dos Campos, 
promove ao longo do 
ano diversos retiros e 
momentos de espiritu-
alidade. 
No dia 15 de maio, acon-
tecerá o Retiro Feminino. 
Será na Casa Frei Tiago, 
das 7h às 17h. Para mais 
informações e inscri-
ções, entrar em contato 
com Camilo (12) 3431-
5761 / 98807-0320.

Retiro de Mães
Com o tema: “Maria, Mãe 
da Misericórdia e Modelo 
de Fé”, o Grupo Nossa 
Senhora da Natividade 
promove nos dias 20, 21 
e 22 de maio o Retiro 
de Mães, na Casa Monte 
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.

Noite do Yakissoba
Acontecerá no dia 21 
de maio, 19h, na Paró-
quia São João Batista, 
em Jacareí, a Noite do 
Yakissoba, em prol da 
construção do Centro 
Pastoral. Haverá música 
ao vivo. Convite R$20,00. 
Endereço: Rua Santa 
Helena, 145 – São João 
– Jacareí. Informações: 
(12) 3951-2906.

Obra Social inaugura Super Feira Beneficente

Alternativa aos centros de 
compra e ainda com um 
toque de solidariedade 

é a Super Feira Beneficente Mag-
nificat. Todas as quartas-feiras, à 
noite, a Comunidade Magnificat, 
em São José dos Campos recebe 
os visitantes para um programa 
diferente, aliando produtos regio-
nais e atrações culturais. Ali são 
montados estandes de artesana-
tos, roupas e calçados, produtos 
de limpeza, utilidades domésticas, 
tapeçaria, cosméticos, pães casei-
ros, arte em madeira e em ferro, 
frutas, legumes e verduras e praça 
de alimentação. 

“Estamos ainda em período 
inaugural e já vemos este projeto 
ganhando força o qual vai se 
expandir, crescer e oferecer um 

ambiente cada vez mais agra-
dável às nossas famílias”, conta 
Mário Sergio, presidente da Obra 
Magnificat.

Além das tradicionais barracas 
de feira, com frutas, legumes e 
verduras, no local é oferecido aos 
artistas, escultores e artesãos 

da região uma alternativa para 
apresentar seus trabalhos.  Mário 
conta também que na feira há um 
espaço cultural com apresentação 

de artistas e músicos. “Esta é uma 
oportunidade para proporcionar 
àqueles que gostariam de mostrar 
seus trabalhos em um evento 
público”.

Os recursos alcançados com as 
vendas são revertidos nos diversos 
projetos sociais que a Obra Magni-
ficat oferece. 

Prestigie o trabalho da comu-
nidade local, trabalhadores da 
região e membros da comunidade. 
A feira acontece das 18h às 22h, na 
sede da Obra Magnificat (Av. João 
Rodolfo, Casteli, 2947 – Bairro 
Pernambuco – Putim – SJC). In-
formações: (12) 3944-1633.
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“Queridos jovens, os 
seus nomes estão 
escritos no céu, no 
coração misericordioso 
do Pai. Sejam corajosos, 
contracorrente!

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:

Padre Toninho lança site sobre Doutrina Social
Engajado nos meios de co-

municação, Pe. Antonio Apare-
cido Alves, pároco da Paróquia 
São Benedito, no Alto da Ponte, 
em São José dos Campos, colo-
cou no ar no final de abril o seu 
site “Caminhos e Vidas”, sobre a 
Doutrina Social da Igreja e Fé e 
Política. 

Com o auxílio do Departa-
mento Diocesano de Comuni-
cação, padre Toninho disponi-
biliza neste canal seus textos 
publicados em jornais, revistas e 
livros. Suas entrevistas em vídeo 
para programas de televisão e 
seu quadro no JCTV, da Rede 
Vida, também têm espaço no 
portal.

O material disponibilizado 
poderá ajudar em pesquisas, 
aulas, estudos e atuação comu-
nitária, social e política.

“Quero partilhar os mate-
riais produzidos por mim ao 
longo destes anos, bem como 
também de outras pessoas 
que trabalham com esta temá-

tica. Esses assuntos interferem 
diretamente em nossos cami-
nhos e vidas, conforme indica 
o nome deste site”, comenta 
o padre.

Graduado em Filosofia e Teo-
logia pela Faculdade Dehonia-
na de Taubaté, padre Toninho 
possui mestrado em Ciências 
Sociais pela Pontifícia Universi-
dade Gregoriana de Roma, com 
especialização em Doutrina 
Social da Igreja e doutorado 
em Teologia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
de Janeiro.

Coordenador do Curso de 
Teologia na Faculdade Católi-
ca de São José dos Campos, é 
professor na mesma Institui-
ção e na Escola de Política e 
Cidadania da Diocese de São 
José. Atualmente é membro do 
grupo de assessores do CEFEP 
(Centro Fé e Política), organis-
mo da CNBB.

Acesse o site: www.cami-
nhosevidas.com.br
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Comunicação e Misericórdia: um encontro fecundo
Queridos irmãos e irmãs!
O Ano Santo da Misericórdia 

convida-nos a refletir sobre a 
relação entre a comunicação e a 
misericórdia. Com efeito, a Igreja 
unida a Cristo, encarnação viva de 
Deus Misericordioso, é chamada 
a viver a misericórdia como traço 
característico de todo o seu ser 
e agir. Aquilo que dizemos e o 
modo como o dizemos, cada pa-
lavra e cada gesto deveria poder 
expressar a compaixão, a ternura 
e o perdão de Deus para todos. O 
amor, por sua natureza, é comu-
nicação: leva a abrir-se, não se 
isolando. E, se o nosso coração e 
os nossos gestos forem animados 
pela caridade, pelo amor divino, 
a nossa comunicação será porta-
dora da força de Deus.

Como filhos de Deus, somos 
chamados a comunicar com 
todos, sem exclusão. Particular-
mente próprio da linguagem e 
das ações da Igreja é transmitir 
misericórdia, para tocar o cora-
ção das pessoas e sustentá-las 
no caminho rumo à plenitude 
daquela vida que Jesus Cristo, 
enviado pelo Pai, veio trazer a 
todos. Trata-se de acolher em 
nós mesmos e irradiar ao nosso 
redor o calor materno da Igreja, 
para que Jesus seja conhecido e 
amado; aquele calor que dá subs-
tância às palavras da fé e acende, 
na pregação e no testemunho, a 
«centelha» que os vivifica.

A comunicação tem o poder 
de criar pontes, favorecer o 
encontro e a inclusão, enrique-
cendo assim a sociedade. Como 
é bom ver pessoas esforçando-se 
por escolher cuidadosamente 
palavras e gestos para superar 
as incompreensões, curar a 
memória ferida e construir paz 
e harmonia. As palavras podem 
construir pontes entre as pesso-
as, as famílias, os grupos sociais, 
os povos. E isto acontece tanto 
no ambiente físico como no 
digital. Assim, palavras e ações 
hão-de ser tais que nos ajudem 
a sair dos círculos viciosos de 
condenações e vinganças que 
mantêm prisioneiros os indivídu-
os e as nações, expressando-se 
através de mensagens de ódio. 
Ao contrário, a palavra do cristão 
visa fazer crescer a comunhão e, 
mesmo quando deve com firme-
za condenar o mal, procura não 
romper jamais o relacionamento 
e a comunicação.

Por isso, queria convidar to-
das as pessoas de boa vontade 
a redescobrirem o poder que 

a misericórdia tem de curar as 
relações dilaceradas e restaurar a 
paz e a harmonia entre as famílias 
e nas comunidades. Todos nós 
sabemos como velhas feridas 
e prolongados ressentimentos 
podem aprisionar as pessoas, 
impedindo-as de comunicar e 
reconciliar-se. E isto aplica-se 
também às relações entre os 
povos. Em todos estes casos, a 
misericórdia é capaz de imple-
mentar um novo modo de falar e 
dialogar, como se exprimiu muito 
eloquentemente Shakespeare: «A 
misericórdia não é uma obriga-
ção. Desce do céu como o refrigé-
rio da chuva sobre a terra. É uma 
dupla bênção: abençoa quem a 
dá e quem a recebe» (O mercador 
de Veneza, Ato IV, Cena I).

