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Se você identificar alguma informação errada ou falta de dados, escreva para a redação do Jornal Expressão ou en-
vie 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 01 de junho 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

Voltar os olhos e o
coração para os jovens

Caminhada Pastoral

A construção
comunitária do PDEP

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.

Aproxima-se mais uma Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ), que neste ano acontecerá na ci-
dade de Cracóvia – Polônia, de 26 a 31 de julho. 
Inserida no contexto do Ano da Misericórdia 

terá como lema “Felizes os misericordiosos porque al-
cançarão misericórdia”, conclamando de modo especial 
a juventude a ser protagonista na prática e no anúncio da 
misericórdia. Como nas outras Jornadas, milhares de jo-
vens terão a oportunidade de se encontrar e juntos fazer 
a experiência de estar com o Senhor, nutrindo-se de sua 
Palavra para comprometer-se com o seu projeto em vista 
da construção do Reino de Deus.

Da Diocese de São José dos Campos participarão diver-
sos jovens, mas não na mesma quantidade que da última 
vez. Entretanto, todos os jovens são convidados a fazer a 
bela e marcante experiência da JMJ, ainda que à distância 
da sede onde ela se realiza.

Para favorecer isso surgiu nesta Diocese a iniciativa de 
organizar uma Jornada Diocesana da Juventude 2016 (JDJ) 
a fim de que os jovens que não forem para Cracóvia ce-
lebrem também este acontecimento tão significativo para 
eles, para a Igreja e para a sociedade.

Há um grupo trabalhando intensamente para alcançar 
este objetivo, servindo-se de meios modernos e criativos 
para atrair os jovens para este acontecimento diocesa-
no. Já está no ar um site com informações e pelo qual é 
possível fazer as inscrições para a JDJ 2016. As diversas 
expressões de Juventude presentes na Diocese estão sen-
do convocadas para participar e dar sua contribuição em 
vista dessa realização. A mídia diocesana está se organi-
zando para uma divulgação que alcance o maior número 
possível de jovens. Todas as forças vivas da Diocese estão 
sendo chamadas a dar sua contribuição para o sucesso e 
os frutos desse evento. O momento é oportuno para ati-
tudes e gestos que signifiquem mais uma vez confiança, 
apoio e compromisso com os jovens.

Uma das áreas prioritárias da ação evangelizadora e 
pastoral na Diocese de São José dos Campos é a Juven-
tude, conforme foi decidido na 4ª Assembleia Diocesana 
realizada em setembro de 2015. Comprometer-se com JDJ 
2016, divulgando sua realização, incentivando os jovens 
a dela participar e colaborando com o que for solicitado 
são meios de revelar que o olhar e o coração dos membros 
desta Igreja Particular estão efetivamente voltados para 
essa grande parcela do Povo de Deus.

Na poesia de Milton Nascimento, expressa na canção 
“Coração de estudante”, há uma frase inspiradora para 
uma atenção generosa com a juventude: “Há que se cui-
dar do broto pra que a vida nos dê flor e fruto”.

Que ninguém fique de fora do grande mutirão em vista 
da JDJ 2016, que poderá trazer numerosos frutos para a 
vida dos jovens que dela participarem e para o trabalho 
da juventude nas paróquias e comunidades da Diocese de 
São José dos Campos.

A elaboração do Plano Diocesano de Evangelização e Pas-
toral (PDEP) prossegue envolvendo todos os grupos de fiéis 
que compõem a Diocese de São José dos Campos. No dia 14 
de maio houve a apresentação do que já foi elaborado aos 
coordenadores diocesanos de Pastorais, Movimentos e Orga-
nismos, reunidos como Conselho Diocesano de Pastoral. No 
dia 25 foi a vez dos seminaristas conhecerem o PDEP. Tanto 
em uma ocasião quanto em outra os participantes puderam 
dar sua contribuição de modo que o PDEP vai-se configu-
rando como fruto da coletividade. Para ser assumido por to-
dos deve, igualmente, ser construído por todos.

Já se percebe nos diversos grupos que vão tomando co-
nhecimento do PDEP uma recepção alegre e esperançosa 
bem como uma vontade firme de colocá-lo em prática logo.

A primeira parte do PDEP traz a definição do que somos 
(Missão) e de onde queremos chegar (Visão). Apresenta tam-
bém os Valores, que são os referenciais irrenunciáveis que 
norteiam nossa prática evangelizadora e pastoral. Outro con-
teúdo desta parte do PDEP é o elenco das Oportunidades e 
Ameaças do contexto externo em que estamos situados, 
isto é, da realidade que nos cerca. Sobre estes podemos agir 
pouco, entretanto, é importante tê-los presentes para com-
preendermos os porquês de algumas coisas e as luzes que há 
para outras. Temos ainda nesta parte os pontos fortes e fracos 
de nosso contexto interno, isto é, de nossa organização e prá-
tica eclesial (Diocese, Paróquias, Pastorais etc). Sobre estes 
podemos influir mais diretamente, mudando o que não está 
bom e conservando o que está, a fim de favorecer uma ação 
evangelizadora mais eficiente e mais eficaz.

A segunda parte do PDEP é a mais importante porque 
apresentará os projetos de ação, que já estão sendo elabora-
dos dentro das 5 áreas prioritárias indicadas pela 4ª Assem-
bleia Diocesana: Família, Juventude, Processo Catequético 
formador de discípulos missionários, Dimensão Social da fé 
e Ação Missionária.

Para cada área serão 3 ou 4 projetos, bem delineados, em 
vista de responder aos desafios de nosso tempo e de nos-
sa realidade e de fazer com que o Evangelho transforme as 
situações que ainda não estão de acordo com os planos de 
Deus.

Felizmente os anseios e necessidades da Diocese de São 
José dos Campos, no aspecto evangelizador e pastoral, es-
tão em sintonia com aquilo que a Igreja tem refletido e pro-
posto aos seus filhos. Por isso, os projetos que estão sendo 
elaborados encontrarão fundamento, apoio e orientação nas 
palavras do Papa Francisco e do episcopado brasileiro para 
ganharem solidez e efetividade.

Pe. Edinei Evaldo Batista
Coordenador Diocesano de Pastoral
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

“Amoris Laetitia” = A alegria do amor
Palavra do Pastor

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

O Papa Francisco pu-
blicou em 19 de 
março, próximo 
passado, a Exorta-

ção Apostólica Pós-Sinodal: 
“AMORIS LAETITIA” = A ALE-
GRIA DO AMOR. É um docu-
mento dirigido a todos os ba-
tizados católicos do mundo e 
à sociedade inteira. Este docu-
mento “A Alegria do Amor” é o 
resultado final dos dois sínodos 
sobre a Família” (2014 e 2015). 
O Papa quis, neste ano da mi-
sericórdia, escrever este docu-
mento, tendo presente a grande 
realidade da família humana e 
especialmente da família cató-
lica. O Papa leva em conside-
ração, para escrever este mag-
nífico documento, as reflexões 
feitas em todas as dioceses do 
mundo, que receberam e res-
ponderam um questionário 
sobre a realidade da família, a 
preparação para o sacramen-
to do matrimônio e a vivência 
concreta da vida familiar por 
parte dos católicos no mundo 
inteiro. É, pois, um documen-
to que parte da realidade das 
famílias, é iluminado pela Pa-
lavra de Deus e o Magistério da 
Igreja, recebeu a colaboração 
dos participantes dos dois sí-
nodos realizados em Roma, es-
pecialmente com o documento 

final das reflexões dos Bispos 
e que o Papa retomou para es-
crever este documento oficial 
da Igreja. O Papa Francisco fala 
por isso da ‘Amoris laetitia’ (= 
A Alegria do Amor) como um 
documento com “os pés assen-
tados na terra”, que começa a 
partir das Sagradas Escrituras, 
no primeiro capítulo, falando 
num encontro entre homem e 
mulher que “cura a solidão”, 
originando “a geração e a fa-
mília”. Ao longo de nove capí-
tulos, em mais de 300 pontos, 
o Papa dedica a sua atenção à 
situação atual das famílias e os 
seus numerosos desafios, des-
de o fenômeno migratório à 
“ideologia de género”; da cul-
tura do “provisório” à menta-
lidade “antinatalidade”, pas-
sando pelos dramas do abuso 
de menores. A exortação apre-
senta um olhar positivo sobre 
a família e o matrimônio, face 
ao individualismo que se limi-
ta a procurar “a satisfação das 
aspirações pessoais”. O Papa 
observa que a apresentação de 
“um ideal teológico do matri-
mónio” não pode estar distan-
te da “situação concreta e das 
possibilidades efetivas” das 
famílias “tais como são”, de-
sejando que o discurso católico 
supere a “simples insistência 
em questões doutrinais, bioé-
ticas e morais”.  Nesse sentido, 
propõe uma pastoral “positiva, 
acolhedora, que torna possí-
vel um aprofundamento gra-
dual das exigências do Evan-
gelho”. “Somos chamados a 
formar as consciências, não a 
pretender substituí-las”, in-
siste. Papa Francisco passa em 
revista vários elementos cen-
trais do ensinamento da Igre-
ja acerca do matrimónio e da 
família, com atenção especial 
ao tema da “indissolubilida-
de”, da “sacramentalidade” do 
casamento, da transmissão da 

vida e da educação dos filhos. 
Um dos capítulos da Exorta-
ção é uma leitura exegética do 
chamado "hino ao amor" de 
São Paulo (1 Cor 13, 4-7), com 
vários conselhos que são uma 
presença constante nas cate-
queses do Papa, centrados em 
três “palavras-chave”: “Com 
licença, obrigado, desculpa”. 
A respeito da fecundidade e do 
caráter “gerador” do amor, o 
texto retoma uma advertência 
de São João Paulo II, explicando 
que a paternidade responsável 
não é “procriação ilimitada”. A 
exortação pós-sinodal lamenta 
que alguns fiquem “indiferen-
tes” aos sofrimentos das famí-
lias pobres e mais necessitadas 
e, numa nota para o interior da 
Igreja, sublinha que as famílias 
são “sujeito” e não apenas ob-
jeto de evangelização. O Papa 
dedica um capítulo à educação 
dos filhos. “O Evangelho lem-
bra-nos que os filhos não são 
uma propriedade da família, 
mas espera-os o seu caminho 
pessoal de vida”, precisa. A 
reflexão alude à espiritualida-
de conjugal e familiar, “feita 
de milhares de gestos reais e 
concretos” e recorda que “ne-
nhuma família é uma realida-
de perfeita”. “Não percamos a 
esperança por causa dos nossos 
limites, mas também não re-
nunciemos a procurar a pleni-
tude de amor e comunhão que 
nos foi prometida”. Este é um 
texto que requer um aprofun-
damento do tema e um ímpeto 
novo de trabalho para que não 
somente se “renove” a pasto-
ral familiar, mas talvez mais do 
que isto, para que toda a pasto-
ral familiar adquira os traços da 
familiaridade; a partir de um re-
novado estilo nas comunidades 
cristãs, nas paróquias, para que 
sejam – realmente – uma famí-
lia que acolhe, que encoraja to-
das as famílias para serem pró-