É desejável que também a 
linguagem da política e da di-
plomacia se deixe inspirar pela 
misericórdia, que nunca dá nada 
por perdido. Faço apelo sobretu-
do àqueles que têm responsabi-
lidades institucionais, políticas e 
de formação da opinião pública, 
para que estejam sempre vigi-
lantes sobre o modo como se 
exprimem a respeito de quem 
pensa ou age de forma diferente 
e ainda de quem possa ter erra-
do. É fácil ceder à tentação de 
explorar tais situações e, assim, 
alimentar as chamas da descon-
fiança, do medo, do ódio. Pelo 
contrário, é preciso coragem para 
orientar as pessoas em direção a 
processos de reconciliação, mas é 
precisamente tal audácia positiva 
e criativa que oferece verdadeiras 
soluções para conflitos antigos e 
a oportunidade de realizar uma 
paz duradoura. «Felizes os mise-
ricordiosos, porque alcançarão 
misericórdia”. (“...) Felizes os pacifi-

cadores, porque serão chamados 
filhos de Deus» (Mt 5, 7.9).

Como gostaria que o nosso 
modo de comunicar e também 
o nosso serviço de pastores na 
Igreja nunca expressassem o 
orgulho soberbo do triunfo sobre 
um inimigo, nem humilhassem 
aqueles que a mentalidade do 
mundo considera perdedores 
e descartáveis! A misericórdia 
pode ajudar a mitigar as adver-
sidades da vida e dar calor a 
quantos têm conhecido apenas 
a frieza do julgamento. Seja o 
estilo da nossa comunicação 
capaz de superar a lógica que 
separa nitidamente os pecadores 
dos justos. Podemos e devemos 
julgar situações de pecado – 
violência, corrupção, exploração, 
etc. –, mas não podemos julgar 
as pessoas, porque só Deus pode 
ler profundamente no coração 
delas. É nosso dever admoestar 
quem erra, denunciando a mal-
dade e a injustiça de certos com-
portamentos, a fim de libertar as 
vítimas e levantar quem caiu. O 
Evangelho de João lembra-nos 
que «a verdade [nos] tornará li-
vres» (Jo 8, 32). Em última análise, 
esta verdade é o próprio Cristo, 
cuja misericórdia repassada de 
mansidão constitui a medida 
do nosso modo de anunciar a 
verdade e condenar a injustiça. 
É nosso dever principal afirmar 
a verdade com amor (cf. Ef 4, 
15). Só palavras pronunciadas 
com amor e acompanhadas por 
mansidão e misericórdia tocam 
os nossos corações de pecado-
res. Palavras e gestos duros ou 
moralistas correm o risco de 
alienar ainda mais aqueles que 
queríamos levar à conversão e à 
liberdade, reforçando o seu sen-

tido de negação e defesa.
Alguns pensam que uma visão 

da sociedade enraizada na mise-
ricórdia seja injustificadamente 
idealista ou excessivamente 
indulgente. Mas tentemos voltar 
com o pensamento às nossas pri-
meiras experiências de relação no 
seio da família. Os pais amavam-
-nos e apreciavam-nos mais pelo 
que somos do que pelas nossas 
capacidades e os nossos suces-
sos. Naturalmente os pais querem 
o melhor para os seus filhos, 
mas o seu amor nunca esteve 
condicionado à obtenção dos 
objetivos. A casa paterna é o lugar 
onde sempre és bem-vindo (cf. Lc 
15, 11-32). Gostaria de encorajar 
a todos a pensar a sociedade hu-
mana não como um espaço onde 
estranhos competem e procuram 
prevalecer, mas antes como uma 
casa ou uma família onde a porta 
está sempre aberta e se procura 
aceitar uns aos outros.

Para isso é fundamental escu-
tar. Comunicar significa partilhar, e 
a partilha exige a escuta, o acolhi-
mento. Escutar é muito mais do que 
ouvir. Ouvir diz respeito ao âmbito 
da informação; escutar, ao invés, 
refere-se ao âmbito da comunica-
ção e requer a proximidade. A es-
cuta permite-nos assumir a atitude 
justa, saindo da tranquila condição 
de espectadores, usuários, consu-
midores. Escutar significa também 
ser capaz de compartilhar questões 
e dúvidas, caminhar lado a lado, 
libertar-se de qualquer presunção 
de omnipotência e colocar, humil-
demente, as próprias capacidades 
e dons ao serviço do bem comum.

Escutar nunca é fácil. Às vezes 
é mais cómodo fingir-se de surdo. 
Escutar significa prestar atenção, 
ter desejo de compreender, dar 

valor, respeitar, guardar a palavra 
alheia. Na escuta, consuma-se 
uma espécie de martírio, um 
sacrifício de nós mesmos em que 
se renova o gesto sacro realizado 
por Moisés diante da sarça-arden-
te: descalçar as sandálias na «terra 
santa» do encontro com o outro 
que me fala (cf. Ex 3, 5). Saber 
escutar é uma graça imensa, é 
um dom que é preciso implorar 
e depois exercitar-se a praticá-lo.

Também e-mails, sms, redes so-
ciais, chat podem ser formas de co-
municação plenamente humanas. 
Não é a tecnologia que determina 
se a comunicação é autêntica ou 
não, mas o coração do homem e a 
sua capacidade de fazer bom uso 
dos meios ao seu dispor. As redes 
sociais são capazes de favorecer 
as relações e promover o bem da 
sociedade, mas podem também 
levar a uma maior polarização 
e divisão entre as pessoas e os 
grupos. O ambiente digital é uma 
praça, um lugar de encontro, onde 
é possível acariciar ou ferir, realizar 
uma discussão proveitosa ou um 
linchamento moral. Rezo para que o 
Ano Jubilar, vivido na misericórdia, 
«nos torne mais abertos ao diálogo, 
para melhor nos conhecermos e 
compreendermos; elimine todas as 
formas de fechamento e desprezo e 
expulse todas as formas de violên-
cia e discriminação» (Misericordiae 
Vultus, 23). Em rede, também se 
constrói uma verdadeira cidadania. 
O acesso às redes digitais implica 
uma responsabilidade pelo outro, 
que não vemos, mas é real, tem a 
sua dignidade que deve ser respei-
tada. A rede pode ser bem utilizada 
para fazer crescer uma sociedade 
sadia e aberta à partilha.

A comunicação, os seus lu-
gares e os seus instrumentos 
permitiram um alargamento de 
horizontes para muitas pessoas. 
Isto é um dom de Deus, e também 
uma grande responsabilidade. 
Gosto de definir este poder da 
comunicação como «proximida-
de». O encontro entre a comuni-
cação e a misericórdia é fecundo 
na medida em que gerar uma 
proximidade que cuida, conforta, 
cura, acompanha e faz festa. Num 
mundo dividido, fragmentado, 
polarizado, comunicar com mise-
ricórdia significa contribuir para a 
boa, livre e solidária proximidade 
entre os filhos de Deus e irmãos 
em humanidade.

Vaticano, 24 de Janeiro de 
2016.

FRANCISCUS
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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:

PASCOM lança Escola 
Diocesana de Design “Creatives Dei”
Uma iniciativa da comissão diocesana da Pastoral da Comunicação de 
São José que vai capacitar agentes de diversas regiões da diocese

Aconteceu no dia 8 de 
abril a primeira aula da Es-
cola Diocesana de Design 
“Creatives Dei”. Em uma 
iniciativa inovadora, a Pas-
toral da Comunicação de 
São José dos Campos (Pas-
com SJC) lança a escola que 
oferece cursos de extensão 
livres voltados à formação 
de designers e criativos para 
atuar nas paróquias desta 
diocese.