ximas àqueles que têm maiores 
problemas e dificuldades. Fica 
para todos nós a responsabi-
lidade de tomarmos conheci-
mento deste texto maravilhoso, 
especialmente todos e todas 
que trabalham com a realida-
de da família, em todas as suas 
dimensões. Como diz o Papa, 
é “urgente propagar um amor 
que seja robusto, construtivo, 
misericordioso, acolhedor, que 
não exclua ninguém. Assim, 
existe como que uma paixão 
de universalidade por parte do 
Papa para que nenhuma famí-
lia seja privada da alegria do 
amor”. Podemos dizer que este 
documento tem de se tor-nar 
"letra viva" através da própria 
vida das famílias: são elas que 
devem ser o documento real. 
São as famílias que devem tes-
temunhar – precisamente – a 
alegria do amor. Elas são o seu 
lugar prioritário. Conhecemos 
por outro lado, as suas dificul-
dades e os problemas. E, no en-
tanto, é precisamente delas que 
se deve reiniciar: das famílias, 
que são a parte absolutamente 
majoritária do Povo de Deus. 
Na sensibilidade do Papa Fran-
cisco, sabemos bem o que quer 
dizer o “sensus fidelium”: ou 
seja, o sentir do povo de Deus 
sobre o amor, sobre a vida, so-
bre a existência e sobre a ajuda 
aos mais fracos. Tantas vezes o 
Papa se refere diretamente às 
famílias para que sejam o lugar 
onde se testemunha o amor de 
Deus, por todos, e particular-
mente por aqueles mais vul-
neráveis e mais feridos”. Aco-
lhamos com alegria, com amor 
e obediência, este maravilhoso 
documento pontifício. Vamos 
divulga-lo e estudá-lo em to-
das as nossas realidades ecle-
siais. Vamos vive-lo em nossas 
famílias e em nossas institui-
ções responsáveis pelo univer-
so familiar.
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Jornada Diocesana da Juventude
"Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.”

Foi dada a largada... A 
contagem regressiva co-
meçou para os principais 

eventos que acontecerão em 
julho e vão movimentar a ju-
ventude do mundo todo. Em 
nossa diocese, simultâneo aos 
três últimos dias da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), 
na Cracóvia – Polônia, teremos 
a JDJ – Jornada Diocesana da 
Juventude. Isso mesmo... É 
espírito de peregrino, mochila 
nas costas e muita animação!

A nossa jornada acontece 
aqui! Junte a sua galera, sua 
pastoral, seu grupo ou movi-
mento. Todos os jovens reuni-
dos em comunhão com a JMJ. 
Serão dias de louvor, oração e 
diversão.

O que é a JDJ?
A Jornada Diocesana da 

Juventude (JDJ) é a organiza-
ção da JMJ em nível local e é 
celebrada em várias dioceses 
pelo Brasil e nesse ano, tam-
bém em nossa Diocese de São 
José dos Campos. Serão 3 dias 
de profundo encontro com a 
misericórdia de Deus e reflexão 
sobre nosso chamado a viver o 
que Jesus disse: “Sede Miseri-
cordiosos, como o Pai” (cfr., Lc 
6, 36). É tempo oportuno para 
abrirmos nossos cora-
ções com alegria 

para experimentarmos o amor 
de Deus que consola, perdoa e 
dá esperança.

Quando será a JDJ?
A nossa jornada acontecerá 

nos dias 29, 30 e 31 de julho.

Onde serão as 
atividades?

São José dos Campos será 
o palco da JDJ 2016. A pro-
gramação será nas ruas que 
estamos acostumados a andar, 

na Paróquia Sagrada Família e 
na Catedral de São Dimas.

O que teremos
nestes dias?

As atividades começam com 
acolhida nos alojamentos. Os 
jovens ficarão em colégios. O 
alojamento feminino será no 
Instituto São José e o masculi-
no na ETEP. Haverá transmissão 
da mensagem do Papa, Via-
-Sacra pelas ruas, passagem 
pela Porta Santa, catequese 
com o nosso Bispo Dom Cesar, 
esportes, peregrinação, teatro 
sobre o Beato Pier Giorgio Fras-

sati, shows, adoração e bênção 
com o Santíssimo, momento 
para práticas de misericórdia 
e claro, a tradicional missa de 
envio. Ufa... o espírito da JMJ 
tomará nossos corações!

Quem poderá
participar? 

Os jovens a partir 
de 16 anos são os 
convidados para 
esse evento. Para 
os engajados nas 
pastorais e mo-

vimentos, grupos 
de oração,  ou não. 

Avise todo mundo!

Precisa de ins-
crição?

Sim. É preciso 
fazer sua inscri-

ção no site oficial 
do evento (jdjdioce-

sesjc.wix.com/siteoficial) até 
o dia 3 de julho e seguir as 
instruções. São duas opções de 
pacotes. O primeiro: alojamen-
to + kit peregrino = R$ 40,00. 
Segunda opção. Apenas kit 
peregrino = R$ 35,00.

Como posso
aproveitar?

Participe do seu jeito jovem 
de ser: com alegria, convivência 
fraterna, na força do evangelho 
e na plena misericórdia. Não se 
esqueça, o clima é de Jornada 
Mundial da Juventude, então 
se você vai se alojar conosco, 
não esqueça de trazer seu saco 
de dormir e seus itens pessoais 
e claro, muita disposição para 
esses 3 dias!

Troque sua foto de perfil 
e ajude na divulgação desse 
mega evento em nossa dioce-
se. Acesse bit.ly/MudarFotoDe-
Perfil e entre nessa campanha!

Escanei o QR Code, assita e 
compartilhe também o vídeo 
da JDJ. Não se esqueça de colo-
car sempre a hashtag #JDJSJC

Vídeo sobre a JDJ
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Paróquias em festa

Agende-se

Festas Juninas 2016Trezena e Festa de 
Santo Antônio (Paraibuna)
A tradicional trezena de Santo 
Antônio, em Paraibuna, iniciou 
no dia 29 de maio, com missa 
presidida pelo pároco, padre 
Raimundo Paulo de Siqueira. Nas 
celebrações, em cada noite, um 
padre convidado reflete com a 
comunidade temas relacionados 
ao Ano da Misericórdia. As mis-
sas acontecem sempre às 19h30 
e seguem até o dia 12 de junho.
Confira a programação do dia 
da festa, 12 de junho (domingo).
7h: Venda do bolo de Santo 
Antônio.
8h: Missa Solene na Matriz.
9h: Procissão Solene.
10h: Missa Solene na Matriz.
11h: Cavalaria de Santo Antônio.
14h: Leilão de prendas vidas no 
Rancho do Toninho Camargo.
16h às 19h: Missa Solene na 
Matriz.
No dia de Santo Antônio, 13 de 

junho (2ª-feira), haverá missa 
solene às 19h, na Igreja Matriz e 
bênção dos pães.
Endereço: Praça Mons. Ernesto A. 
Arantes, 113, Centro – Paraibuna.
Informações: (12) 3974-0043