A primeira turma é for-
mada por 45 alunos que 
estão aprendendo noções 
básicas do trabalho criativo 
das agências de publicidade 
e capacitação para desen-
volver, por meio de diversas 
técnicas e softwares, artes 
de boa qualidade na criação 
de revistas, jornais, mídias 
online, entre outras.

“Há muito tempo é nítida 
a necessidade de explorar 
mais estes dois campos tão 
ricos em cultura e diversi-
dade: a Igreja Católica e o 
universo do design. Se jun-
tarmos ainda o advento das 
novas mídias, a qualidade 
crescente dos materiais de 
comunicação no ambiente 
secular e a facilidade de 
acesso aos recursos, a de-

cisão de abrir a escola se 
mostra bem vinda” afirma 
Daniel Borges, coordenador 
da Creatives Dei.

Para o coordenador da 
comissão diocesana da Pas-
com SJC, Marcos Nogueira, a 
escola é uma estratégia fun-
damental. ”O mundo é digi-
tal, quase 80% das pessoas 
acessam a internet através 
do celular e o designer tem 
uma importância central 
neste universo”, destaca.

A Escola de Design é 
um projeto realizado pela 
Pascom SJC com o apoio 
da Faculdade Bilac. Com 
formato rápido, outros mó-
dulos serão desenvolvidos 
para capacitar cada vez mais 
os agentes paroquiais. Os 
alunos investiram R$ 150 
no curso que dura cerca de 
três meses. Ao final do curso 
todos os matriculados nesta 
primeira turma receberão 
certificado. 

“Sendo um curso de cur-
ta duração, com certeza 
haverá a oportunidade de 
novas turmas, principal-
mente porque contamos 
com o apoio da estrutura e 
disponibilidade da Faculda-
de Bilac e com a qualidade 

dos professores que atuam 
na área de design”, lembra 
Borges.

Na visão pastoral da Igre-
ja, o lançamento da escola 
também é importante. “Essa 
formação vai ajudar nossos 
agentes a evangelizar com 
mais eficácia. Os desafios 
de evangelizar são grandes, 
por isso precisamos estar 
preparados para levar a 
palavra de Deus em todos 
os meios, principalmente 
nos meios de comunicação. 
Acredito que essa formação 
irá ajudar a igreja nesse sen-
tido de atrair os olhares para 
o evangelho”, avalia o padre 
Francisco José da Silva (Pe. 
Chicão), assessor diocesano 
da Pascom. 

Para o assessor, a escola 
de design está nascendo em 
um momento propício. “Vai 
capacitar nossos agentes de 
pastoral para evangelizar, 
para servir a igreja. Essa 
escola não se trata de um 
curso para capacitar profis-
sionais para o mercado de 
trabalho. Mas para capacitar 
homens e mulheres que se 
dispõem a evangelizar por 
meios de comunicação”, 
finaliza padre Francisco.

Canção Nova inaugura Casa de Missão
Um novo espaço da Co-

munidade Canção Nova 
será aberto, em maio, em 
São José dos Campos: a 
Casa de Missão. O local 
terá um grande salão para 
realização de encontros 
e eventos e vai abrigar os 
estúdios da Rádio Canção 
Nova. Localizada em frente 
à Rodoviária Nova, no Jar-
dim Paulista, em São José 
dos Campos, a inauguração 
será no dia 22 de maio. 
Para participar será preciso 
retirar o ingresso.

Em uma área de 800 m², 
a Casa de Missão será um 
espaço para encontros e 
formações, com capacida-
de para 400 pessoas senta-
das. Também vai abrigar os 
escritórios da comunidade 
e os estúdios da Rádio, 
aproximando ainda mais o 
trabalho dos missionários 
com a comunidade. “Já 

estamos em São José com 
a Rádio Canção Nova Gran-
de Vale e as duas livrarias, 
uma no Centro e outra na 
paróquia Espírito Santo, 
mas vimos a necessidade 
de tornar o trabalho de 

evangelização mais ativo.”, 
explica Padre Fábio Ca-
margos, responsável pela 
comunidade na cidade. 

A reforma e a adaptação 
do prédio, que já duram um 
ano, têm sido feitas com re-

cursos captados em eventos 
feitos na cidade, com doa-
ção de benfeitores e com o 
ofertório de algumas missas 
celebradas em paróquias. O 
local passa agora pela fase 
de acabamento. 

Presente há 13 anos 
na cidade, a Canção Nova 
sempre esteve a serviço da 
evangelização por meio da 
Rádio. Seus missionários 
também atendem cha-
mados para pregações e 
palestras e estão sempre a 
disposição para servir.  Ago-
ra, com a Casa de Missão o 
trabalho será intensificado. 
“Teremos encontros kerig-
máticos, de conversão, e 
continuaremos a trabalhar 
com a comunicação, que 
é o principal carisma da 
comunidade Canção Nova”, 
conta Padre Fábio. 

Missas -  Padre Fábio 
irá celebrar Missa todas 
às segundas-feiras, no lo-
cal. E vai continuar com as 
celebrações em algumas 
paróquias da cidade como 
já acontece normalmente.

Na segunda terça-feira 
do mês, Missa para as famí-

lias, às 19h30, na Paróquia 
Sagrada Família.

Na terceira terça-feira do 
mês, Missa Votiva ao Pre-
ciossímo Sangue, às 19h30, 
na Catedral de São Dimas.

Na última terça-feira do 
mês, Missa do Clube do Ou-
vinte, às 19h30, na Paróquia 
Santuário São Judas Tadeu.

Inauguração da Casa de 
Missão da Canção Nova
A retirada dos convites será no 
dia 14 de maio nas lojas Canção 
Nova de SJC, à partir das 9h:
Loja 1: Rua Sebastião Hummel, 
330 - Centro
Loja 2: Avenida Cassiopéia, 
461 - Jd. Satélite - Paróquia 
Espírito Santo
Casa de Evangelização: Rua 
Itororó, 186 - Jd. Paulista
*pede-se 1 kg de alimento não 
perecível na retirada do convite

Padre Fábio Camargos no novo espoaço
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Diocese de São José dos Campos 
35 anos de história
Nesta edição, contamos os principais marcos dos anos de 1987 a 1991. Somos uma diocese jovem, que caminha a passos acelerados 
e firmes! Uma diocese frutuosa em vocações e atenta às necessidades da evangelização.

1987 – Criada a Quase 
paróquia Nossa 

Senhora do Rosário, na Vila 
Tesouro, elevada à condição de 
paróquia um ano e nove meses 
depois, em 17 de dezembro de 
1988. No dia 11 de julho são 
ordenados 9 diáconos perma-
nentes: diácono Paulo Vieira 
Gonçalves, diácono Agostinho 
Silvério dos Santos, diácono 
Benedicto da Conceição Pe-
tronilho R. dos Santos, diácono 
Ildeu de Oliveira e Silva, diá-
cono Joaquim Mendes Pereira 
Neto, diácono José Henrique 
Corrá, diácono Justo Baptista 
de Faria, diácono José Olímpio 
de Oliveira e diácono Marcos 
Reis de Faria.

1988 – Em 6 de agosto 
de 1988, a Dioce-

se recebe o Núncio Apostólico, 
Dom Carlo Furno, para a inau-
guração do Instituto de Filosofia 
Santa Teresinha, cuja reforma 
foi iniciada em 1986. Neste ano 

também acontece a Assembleia 
Diocesana da Pastoral da Juven-
tude, que teve como frutos as 
diretrizes e normas de ação que 
delineiam seu trabalho até hoje. 
Ordenação Presbiteral de padre 
Dimas Lara Barbosa (hoje arce-
bispo de Campo Grande – MS).

1989 – Ordenação Pres-
biteral de Padre 

Mario Teodoro Batista, padre 
Geraldo Magela dos Santos e de 
padre Sebastião Cesar Barbosa.
1990 – Realizada a primeira 
edição da Festa nas Colinas, 
no Seminário Diocesano. A 
festa foi idealizada para ser o 
“ponto de encontro” da Dioce-
se e angariar recursos para a 
manutenção dos seminaristas. 
A festa foi realizada durante 21 
anos. Criada a Quase-paróquia 
Coração Eucarístico de Jesus 
em agosto de 1990. A elevação 
à paróquia acontece em 15 de 
dezembro, com a Ordenação 
Presbiteral de Marco Aurélio 

dos Santos, que depois deixou 
o ministério. Em dezembro, são 
ordenados padre Rinaldo Ro-
berto de Rezende, dia 8, padre 
Djalma Lopes Siqueira, dia 22, 
e padre Rodolfo Domingues de 
Vasconcelos, dia 29.

1991 – Dom Eusébio 
Oscar Scheid é 

transferido para a Arquidiocese 
de Florianópolis-SC. Em 11 de 
maio é anunciada a nomeação 
do segundo bispo diocesano:  
padre Nelson Westrupp, SCJ. A 
Ordenação Episcopal de Dom 
Nelson é realizada em 20 de 
julho. Dom Nelson realiza sua 
primeira ordenação presbiteral 
na diocese: padre Rogerio Felix 
Machado, no dia 7 de dezem-
bro.  Nas semanas seguintes, 
acontecem mais ordenações: 
no dia 14, padre Luis Fernando 
Soares, no dia 21, padre Rober-
to Lessa e no dia 28 de dezem-
bro, dom Nelson ordena padre 
Carlos Raimundo Barbosa. 

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

Em preparação ao Jubileu 
dos 300 anos do encontro 
da imagem de Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida, 
a ser celebrado em 2017, a 
imagem peregrina visitará 
as dioceses e arquidioceses 
de todo o Brasil.

Na Diocese de São José 
dos Campos, a peregrina-
ção iniciou no dia 1º de 

maio de 2016 e irá até 29 
de abril de 2017. O tema da 
peregrinação é “300 anos 
de bênçãos”.

Nossa Senhora Apareci-
da vem até nós por meio 
de sua Imagem Peregrina 
como mulher de serviço, e 
sua simples presença nos 
leva a perceber a impor-
tância da vontade de Deus.

Procissão e Missa marcam os 35 anos da Diocese
Uma bonita festa marcou a comemoração dos 35 anos da Diocese de São José dos Campos e a recepção da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, na noite do dia 30 de abril. 
A celebração começou com a Procissão Luminosa. Saindo da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Industrial, o povo acompanhou nosso bispo diocesano, dom Cesar Teixeira, e o andor 

de Nossa Senhora Aparecida até o Pavilhão do Centro da Juventude, onde aconteceu a Santa Missa. Cerca de 5 mil pessoas participaram dos momentos de fé e devoção que uniram a Igreja Particular 
de São José dos Campos.

Fotos: Beto Freitas, João Tarcísio e Marcos Pedro

Confira a programação completa no site da Diocese: www.diocesesjc.org.br

Maio – Junho - Julho
8 a 15 de maio - São Francisco de Assis
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
27 a 30 de junho – A definir
1 a 10 de julho – Imaculada Conceição (Jacareí)
11 a 16 de julho – Sant’Ana
17 a 24 de julho – N. Sra. do Perpétuo Socorro
25 a 31 de julho – N. Sra. de Lourdes
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Paróquia Espírito Santo recebe
VI Congresso Católicos em Células
Com participação recorde, evento recebe 600 congressistas de 27 cidades e fala sobre os caminhos do discipulado

Aconteceu na Paróquia Espírito Santo, 
de 15 a 17 de abril, o VI Congresso Católicos 
em Células que este ano contou com a 
participação de 600 pessoas vindas de 27 
cidades, 10 estados e 51 comunidades 
diferentes. Com o tema: “Caminhos do Dis-
cipulado” o evento contou com palestras de 
autoridades ligadas a projetos voltados ao 
desenvolvimento do sistema celular, como 
o conferencista internacional e fundador da 
Escola de Evangelização Santo André, José H. 
Prado Flores e o vice-presidente do Organismo 
Internacional do Sistema de Células Paroquiais 
de Evangelização, padre Paolo Fenech da ilha 
de Malta, além de seminários e partilhas entre 
os participantes.

Segundo o secretário geral da Agência 
Católicos em Células, César Lima, o grande 
objetivo de um evento como esse é diversificar 
e, este ano, pela primeira vez esteve partici-
pando mais pessoas que nos anos anteriores. 
“Foi uma porta de entrada para quem queria 
conhecer ou já estava namorando o sistema de 
célula e agora teve oportunidade de ver como 
funciona”, completa.

Outros aspectos que fizeram dessa sexta 
edição do congresso uma das melhores, na 
opinião de Sandro Peres, promotor para o 
Brasil do Sistema de Células de Evangeliza-
ção, foi a grande participação de sacerdotes 
que vieram para conhecer e propagar o 
sistema para suas paróquias e regiões e a 
parceria com a Escola de Evangelização Santo 
André que deu ao evento um embasamento 
técnico muito grande. “Nós queremos fazer 
com que onde tenha uma célula esteja 
também a Escola Santo André e vice-versa”, 
declarou Sandro.
A Escola de Evangelização Santo André 
e a missão das células

Fundado em 1994 por José H. Prado Flores, 
o projeto Santo André nasceu da missão de 
evangelizar com grande poder para dar um 
fruto abundante que permaneça (Jo 15, 8-16). 
A sua missão está fundamentada em At 4,33: 
“Os apóstolos davam testemunho da ressur-

reição do Senhor Jesus com grande poder”.
Hoje, com sede em Londrina/PR, a EESA 

já conta com uma metodologia própria e 
disponibiliza vários cursos para quem quer 
se aprofundar na missão de evangelizar 
dentro do sistema celular. “Juntos somos 
uma bomba! Cada um com seu carisma, mas 
se unimos forças é a união do corpo de Cristo, 
então vamos ter poder para evangelizar”, 
declara Prado Flores.
O gigante que desperta

A grande importância de um congresso 
como este, é o ato de esforço para que o 
“gigante”, como chama os leigos na igreja, 
desperte para um novo tempo. Assim definiu 
Pe. Paolo Fenech ao comentar sobre sua 
participação no congresso. Visivelmente 
emocionado, diz que ficou maravilhado com 
o Brasil (onde esteve pela primeira vez), e 
com a paróquia, especialmente quando 
pregou para uma assembleia de mais de 
dois mil pessoas, na missa de cura e liber-
tação de quinta-feira. “É verdadeiramente 
uma paróquia viva, animada! Tive que me 
esforçar para não deixar as lágrimas caírem”, 
comenta.

O padre Paolo registra ainda que esse 
“despertar do gigante” é de extrema impor-
tância para o futuro da Igreja, uma vez que 
hoje, ao contrário de como era antigamente, 

ela não é mais clericalizada, ou seja, feita só 
pelo clero, pelos sacerdotes, mas por todas 
as pessoas que, tocadas pela Ação do Espírito 
Santo, sentem que também têm a missão de 
evangelizar.
O futuro das células a partir desse VI 
Congresso

Uma das missões do padre Paolo Fenech 
ao participar desse evento, foi observar como 
anda o sistema celular no Brasil e, a pedido 
de Dom Pigi Perini, que é o presidente do Or-
ganismo Internacional do Sistema de Células 
Paroquiais de Evangelização, ajudar a traçar 
uma perspectiva de trabalho para o futuro. 