47ª Festa do Padroeiro – Paró-
quia São João Batista 
A Paróquia São João Batista, em 
Jacareí, comemora de 17 a 25 de 
junho novena de seu padroeiro 
com missas aos finais de semana, 
às 18h, e durante a semana, às 
19h30. Em cada dia haverá a pre-
sença de um padre convidado. 
A celebração da festa de São 
João Batista, será no dia 26 de 
junho, domingo, com procissão, 
às 17h, seguida de missa solene.
De 4 a 26 de junho, aos sábados e 
domingo, acontece a quermesse 
no pátio da igreja. 
Endereço: Rua Santa Helena, 
145 – São João – Jacareí. Infor-
mações: (12) 3951-2906 / www.

facebook.com/paroquiasaojoa-
obatistajac

Novena e Festa do Padroeiro – 
Paróquia Coração Eucarístico 
de Jesus
De 10 a 19 de junho, a Paróquia 
Coração Eucarístico de Jesus 
celebra seu padroeiro com o 
tema central: "Coração Eucarís-
tico, Fonte da Misericórdia". A 
novena acontecerá entre os dia 
10 a 18, às 19h, na Igreja Matriz 
da Paróquia. 
A festa solene acontecerá no 
dia 19 de junho com procissão, 
às 17h, saindo do sala da Co-
munidade Santa Teresinha, em 
direção à igreja matriz. A missa 
será logo em seguida e será 
presidida pelo pároco, Pe. Lucas 
Rosa da Silva.
Endereço: Praça 1º de Maio, 241, 
Pq. Novo Horizonte – SJCampos. 
Informações: (12) 3907-1048.

Formação com
Dom Nelson Westrupp
A Pastoral Litúrgica Diocesana 
convida para a manhã de for-
mação e espiritualidade com 
Dom Nelson Westrupp sobre o 
Ano da Misericórdia. Será no dia 
11 de junho, sábado, das 7h30 
às 11h30, no salão paroquial da 
Catedral São Dimas (Praça Mon-
senhor Ascânio Brandão, 1 – Jd. 
São Dimas), em São José dos 
Campos. Leve um prato de sal-
gado para o lanche comunitário.

Encontro de Casais – FREM
O Frem (Formação Religiosa e 
Entrosamento Mariano), movi-
mento de nossa diocese, promo-
ve nos dias 11 e 12 de junho o 
174º Encontro de Casais, na Casa 
de Retiros Monte Tabor, em São 
José dos Campos. O encontro 
terá como tema: “Conversão e 
Oração”. Informações e inscri-
ções: (12) 99787-0361 Deil / (12) 
99712-6563 Vanessa / contato@
familiafrem.com.br

Retiros de conversão
RCC - Paróquia São Francisco 
de Assis
A RCC (Renovação Carismáti-
ca Católica) da Paróquia São 
Francisco de Assis, em Jacareí, 
convida para o retiro de con-
versão que acontecerá nos dias 
15, 16 e 17 de julho, na Casa 
Magnificat, em São José, com o 
tema "Eis que faço nova todas 
as coisas" (Apoc. 21, 5). A taxa 
de inscrição é de R$40,00. O 
retiro contará com pregações, 
orações, louvor, missa e muita 
música. Informações e inscri-
ções: (12) 98186-9899 / 98834-
5445 / 98118-3633.

RCC – Paróquia São João Bosco
O Grupo de Oração Missão 
Aliança de Deus, da Paróquia 
São João Bosco, promove no 
dias 1, 2 e 3 de julho, o retiro de 
conversão com o tem: “Vencen-
do Gigantes”. O retiro acontece-
rá na casa Getsemani, em Jaca-
reí. Taxa de inscrição: R$35,00 

ou R$50,00 (ônibus + camiseta). 
Informações e inscrições: (12) 
97408-6636 / 98166-9499.

Feijoada da Paróquia
São José, Esposo de Maria
No dia 19 de junho a paróquia 
mais nova da diocese, São José, 
esposo de Maria, servirá uma 
deliciosa feijoada. Será servido 
somente marmitex no valor de 
R$10,00. Adquira seu convite 
na secretaria paroquial. (12) 
3912-9552. A igreja matriz da 
paróquia fica na Rua Benedito 
de Paula Ferreira, 439 - Campos 
São José – SJCampos.

Festa do Milho - Paróquia 
Imaculada Conceição (Eugê-
nio de Melo)
Leve sua família e prestigie as 
delícias do milho. Dias: 11, 12 e 
13 de junho. Sábado a partir das 
18h, domingo a partir das 11h 
e segunda-feira, às 19h30. Rua 
Ambrósio Molina, 74 - Eugênio de 
Melo. Informações: (12)3905-1776

Sua paróquia ou pastoral realizará uma festa? Mande as informações para nós 
no e-mail: comunicacao@diocesesjc.org.br e divulgaremos no site da diocese.