Como relata César Lima, o movimento 
celular no Brasil, precisa de uma ofensiva 
de propagação. Dom Pigi pede que nos 
encaminhemos aos padres e aos bispos para 
apresentar o projeto celular, pois até então 
as pessoas é que ficam sabendo das células 
e vinha procurar. “Saímos com um grupo 
muito fortalecido daqui, prontos para iniciar 
essa propagação. O povo em comunidade 
e bem informado pode evangelizar muito 
mais”, finaliza.

Para saber mais:
EESA (Escola de Evangelização Santo André)
Rua Dom Bosco, 145 - Centro - Londrina/PR
86.060-340 (43) 30246360
www.eesabrasil.com.br

25 anos de ComDeus: tudo com Jesus, nada sem Maria!
Fundadora do Jornal Expressão e Rádio Mensagem, a Comunidade Maria Mãe de Deus celebra seu jubileu de prata com Tarde Mariana na Catedral São Dimas

A Comunidade Maria Mãe de Deus (ComDeus) come-
morou seu Jubileu de Prata. Um momento muito especial 
para esta comunidade que faz parte da história da Diocese 
de São José dos Campos. 

Para celebrar seus 25 anos de existência, a ComDeus 
realizou no dia 21 de abril uma Tarde com Maria, na Ca-
tedral São Dimas. Na programação, momentos de oração 
com Nossa Senhora, terço mariano, pregação, adoração ao 
santíssimo e terminou com a santa missa celebrada pelo 
Padre Djalma Lopes Siqueira.

“Em 1988 tínhamos a intenção de criar uma rádio 
católica em São José dos Campos e com isso iniciamos 
nossa caminhada, convidando pessoas, formando um 
grupo interessado nesta questão. Depois de alguns anos, 
em 1991, nasceu a ComDeus e com ela a Fundação São José 
de Educação e Cultura”, conta Antônio Ribeiro de Castro, 
fundador da comunidade.

Nesta busca por ampliar a evangelização pelos meios 
de comunicação, a ComDeus criou em 1992 o Jornal Ex-
pressão e, em 1993, a Rádio Mensagem, que tornaram-se 
mais tarde os veículos de comunicação oficiais da Diocese 
de São José dos Campos. 

Em sua trajetória, a comunidade sempre compro-
metida com a evangelização, inclusive das crianças, 
lançou a Turma do Biblincando - projeto que tem 
evangelizado e catequizado crianças há quase 20 anos 
por todo o país.

Teologia
Outro momento importante na trajetória da comu-

nidade foi a fundação do ITEJ - Instituto de Teologia João 
XXIII que oferece formação teológica para leigos.  “Nosso 
Instituto nasceu como parte de nossa missão no ano 
2000, com o objetivo de formar nosso povo tanto na área 
teológica como doutrinária. Estamos há 16 anos com 
nosso Instituto e já passaram pelos nossos cursos mais de 
5 mil pessoas. Nossa busca é não desvencilhar o estudo da 
espiritualidade. Afinal, todo estudo teológico ou doutriná-
rio tem que ser realizado em oração” explica o fundador.

Missão
Atualmente, a Comunidade Maria Mãe de Deus segue 

evangelizando por meio dos meios de comunicação e 
focados na formação profunda da fé. A comunidade é res-
ponsável pelo ITEJ, pela Editora ComDeus e pela webrádio 
e  Grupo de Oração Servos da Imaculada.  Entre os projetos 
para o futuro está a criação de um novo modelo de escola, 
voltado às famílias cristãs. “Estamos empenhados em 
criar uma escola de ensino fundamental onde possamos 
proporcionar uma formação global, preparando homens e 
mulheres conforme o coração de Deus”, detalha o fundador.

Saiba Mais
Como consequência do trabalho realizado ao longo dos 

anos, a ComDeus acabou por formar uma comunidade de vida 
e aliança.  “A comunidade se formou naturalmente, mediante 
o empenho de cada um na busca de evangelizar e formar as 
pessoas pelos meios de comunicação. Nesses 25 anos, nossa 
experiência com Deus tem sido intensa, o que nos motiva a 
permanecermos firmes na proclamação do Evangelho e na 
vivência de nosso carisma na vida de comunidade”, revela An-
tônio. Você pode saber mais sobre a trajetória da ComDeus 
no site www.comdeus.org.br. 
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Paróquia São Silvestre instala  Apostolado da Oração
A Paróquia São Silvestre já 

conta com o Apostolado da Oração 
do Sagrado Coração de Jesus. No 
último dia 4 de março, durante 
Missa na Matriz São Silvestre, foi 
realizada a cerimônia de imposição 
das fitas dos membros do Aposto-
lado, instituindo oficialmente o 
movimento na Paróquia. A missa 
presidida pelo pároco Padre Chicão, 
contou com a presença do diácono 
Pasquale Gerardo, coordenador 
diocesano do Apostolado.

De acordo com uma das co-
ordenadoras do Apostolado da 
Oração, a ministra da Eucaristia, 
Marina Lafant, inicialmente são 36 
membros. “Já estamos nos reunin-
do para organizar a nossa agenda 
paroquial. A princípio teremos 
reuniões mensais na Matriz São 
Silvestre e na Capela Santa Rosa 
de Lima, além da missa na primeira 
sexta-feira do mês”, destaca.

Para desempenhar seu papel 
evangelizador conforme o mo-
vimento, cada membro segue o 
Manual do Coração de Jesus com 

as orientações para o cultivo dessa 
devoção. Entre elas estão: culto e 
espiritualidade do Sagrado Cora-
ção de Jesus, devoção à Santíssima 
Virgem Maria e cuidado assíduo 
de orar.

Origem - O Apostolado da Ora-
ção teve origem em Vals (França) 
em 1844, com o padre Francisco 
Xavier Gautrelet. No Brasil o pri-
meiro AO foi fundado em 1867, 
em Recife (PE), na Igreja de Santa 

Cruz, pelos padres jesuítas. É um 
movimento de espiritualidade 
apostólica centrado na devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus. Como o 
próprio nome indica, seu objetivo: 
Oração e Apostolado, duas linhas 

Paróquia Nossa Senhora
Aparecida ganha nova Cruz

Em uma visita à paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, no Parque 
Interlagos, em São José dos Cam-
pos, Dom Cesar Teixeira lançou 
um desafio ao pároco, Padre Ale-
xsandro de Brito Ramos ao dizer: 
“Padre, está cruz em frente à Igreja 
está muito pequena, precisamos 
de uma cruz maior”. Dom Cesar 
referiu-se à antiga cruz de madeira 
que ficava na entrada da matriz 
desde a sua inauguração há quase 
cinco anos.

O pedido do nosso bispo ficou 
no coração do padre Alexsandro, 
que se dispôs com muita dedicação 
e obediência à atende-lo e propôs 
para a comunidade: “Vamos trocar 
a cruz por uma bem maior!”

Depois de muitas conversas e 
medições, foi elaborado um esboço 
de um projeto, e apresentado ao 
nosso bispo durante sua visita pas-
toral a paróquia. O padre informou 
seu desejo de que a cruz lembrasse 
a da nave do Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida. 
Ideia aprovada pelo nosso bispo, a 
comunidade mobilizou-se para a 
construção da nova e grande Cruz.

O projeto ficou por conta da 
empresa Harbor Construtora, res-
ponsável por executar e fabricar 
a nova cruz. Três desenhos foram 
apresentados para a própria comu-
nidade escolher o mais bonito. Os 
desenhos foram fixados no mural 
na entrada da igreja, ao lado de 
uma urna, para que todos votas-
sem no projeto preferido.

Após escolhido e aprovado 
o desenho final, a construção e 
instalação aconteceram em duas 

mestras alicerçadas sobre seis pi-
lares que sustentam o Movimento: 
o Oferecimento diário, com as 
intenções mensais do Santo Padre 
o Papa; a vivência da Eucaristia; o 
culto especial ao Coração de Jesus; 

a devoção a Maria Santíssima, a co-
-redentora; a sintonia com o Papa, 
o espírito eclesial e a devoção ao 
divino Espírito Santo.

(Colaboração Rosana Antunes / Pasto-
ral da Comunicação)

semanas. A nova cruz foi inaugura-
da e abençoada pelo próprio bispo 
diocesano no dia de São José, 19 de 
março, no ano da Misericórdia, e no 
ano em que a paróquia completa 
cinco anos de existência.

Agradecemos a Deus pela Sua 
Divina providência, a parceria 
com a Harbor Construtora que 
não mediu esforços para construir 

a melhor cruz, ao nosso bispo D. 
Cesar pelo desafio lançado, aos 
paroquianos da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, que abraçaram 
a proposta, e ao nosso querido 
pároco Padre Alexsandro que sem-
pre busca o melhor para a nossa 
comunidade e para Deus.

Comunidade da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida.

Museu Padre Rodolfo
Komórek - um lugar 
para celebrar a história

Foi inaugurado o 
Museu do Pe. Rodolfo 
Komorek, anexo à Ca-
pela Menino Jesus de 
Praga, na Vila Ema, em 
São José dos Campos. 
O acontecimento se deu 
após a Santa Missa com 
a Família Salesiana (Co-
operadores Salesianos, 
AJS – Articulação da 
Juventude Salesiana, 
FMA Filhas de Maria Au-
xiliadora, ADMA- Asso-
ciação de Devotos de 
Maria Auxiliadora, Co-
munidade Canção Nova 
e ex-alunos) e que foi 
presidida por Pe. Silvio 
César. O sacerdote aben-
çoou a instalação, e com 
os visitantes rezaram a 
Oração do Pe. Rodolfo. 
Desde então, o museu 
está aberto à visitação 
ao público.

O acervo museoló-
gico constitui de mate-
riais utilizados por ele, 
objetos de uso pessoal, 
objetos litúrgicos e al-
guns outros que causam 
curiosidade como, por 
exemplo, o genuflexório 
que Pe. Rodolfo adap-
tou para se tornar um 
confessionário e ele o 
carregava consigo.

Podemos encontrar 
as chapas do pulmão 
do sacerdote que sofria 

de tuberculose. Também 
há uma imagem de Nossa 
Senhora Auxiliadora que o 
acompanhava na reza do 
Rosário, todos os dias, na 
antiga residência salesia-
na localizada na Rua João 
Guilhermino (no espaço 
que fica hoje o Banco San-
tander).

O museu não conta 
ainda com todas suas pe-
ças expostas. Porém, o 
material apresentado foi 
devidamente identificado 

e classificado em um 
inventário. Ir. Alberto 
Gobbo, administrador 
do local, reforça o con-
vite para visitar o Museu 
do Pe. Rodolfo, conhecer 
um pouco mais sobre 
a trajetória e ajudar na 
divulgação.

Visite o Museu Pe. 
Rodolfo! Horários: de 
terça a sábado: das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
17h30. 

Andréa Soares/PASCOM

Beto Freitas/PASCOM
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São José dos Campos sedia Assembleia 
Estadual da Pastoral Carcerária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Associação Guadalupe, representada pela sua Presidente Senhora Mariângela Consoli de 
Oliveira, convoca a Diretoria e associados para que no dia 30 de maio de 2016 às 19 horas, para 
comparecerem a Av. Princesa Isabel, nº 1235, Bairro de Santana, cidade de São José dos Campos, 
onde será realizada a Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 

1) Avaliação dos serviços desenvolvidos pela Associação 2015; 
2) Mudança de Diretoria; 
3) Aprovação de Regimento Interno;
4) Analise e aprovação do Plano de Trabalho 2016;
5) Apresentação dos Voluntários e criação de Comissão de Interna; 
6) Aprovação das contas 2015;
7) E outros assuntos referentes à Associação Guadalupe; 
8) Alteração do artigo 2º inciso III e inclusão dos incisos XII e XIII do Estatuto da Associação 

Guadalupe.
9) Alteração de endereço da sede.
Necessário os documentos CPF e RG, para constar na lista de presença.

 Mariângela Consoli de Oliveira

Agentes da Pastoral Carcerária 
de todo o estado de São Paulo, 
Regional Sul 1 da CNBB, se reu-
niram nos dias 1, 2 e 3 de abril 
em assembleia anual, na Casa de 
Retiros Magnificat, em São José 
dos Campos. O encontro teve como 
tema central o Ano da Misericórdia 
e contou com a presença do bispo 
diocesano de São José dos Campos, 
dom Cesar Teixeira, do coordenador 
estadual, David Luiz e de Pe. Valdir 
João Silveira, coordenador nacional.

Ao longo da assembleia, Padre 
Valdir João Silveira falou aos agen-
tes sobre os maiores desafios de 
trabalho, principalmente neste Ano 
da Misericórdia, ainda mais propício 
para a realização e divulgação das 
ações pastorais. Comentou ainda 

sobre o encarceramento em massa 
no Brasil, as tentativas de privatiza-
ção do sistema carcerário e a revista 

vexatória. 
“A população carcerária no esta-

do de São Paulo aumentou de 170 

mil para 226,5 mil detentos nos 
últimos quatro anos. Diante deste 
crescimento assustador pedimos 
que o Senhor envie operários para 
sua messe", comentou José Santos, 
coordenador diocesano da Pastoral 
Carcerária.

O Brasil já possui a terceira 
maior população carcerária do 
mundo, segundo dados do Info-
Pen (Levantamento Nacional de 
Informações penitenciárias), do 
Ministério da Justiça.   Atualmente, 
são mais de 700 mil pessoas presas. 
Enquanto países com altas taxas 
de encarceramento têm diminuído 
suas populações prisionais, entre 
2008 e 2014: EUA, China e Rússia, 
o Brasil, nos últimos anos, teve um 
acréscimo de 33%. 

A Pastoral do Menor da Diocese 
de São José dos Campos completou 
10 anos da missão de evangelizar no 
interior da Unidade de Internação 
aos adolescentes em conflito com 
a Lei – Fundação CASA - Centro de 
Atendimento Sócio-educativo para 
Adolescente, Tamoios em São José 
dos Campos/SP. 

Quando começou o trabalho, 
em 2006, a unidade era denomi-
nada FEBEM (Fundação para o 
Bem-estar do Menor). Duas vezes 
por semana membros das Comu-
nidades Aliança de Misericórdia e 
Face de Cristo visitavam a unidade.