São José dos Campos
Catedral São Dimas (Jd. São Dimas)
Dias 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de junho
Horário: a partir das 18h
Pç. Monsenhor Ascânio Brandão, 1 
Jd. São Dimas - SJCampos
Informações: (12) 3322-0543 

Paróquia Sagrada Família
(Vila Ema)
Dias: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de junho. 
Horário: sextas-feira: 19h30 / sábados: 18h 
/ domingos: 17h.
Rua Padre Rodolfo, 28 – Vila Ema – SJCam-
pos – SP.
Informações: (12) 3921-9460 

Vicentinos (Jd. das Indústrias)
Dias: 10, 11 e 12 de junho
Horário: a partir das 19h.
Rua Durvalina Simões, 160
Jd. das Industrias -  SJCampos - SP
Informações: (12) 3933-0366 

Igreja Nossa Senhora das Graças
(Vila Maria)
Dias: 18, 19, 25 e 26 de junho
Horário: 19h
Rua Paraná, 141 - Vila Maria - SJCampos – SP.
Informações: (12) 3921-5516

Comunidade Santo Antônio
(Vila Sinhâ)
Dias 11, 12, 18 e 19 de junho
Horário: a partir das 19h
Rua Paula Nei, 62 - Vila Sinhá
SJCampos - SP.
Informações: (12) 3923-5543 

Paróquia São José Operário
(Vila Paiva)
Dias: 25 e 26 de junho
Horário: a partir das 18hh
Rua Almenara, 146 - Vila Paiva
SJCampos – SP.
Informações: (12) 3921-8611 

Vicentinos (Jd. Paulista)
Dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de junho
Horário: a partir das 18h
Rua Ana Gonçalves da Cunha, 351
Jd. Paulista - SJcampos.
Informações: (12) 3921-6255

Paróquia Nossa Senhora da Soledade 
(Vista Verde)
Dias: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de junho
Horário: a partir das 18h
Rua Uruguai, 291 – SJCampos – SP
Informações: (12) 3929-5587 

Paróquia São Vicente de Paulo
(Jd. São Vicente)
Dias: 4 a 26 de junho (sábados e domingos)
Horário: sábado: 20h30 / domingo: 20h00
Av. José Francisco Marcondes, 441 - Jd. São 
Vicente - SJCampos – SP
Informação: (12) 3912-9575 

Comunidade São João Batista 
(Jd. Santa Inês II)
Dias: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de junho
Horário: a partir das 19h.
Rua dos Cirurgiões Dentistas, 610

Jd. Santa Inês II -  SJCampos - SP
Informações: (12) 3902-2609 

Paróquia Coração de Jesus 
(Bosque dos Eucaliptos)
Dias: 04 e 05 de junho
Horário: 18h
Av. Andrômeda, 3500 - Bosque 
dos Eucaliptos - SJCampos/SP
Informações: (12)3916-4101 

Paróquia Santa Teresa do Menino Jesus 
(Vila das Acácias)
Dias: 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de junho
Horário: a partir das 19h
Praça Quiririm, 145 
Vila Nova Conceição – SJCampos – SP
Informações: (12) 3943-2010 

Paróquia São Bento (Jd. Morumbi)
Dias: 4, 5, 11 e 12 de junho
Horário: a partir das 19h
Av. Elizio Galdino Sobrinho, 514
Jd. Morumbi – SJCampos – SP.
Informações: (12) 3931-0011 

Paróquia Nossa Senhora
Aparecida (Pq. Interlagos)
Dias: 4, 5, 18, 19, 25 e 26 de junho
Horário: a partir das 20h
Rua Maria Helena da Silva, 134
Pq. Interlagos - SJCampos - SP
Informações: (12) 3944-2663

Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima (Jd. Oriente)
Dias: 9 a 13 de junho
Horário: a partir das 19h
Rua Sol Nascente, 238
Jd. Oriente - SJCampos - SP
Informações: (12) 3931-6491 

Paróquia Espírito Santo 
(Jd. Satélite)
Dias: 18, 19, 25 e 26 de junho
Horário: a partir das 19h
Av. Cassiopeia, 461
Jd. Satélite – SJCampos – SP.
Informações: (12) 3931-2959.sjc

Jacareí
Paróquia São José Operário 
(Cidade Salvador)
Dias: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 de junho e 
2, 3, 9, 10 de julho
Horário: a partir das 19h
Rua Mabio Shoju, 800
Cidade Salvador - Jacareí - SP
Informações: (12) 3953-8080 

Paróquia Nossa Senhora 
do Paraíso (Jd. Paraíso)
Dias: 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26 de Junho
Horário: 18h às 22h
Rua das Gardênias, 190 - Santo Antônio do 
Boa Vista - Jacareí - SP
Informações: (12) 3952-8201

Paróquia São João Batista  (São João)
Dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 de junho.
Horário: a partir das 19h
Rua Santa Helena, 145
São João - Jacareí/SP
Informações: (12) 3951-2906

Confira algumas Festas Juninas que acontecem em nossas cidades, 
paróquias e capelas e participe!
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“Manifestamos aos ir-
mãos a mesma piedade 
de Deus Pai, que sempre 
nos consola nas dificul-
dades.

Serviço
›› Feirão
OBRA MAGNIFICAT
FEIRÃO MAGNIFICAT - Alter-
nativa aos centros de compra 
e ainda com um toque de 
solidariedade é a Super Feira 
Beneficente Magnificat. Todas 
as quartas-feiras, à noite, a 
Comunidade Magnificat, em 
São José dos Campos recebe 
os visitantes para um programa 
diferente, aliando produtos 
regionais e atrações culturais. 
Ali são montados estandes de 
artesanatos, roupas e calçados, 
produtos de limpeza, utili-
dades domésticas, tapeçaria, 
cosméticos, pães caseiros, arte 
em madeira e em ferro, frutas, 
legumes e verduras e praça 
de alimentação. A feira acon-
tece das 18h às 22h, na sede 
da Obra Magnificat (Av. João 
Rodolfo Castelli, 2947 – Bairro 
Pernambuco – Putim – SJC). 
Informações: (12) 3944-1633.

›› 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 reunião 
de reflexão na Igreja Matriz São 
José, na praça Cônego João Mar-
condes Guimarães, 69, Centro, 
em São José dos Campos; Em 
Jacareí os encontros acontecem 
no 3º sábado de cada mês, na 
Paróquia Santa Cecília – Rua 
Santa Cecília, 93 – Centro. Mais 
informações e reflexões no blog 
www.filhosnoceu.org.br.