“E justamente neste mesmo 
ano era marcado pela retomada 
as ações da Pastoral do Menor na 
diocese.  Oportunizava-se assim, 
uma ação evangelizadora com a 
visão social e política de direitos e 
deveres  dos adolescentes em confli-
to com a Lei, reforçando em especial 
a garantia no atendimento dos 
serviços conforme preconiza o ECA 
– Estatuto da Criança e Adolescente 
responsabilidade esta da Direção do 
Centro Educativo”, explica Lucimar 
Ponciano Luiz, coordenadora dioce-
sana da Pastoral do Menor. E quem 
conta os detalhes desta caminhada 
é a própria coordenadora:

“No início da evangelização 
no interior da unidade ficávamos 
muito à mercê da decisão da di-
reção. Mas sabendo do desafio 
intensificávamos os momentos de 
orações. Nosso ponto de encon-
tro para ir para a Fundação era 

na Capela do Antoninho Rocha 
Marmo, onde participávamos da 
Missa. Na entrada da FEBEM éra-
mos recebidos e revistados por 
6 funcionários, uniformizados e 
munidos de cassetetes, capacete 
e roupa especial, preparados para 
enfrentar um motim, caso houves-
se. Com a ação conjunta dos órgãos 
de defesa de direitos, a acolhida foi 
melhorando a começar pelo fim da 
austera recepção. Iniciava o diálogo, 
abrindo uma  nova fase na direção 
da unidade,  assim como prevê o 
projeto da Coordenação Geral da 
Fundação CASA, da  Dra. Berenice, 
de São Paulo, em ter parceiros da 
sociedade civil. Na ocasião, além 
da evangelização, um agente da 
Pastoral do Menor foi convidado 
a integrar o Conselho da Unidade, 
composto por funcionários, ado-
lescentes, pais, conselheiro tutelar 
e sociedade civil. Infelizmente, 
hoje este conselho não esta ativo. 
A partir de então todos os projetos 
da Pastoral de evangelização eram 
aceitos e tinham todo apoio dos 
coordenadores da unidade. Hoje 
podemos dizer que a evangelização 
inicia-se na recepção, pois encara-
mos a revista pela segurança um 
abraço de “seja bem-vindo”. 

Experiência ímpar - Nesses 
10 anos, além da evangelização 
semanal, a Pastoral do Menor foi 
responsável pela realização de 
retiros. O primeiro retiro foi reali-
zado em 2007, dividido nos dois 
lados CIP – Centro de Internação 

Provisório (adolescente aguardando 
a medida judicial se permanece 
internado ou regresso a sociedade) 
e o CI - Centro de internação (ado-
lescentes com tempo de internação 
decretado pelo Juiz). Este momento 
é marcante para os agentes de 
evangelização, pois os adolescentes 
se entregavam a este momento de 
oração e vivência de comunidade. 
Até os funcionários de plantão par-
ticipavam e diziam “nunca houve 
momento de Paz como este”. 

Outro encontro forte e marcante 
a visita dos Símbolos da Juventude, 
durante a Jornada Mundial da Juven-
tude em 2013, com o acompanha-
mento dos padres Edinei Batista e 
Thiago Domiciano Dias. Preparamos 
o momento com três encontros e 
envolvemos todos da unidade desde 
a Direção até os Adolescentes, todos 
prepararam o ambiente. O destaque 
foi momento de espiritualidade junto 
com a família. 

Realizamos o 1º Retiro de Jo-
vens “Voltem a Sonhar” em janeiro 
de 2016, organizado com a Pastoral 
do Menor, Comunidade Missioná-
ria da Misericórdia, Comunidade 
Fonte de Água Viva, Adolescentes 
Internados, mas em especial a 
força jovem, dinamismo e amor da 
Missão Jovem e Jovem Adoradores 
da Paróquia Santíssima Trindade e 
Guadalupe. Depois deste momento, 
já realizamos várias experiências 
juntos como jogar bola e partilhar 
a palavra nos finais de semana. A 
Missão Jovem comprometeu-se 

com a causa que acompanha o 
adolescente que regressa a família. 
A energia e a alegria do jovem 
contagiam a direção, a coordenação 
da Pastoral do Menor e em especial 
os jovens internados. Hoje, quando 
um adolescente regressa para a 
sua família e para a sociedade é 
convidado a participar de um dos 
13 grupos da Missão Jovem. 

Junte-se a nós – E para conti-
nuar essa missão de levar a Palavra 
de “Deus” a estes jovens privados de 
liberdade, pedimos constantemen-
te a “Deus”  que não faltem missio-
nários. Atualmente, temos uma 
equipe composta por membros da 
Pastoral do Menor, Catequética, 
Comunicação, Saúde, Carcerária e 
os movimentos RCC, Comunidades 
Eclesiais e Sociedade São Vicente de 
Paula. Todos são bem-vindos.

Como toda pessoa tem sede de 
“Deus” os adolescentes também 
anseiam pela chega da “Igreja” todas 
as quartas- feiras e terceiro sábado 
(Jacareí) e nas sextas- feiras (São 
José).  Trazemos conosco o sentimen-
to do fundador da Pastoral do Menor, 
Dom Luciano Mendes: “Sabemos que 
é um desafio trabalhar com adoles 
cente infrator, porém devemos usar a 
mesma Fórmula que “Deus” usa para 
cada um de nós, o AMOR”.

Lucimar Ponciano Luiz
Coordenadora e Missionária do Projeto PAR – 

Assistência Religiosa 2004 à 2016.
Pastoral Diocesana do Menor

Contato: facebook Lucima r Ponciano Luiz
E-mail: cimaponciano111@gmail.com

Whatsapp: 12 99778.1551

Pastoral do Menor completa 
10 anos de Evangelização
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Seminaristas 2016

Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Missa com familiares dos seminaristas Dia de Convivência com os seminaristas Dia de Convivência com os seminaristas

Compromissos do Bispo Diocesano

Novena na Paróquia São José Operario - Vila Paiva

Crisma na Paróquia São João Bosco

Crisma na Paróquia São Benedito do Alto da Ponte Crisma na Paroquia São João Bosco

Pascom
 - São Dim

as

Pascom
 - São Dim

as

Diretor das POM agradece pela Coleta Missionária de 2015
Diocese de São José dos Campos envia segunda maior colaboração do estado de São Paulo

“Missão é servir” foi o tema da Campa-
nha Missionária de 2015, realizada nos dias 
17 e 18 de outubro. A data foi instituída 
pelo papa Pio XI em 1926, como um Dia de 
oração e ofertas em favor da evangelização 
dos povos. 

Em carta enviada, em abril, a todos os 
arcebispos e bispos do Brasil, Padre Camilo 

Pauletti, diretor nacional das Pontifícias 
Obras Missionárias, expressa seu agrade-
cimento a todo o povo que colaborou e 
afirma “que este espírito de solidariedade 
e partilha continue presente em nossos 
trabalhos e possamos crescer sempre 
mais na generosidade e nas atividades 
missionárias”. 

A Diocese de São José dos Campos 
enviou para a Direção Nacional das POM 
o valor de R$ 158.682,80. Foi a segunda 
maior colaboração, dentre as 41 circunscri-
ções eclesiásticas do estado de São Paulo, 
superada apenas pela a da Arquidiocese de 
São Paulo. Em nível nacional, a Diocese de 
São José dos Campos está entre as 10 maio-

res colaborações, sendo a única diocese. Os 
10 maiores valores foram enviados pelas 
Arquidioceses, localizadas em capitais 
estaduais. Segundo o relatório, “a cola-
boração da Igreja no Brasil para a Missão 
universal, de outubro de 2015, aumentou 
10,62% em relação ao ano anterior.”

Coleta Missionária - As ofertas feitas 

todos os anos no Dia Mundial das Missões 
tornam possível a cooperação missionária 
de cada cristão e da Igreja local na missão 
universal, ad gentes. Grande parte do 
recurso é enviado ao Secretariado Geral, 
em Roma, para que destine às situações 
mais necessitadas de nossa Igreja, em 
todo o mundo.
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Jovens participaram da Romaria 
Nacional da Juventude

O Jornal Expressão publica artigos sobre saúde, gentilmente 
cedidos pelo Frei Rinaldo Stecanela, apresentador do programa 
Vida e Saúde, transmitido pelas TVs Aparecida, Século 21, Rede 
TV e Gazeta. Com extensa experiência no assunto, além do tra-
balho 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!

Erisipela
Saúde

Querido leitor. Deus o aben-
çoe com toda sorte de bênçãos 
físicas e espirituais.