ESPAÇO NOSSA ÂNCORA  - 
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 
18h 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 Espiri-
to Santo, unindo os trabalhos da 
Pastoral da Sobriedade e grupos 
de Irmandades Anônimas (AA, 
NA, Naranon, Amor Exigente 
etc). É voltado para pessoas com 
dependência química e alcóo-
lica e alia técnica (tratamento 
psicológico e terapias) com a es-
piritualidade. O atendimento do 
Ministério Mais que Vencedores 
acontece nas quintas-feiras, das 
18h às 22h. O grupo de apoio, 
nas sextas-feiras, das 19h30 às 
21h30. Se você passa por esse 
tipo de dificuldade, participe. Se 
conhece alguém que precisa, in-
dique esse apoio. Local: Paróquia 
Espírito Santo, Av. Cassiopéia, 
461, Jardim Satélite, 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
Instagram
@franciscus

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 turmas 
com início no segundo semestre 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 diferencial está 
na qualidade do curso que oferecemos, 
nossos professores são Mestres, Doutores e 
especialistas com longa e vasta experiência 
de mercado, mas com base fundamentada 
na ética-cristã.

JE -  O que faz o profissional formado 
nesta área?

Dra. Danielle  - Este profissional 
está apto a trabalhar em qualquer or-
ganização privada ou pública, na gestão 
dos colaboradores, desde o trabalho com 
folha de pagamento 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 exijam 
a graduação e a realizar cursos de es-
pecialização, MBA e Mestrado. 

JE  - Qual o cenário atual do mercado 

de trabalho para os profissionais de 
Gestão de Recursos Humanos?

Dra. Danielle - Esse profissional 
poderá trabalhar em todas as organi-
zações 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.

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
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Jovens saem às ruas para praticar
as Obras de Misericórdia

Para viver as 14 Obras de Mi-
sericórdia, como pedido pelo Papa 
Francisco neste Ano da Misericórdia, 
jovens da PJ (Pastoral da Juventude) 
da Paróquia São Sebastião, em 
São José dos Campos, iniciaram 
um projeto chamado “Juventude 
Misericordiosa”. 

Iniciado em maio, o projeto 
pretende realizar duas obras de mi-
sericórdia em cada mês até o fim do 
ano. A ideia partiu do jovem Jonatan, 
catequista de Crisma e a ideia incial 
foi pensada para ser vivida pela sua 
turma de crismandos. A boa acolhida 
levou o projeto a ser trabalhado 
também com os  jovens da PJ a qual 
faz parte. 

“Dar pão a quem tem fome” e 
“dar bons conselhos” foram os pri-
meiros gestos realizados. Os jovens 
começaram servindo café e pão 
com manteiga pela manhã aos mo-
radores de rua nas intermediações 
do Hospital Municipal de São José 
dos Campos, na Vila Industrial, e 
prosseguiram dando bons conselhos 
aqueles que precisavam. 

“O que mais chamou atenção 
foi notar que em um raio de menos 
de 2 quilômetros de nossas casas 
há pessoas que estão passando por 
necessidades e muitas vezes não 
possuem alguém para compartilhar 
suas experiências. Aprendi a dar valor 
em tudo o que temos e ficou explicito 
que o pouco que temos para nós foi 
muito para eles”, comentou o jovem 
Jonatan.

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

Obras espirituais 
1. Aconselhar os duvidosos;
2. Ensinar os ignorantes;
3. Admoestar os pecadores;
4. Consolar os aflitos;
5. Perdoar as ofensas;
6. Suportar com paciência as 
injustiças;
7. Rezar a Deus pelos vivos e pelos 
mortos.

Ano Santo
Para bem celebrarmos este 

Ano Santo, Dom Cesar Teixeira 
escreveu uma Carta Pastoral de 
Convocação do Ano da Misericór-
dia, disponível para download no 
site da diocese (www.diocesesjc.
org.br), com orientações específi-
cas para nossa diocese.

Agende a Peregrinação para 
a Porta Santa, na Catedral São 
Dimas ou na Igreja Nossa Senho-
ra do Bonsucesso, em Jacareí, 
para sua Pastoral, Grupo ou 
comunidade. Comunique para o 
Jornal Expressão: 12 3928-3929 
ou e-mail jexpress@diocesesjc.
org.br, com assunto: Ano Santo.

Catequistas peregrinam à Porta Santa na Catedral de São Dimas

Por ocasião do Ano Santo da Misericórdia, cerca de 600 catequistas de várias paróquias de nossa diocese, participaram do Jubileu da Pastoral Catequética no dia 
28 de maio.  O evento começou na área externa da Catedral Diocesana de São Dimas. Com orações e cânticos, os catequistas caminharam e passaram pela Porta 
Santa. Logo em seguida, os introdutores da fé participaram da Adoração ao Santíssimo e da Lectio Divina (Leitura Orante da Palavra de Deus), acompanhados dos 
assessores: Padre Edinei Evaldo Batista, Padre Thiago Domiciano Dias, Diácono Éverton Machado e membros da Comissão diocesana.  “Foi um momento de muita 
espiritualidade e enriquecimento para a fé”, comentou a Coordenadora da Pastoral Catequética, Cida Pillizari.
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Diocese de São José dos Campos 
35 anos de história
Nesta edição, contamos os principais marcos dos anos de 1991 a 
1996. Somos uma diocese jovem, que caminha a passos acelerados 
e firmes! Uma diocese frutuosa em vocações e atenta às necessi-
dades da evangelização.

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

Em preparação ao Jubi-
leu dos 300 anos do encon-
tro da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Apa-
recida, a ser celebrado em 
2017, a imagem peregrina 
está visitando as dioceses 
e arquidioceses de todo o 
Brasil.

Na Diocese de São José 
dos Campos, a peregrinação 

iniciou no dia 1º de maio de 
2016 e irá até 29 de abril de 
2017. O tema da peregrina-
ção é “300 anos de bênçãos”.