Neste mês vamos falar de 
um problema que se torna 
visível em milhares de pesso-
as, principalmente nos pés e 
nas pernas, com aquela pele 
escurecida, avermelhada, com 
bolhas ou feridas. Estamos 
falando da Erisipela, nome que 
significa “pele vermelha”. Tam-
bém conhecida como Zipra, 
esipra ou zipla. Trata-se de uma 
infecção da pele causada por 
uma bactéria (streptococcus 
pyogenes do grupo A) que 
entra no organismo através 
de ferimentos, picadas de in-
seto, micoses de unhas e até 
frieiras (fungos). O problema 
pode aparecer tanto em ho-
mens como nas mulheres. Há 
um grupo de risco bastante 
vulnerável à infecção: são os 
portadores de diabetes, que 
devem ficar atentos a qualquer 
tipo de anormalidade nas per-
nas e nos pés, pois o diabetes 
compromete a sensibilidade 
da pele e às vezes o paciente 
nem percebe o quadro de 
infecção instaurado no local. 
Os obesos, os cardiopatas , os 
nefropatas (rins), os pacientes 
de doenças crônicas também 
devem ficar atentos, pois estes 

Diversas expressões juvenis 
estiveram reunidas no Santuá-
rio Nacional de Aparecida nos 
dias 9 e 10 de abril. Os jovens 
estiveram bem perto dos bispos 
que na ocasião participavam da 
54ª Assembleia Geral da CNBB. 

Da diocese estiveram pre-
sentes cerca de 560 jovens 
com a caravana da Juventude 
Salesiana (Instituto São José e 
Paróquia Sagrada Família), Mis-
são Jovem de Jacareí, Pastoral 

da Juventude (membros da Co-
missão Diocesana e grupos de 
base), as EJNS (Equipes Jovens 
de Nossa Senhora), o grupo 
Jovens com Maria da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, do 
Altos de Santana, a galera de 
bike da Cia Teatral Virgem Na-
zaré (Paróquia São Sebastião). 
O pessoal da RCC (Renovação 
Carismática Católica) animou a 
tenda “Rota 300”.

A programação contou com 

shows, vigília, caminhada e 
missas durante todo o eventos. 
As tradicionais catequeses espa-
lhadas pelo estacionamento da 
basílica conduziram os jovens 
à reflexão sobre missão, espi-
ritualidade, ecologia e Maria. A 
novidade neste ano foi a tenda 
“Rota 300”, que marca o projeto 
de evangelização para a juven-
tude em sintonia aos 300 anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida. 

Por meio do tema da Misericórdia jovens se reunirão nos  29, 30 e 31 de julho 
em vários espaços religiosos e públicos do centro de São José dos Campos.

Em comunhão com aqueles que irão para a Polônia, na Jornada Mundial da 
Juventude, o evento contará com a participação de diversas expressões juvenis da 
diocese que poderão ouvir catequeses, participar da santa missa, realizar obras de 
misericórdia e caminhadas, sem contar com a vigília que acontecerá na Catedral.

Vem aí a Jornada
Diocesana da Juventude

também estão no grupo de risco.  
Os sintomas mais aparentes da 
doença são: febre alta, tremores 
e calafrios, mal-estar, vômitos, 
náuseas, dor na perna, inchaço 
(edema), pele avermelhada. Em 
alguns casos aparecem aquelas 
terríveis bolhas. O médico pede 
uma bateria de exames clínicos 
e laboratoriais para iniciar o tra-
tamento que consiste no uso de 
antibióticos(orais ou intramus-
cular), anti-inflamatórios, anal-
gésicos e antitérmicos, pomadas 
tópicas, bastante repouso, inclu-
sive com elevação do membro 
afetado. Lembrando que se trata 
de uma infecção, portanto todo 
cuidado é pouco, pois a erisipela 
pode trazer consequências gra-
víssimas, tais como: o linfedema 
pós-infeccioso (aparência de ne-
crose do tecido da pele), compro-
metendo a circulação sanguínea 
normal. Algumas recomendações 
importantes para uma boa higie-
nização no local: secar bem os pés 
(principalmente entre os dedos) 
para evitar o avanço da bactéria; 
controlar o peso e o diabetes; 
usar meias elásticas para reduzir o 
inchaço nas pernas e, na primeira 
suspeita de infecção, procurar 
ajuda médica. Uma boa notícia: 
a doença não é contagiosa, mas 
requer cuidados bem específicos.

Deus abençoe a todos!

Belém sedia XVII Congresso
Eucarístico Nacional

De 15 a 21 de agosto de 2016, 
acontece o XVII Congresso Eucarís-
tico Nacional, em Belém do Pará. 
Terá como tema central: Eucaristia 
e partilha 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 via-
gens Peregrinus, que preparou 
um pacote completo para a par-
ticipação de todo o Congresso, 
com viagem aérea, hospedagem 

em hotel e translado na cidade 
de Belém para as atividades.

Os interessados em participar 
deste grupo devem entrar em con-
tato com a Peregrinus pelo telefo-
ne (12) 3018.1816 ou 3204.5195. 
Saiba mais no site oficial do Con-
gresso: http://cen2016.com.br/
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 1 -  Profissão de São José, esposo de Maria.
 2 -  Anjo mensageiro da anunciação.
 3 -  A mãe de Maria, segundo a tradição.
 4 -  A cidade de Maria.
 5 -  Evangelista autor do terceiro evangelho.
 6 -  Prima de Maria.
 7 -  Pai de Maria, segundo a tradição.
 8 -  Maria ajudou os __________de Caná.
 9 -  O Filho de Maria.
 10 -  O pai adotivo de Jesus.

Respostas: 1. Carpinteiro / 2. Gabriel / 3. Ana / 4. Nazaré / 5. Lucas / 6. Isabel / 7. Joaquim / 8. Noivos / 
9. Jesus / 10. José.
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia Sagrada Família
B – Paróquia Santa Cecília
C – Paróquia Nossa Senhora de Fátima

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 maio. 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 
Santa Rita de Cássia, em São José dos Campos.
Ganhador: Ir. Raymunda Vieira

CD Passos Firmes

Nando Mendes
Composto por 12 canções que te levarão lou-
var a Deus, a buscar a cura interior, invocando 
o poder de Deus em nossas vidas.

Natalício
3  Pe. Benedito Paulo de Carvalho 
5  Pe. José Luís Gouvêa, SCJ 
8 Pe. João Roberto Pavani, SDB 
8  Diác. José Luiz Freire de Aguiar Lessa 
13  Diác. Joaquim Mendes Pereira Neto (Juca - SJCampos) 
15  Pe. George Fernandes Jesuraj, SVD 
17  Pe. Raimundo Nonato Viana Sobrinho 
17  Diác. Vanderci José Sales 
20  Diác. Rubens Dantas 
20  Diác. Maurício Barbosa Lima 
21  Diác. Noel José de Freitas 
23  Diác. Mauro Renó do Prado 
25  Diác. José Aparecido de Oliveira (Cido) 
26  Diác. Geraldo Angelo de Carvalho 
27  Diác. Van Der Laan Lucio de Oliveira 
29  Pe. Rodolfo Muniz Leal (Pe. Reizinho) 
31  Pe. Luís Fernando Soares 

Ordenação
1  (1981)  Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, SCJ
  (ordenação episcopal)
1  (1979)  Pe. José Cândido Pereira 
1  (1985)  Pe. Carlos Alberto G. do Nascimento (Pe. Beto) 
1  (2002)  Pe. Wendel Ribeiro 
1  (1986)  Diác. Hamilton Simões de Souza 
1  (1986)  Diác. José Antonio Monteiro de Carvalho (Zico) 
1  (1986)  Diác. José Arantes Lima 
1  (1986)  Diác. Maurício Barbosa Lima
1  (1986)  Diác. Otílio Raimundo de Souza
1  (1986)  Diác. Orival de Souza Titico
24  (2009)  Pe. George Fernandes Jesuraj, SVD
31  (2003)  Pe. Guilherme Ximenes