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

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

Junho - Julho 
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 – Nossa Senhora de Loreto
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

Padre José Almeida dos Santos
Nota de Dom Cesar TeixeiraFaleceu em São José 

dos Campos, SP, aos 95 
anos de idade, 66 anos 
de sacerdócio, Padre 
José Almeida dos San-
tos. Passou seus últimos 
anos como emérito na 
paróquia Nossa Senhora 
da Soledade, onde cele-
brou a Santa Missa até 
seus últimos dias. 

Foi pároco do San-
tuário São Judas Tadeu, 
Jardim Paulista, São José 
dos Campos, por 23 anos. 
Antes, porém, Padre José 
Almeida foi o 51º páro-
co da Paróquia Santo 
Antônio, em Caragua-
tatuba. Ele e morado-
res da cidade litorânea 
levaram, pela primeira 
vez, a imagem de Santo 
Antônio para o alto do 

morro, onde hoje uma 
grande estátua de Santo 
Antônio mira a cidade. 
Ele era pároco, em 1967, 
quando ocorreu uma 
tromba d'água em Cara-
guatatuba, provocando 
uma grande tragédia. 
Ajudou a socorrer muitas 
pessoas naquela ocasião. 

Padre José faleceu às 9h 
de sexta-feira, dia 27 de 
maio, no Hospital Anto-
ninho da Rocha Marmo 
em São José dos Cam-
pos. O velório aconteceu 
na Paróquia Nossa Se-
nhora da Soledade. (Com 
informações de Padre 
Rodolfo Muniz Leal)

+ P. JOSÉ ALMEIDA DOS SANTOS
Quero agradecer a Deus a vida do Padre José Almeida dos Santos, da Diocese de 

São José dos Campos, falecido, hoje, dia 27 de maio, pelas nove horas da manhã. 
Tinha 95 anos de vida, bem vividos.

Agradeço a Deus todo o serviço e dedicação deste nosso irmão presbítero, 
que hoje Deus chamou para o seu convívio. Fui visitá-lo nesta manhã e quando 
cheguei ao Hospital Antoninho da Rocha Marmo, já na portaria, recebi a notícia 
das Irmãs do Hospital, de que o Padre José acabara de falecer. Estive visitando-o 
anteriormente e percebi que o seu quadro de saúde era muito grave.

Deus o chamou a si, ainda na luz da solenidade do Corpo de Deus. Ele que 
tantas vezes comungou o corpo do Senhor Jesus em sua vida, que tanto presidiu a 
Eucaristia em sua vida, que tanto distribuiu o Pão da Vida aos irmãos e irmãs, agora 
contempla, face a face, não mais como em espelho ou na penumbra, como nos 
diz o apóstolo Paulo, mas vê com os seus olhos de ressuscitado a visão beatífica 
da Trindade Santa e Eterna. Participa da alegria dos justos e santos, recebido que 
foi nos braços da Virgem Maria, mãe de Deus, da Igreja e nossa mãe.

Descanse em paz, Padre José Almeida! Interceda a Deus por nós que continua-
mos nossa peregrinação nesta terra esperando o dia feliz de nosso encontro com 
o Senhor da Vida. Agradeço a todos os que cuidaram do Padre José, nestes últimos 
meses de sua vida. Agradeço às Irmãs do Hospital Antoninho da Rocha Marmo, 
agradeço aos médicos e todo o corpo de enfermagem e serviços que cuidaram 
do Padre José.  Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.

D. José Valmor Cesar Teixeira, SDB
Bispo Diocesano

1991 – Falece em 19 de 
outubro, Monse-

nhor Luiz G. Alves Cavalheiro, 
responsável pela comissão de 
criação da Diocese de São José 
dos Campos.

1992 – Comemoração 
dos 500 anos de 

Evangelização da América Lati-
na, no Estádio Martins Pereira. 
Lançamento do Jornal Expres-
são, como órgão oficial da Dio-
cese, produção sob responsa-
bilidade da Fundec (Fundação 

a rádio da Diocese. Ordenações: 
padre José Roberto Fortes Palau, 
padre Ronildo Aparecido da 
Rosa, padre Luiz Antônio Pinto, 
padre José Afonso de Souza e 
padre Rodolfo Muniz Leal. Faleci-
mento, em 17 de outubro, de pa-
dre João Marcondes Guimarães, 
após mais de 30 anos como páro-
co da Matriz São José. Instalada, 
em fevereiro, a paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
no Jardim Colonial, em São José 
dos Campos. Em 7 de março, é 
instalada a Paróquia São João 
Bosco, no Jardim das Indústrias, 
SJCampos. E no dia 21 de março 
é a vez do surgimento da paró-
quia São Vicente de Paulo, na 
zona leste de SJCampos.

1994 – Realizada a 1ª 
Assembleia Dio-

cesana de Pastoral, no Instituto 
de Filosofia Santa Teresinha, que 

teve como fruto o Plano Dioce-
sano de Pastoral, publicado em 
dezembro. Criação do Seminário 
Propedêutico. Lançamento do 
folheto litúrgico Nova Aliança, 
um semanário com uma tiragem 
de 40 mil exemplares. Ordenação 
de Padre Amarildo Donizetti da 
Costa.

1995 – Ordenação de Pa-
dre Eduardo Fraga 

e Silva, padre Ivo Demétrio Lou-
renço, padre Célio Antônio de Al-
meida, padre Rodolfo Aparecido 
Moreira, que deixou o ministério. 
Em agosto, são instaladas as Pa-
róquias São Francisco de Assis, 
no dia 13, e a Maria Auxiliadora 
dos Cristãos, no dia 19, ambas 
em Jacareí.

1996 – Realizada a 2ª 
Assembleia Dio-

cesana de Pastoral. A diocese 
adota o PRNM (Projeto Rumo ao 
Novo Milênio). Os restos mortais 
de padre Rodolfo Komórek são 
transferidos para o Relicário, loca-
lizado junto à paróquia Sagrada 
Família, em São José dos Campos. 
Centro Diocesano de Pastoral é 
transferido do Seminário Dio-
cesano Santa Teresinha para a 
Catedral de São Dimas. Salas são 
reformadas para reuniões e en-
contros diocesanos das pastorais.  
Ordenações: Padre Antônio Silva 
França, padre Dimas Eugênio 
Barbosa, padre Manoel Serafim 
de Lima, reduzido ao estado lei-
go, padre Edinei Evaldo Batista. 
Instalada a paróquia São Bento, 
no Jardim Morumbi.

São José de Educação e Cultura). 
Sua circulação era semanal. Or-
denações: Padre Geraldo Alves 
da Silva, padre Pedro Graciano 
Junior e Marcos Fernandes da 
Costa, que deixou o ministério 
em 1995 e hoje, já é falecido. 
Criada e instalada a paróquia 
Espírito Santo, no Jardim Satélite, 
em São José dos Campos.

1993 – Aquisição da Rá-
dio Clube de Jaca-

reí, fundada a Radio Mensagem, 
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Diácono conclui mestrado nos EUA
Primeiro membro do clero diocesano a 

graduar-se em teologia na Franciscan Uni-
versity of Steubenville, em Ohio, nos EUA, 
o diácono José Portes Grigio, conta como 
foi atraído ao estudo e aprofundamento no 
exterior. O curso foi feito a distância, com 
algumas ocasiões presenciais. A Franciscan 
University of Steubenville é uma das mais 
importantes faculdades de teologia dos 
EUA.. O diácono Portes, como é conhecido, 
é cooperador paroquial na Catedral de São 
Dimas, e foi ordenado por Dom Moacir Silva, 
em 11 de agosto de 2012. Na paróquia, 
também ministra cursos de Bíblia em inglês 
e cursos sobre Maria.

Durante a preparação para o Diaconado 
o padre, e hoje bispo, José Roberto Fortes 
Palau, nos contou sobre um retiro que havia 
feito com os Monges Trapistas, no Paraná. É 
um retiro de silêncio, e na hora do almoço 
os monges tem o hábito de ler livros que de 
algum modo tiveram impacto na fé Católica. 
No meu retiro eles estavam lendo sobre a 
história de conversão para o Catolicismo 
de um casal de Protestantes (o marido, 
um ex-pastor presbiteriano). Uma história 
belíssima que me tocou profundamente, 

pois sabemos que os presbiterianos são 
extremamente anticatólicos. Além disso 
sabemos que é muito mais fácil deixar de ser 
católico apostólico romano para seguir outra 
religião ou doutrina, mas fazer o caminho 
inverso é só para quem realmente busca e 
encontra a Verdade. Hoje nos Estados Unidos 
existe um movimento muito forte onde 
milhares de pastores e leigos já fizeram o 
caminho contrário ao de Lutero. Foi o que 
aconteceu com grandes teólogos, como 
John Henry Newman, Dr. Scott Hahn e sua 

esposa, e muitos outros. 
O livro que os monges liam era "Todos os 

Caminhos levam a Roma”, do Dr. Scott e Kim-
berly Hahn. Comprei o original em Inglês, li 
e reli várias vezes, e depois li também quase 
todos os quase 40 livros escritos por Dr. Scott 
sobre temas variados em teologia, defesa da 
fé Católica, Maria etc. Encontrei-me com o 
Dr. Scott e sua família várias vezes nos EUA 
e depois fizemos uma viagem para a Terra 
Santa guiada por ele.  Descobri então que 
havia um curso de teologia na Franciscan 
University of Steubenville, onde o Dr. Scott 
leciona, dado parte no Campus da Faculdade 
e parte online. Fiz minha inscrição, fui aceito 
e autorizado pelo padre Rinaldo (meu tutor) 
e pelo nosso bispo diocesano na época, Dom 
Moacir Silva. 

Após estes 4 anos de intenso estudos e 
de muitas idas e vindas aos EUA, no dia 13 de 
maio de 2016, dia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, recebi meu título “Master in Teologia”. O 
curso não só me ajudou muito a amar ainda 
mais a nossa Igreja, mas também me colo-
cou em contato com expoentes da teologia 
atual, e me capacitou para lecionar teologia 
para o nível secundário, aqui ou nos EUA. 

Diácono José Portes Grigio

Perguntas e Respostas sobre a 
Exortação pós-sinodal sobre a Família
O casal  Sérgio Luiz Cezaretto e Adelice Soares Cezaretto, membros da Comissão Diocesana da Pastoral Familiar, 
responderam ao Jornal Expressão dez questões sobre a Exortação Apostólica Amoris Laetitia, um documento de 
leitura obrigatória para todos os católicos.

Jornal Expressão - Que 
semelhanças encontramos 
nesta Exortação do papa 
Francisco e na de São João 
Paulo II, Familiaris Consor-
tio? 

Sérgio e Adelice - Há 
muitos pontos semelhantes 
entre as duas exortações. 
Dentre eles: Ambas tem a fa-
mília como ponto central de 
suas considerações; seguem 
a metodologia do “ver, jul-
gar e agir”; consideram a 
Pastoral Familiar como ins-
trumento de acolhida, evan-
gelização e apoio à família 
e convocam toda a Igreja a 
acolher as famílias feridas 
pelo divórcio e por outras 
realidades tratadas como 
irregulares ou difíceis. 

JE - Como é apresentada 
a realidade atual da famí-
lia? 

Sérgio e Adelice - O 
capítulo II, “A realidade e 
os desafios das famílias”, 
retoma o termo “luzes e 
sombras” presente na Fa-
miliaris consortio, ressalta 
“o crescente perigo repre-
sentado pelo individualismo 
exagerado que desvirtua 
os laços familiares e acaba 
por considerar cada compo-
nente da família como uma 
ilha” gerando tensões (...), 
dinâmicas de intolerância e 
agressividade”. (AL 33) 

JE - Como a Igreja pode 
contribuir, a partir desta 
exortação, para a reflexão 
sobre a vocação familiar na 

sociedade? 
Sérgio e Adelice - A 

Igreja deve se alegrar com 
o testemunho das famílias 
que permanecem fiéis aos 
ensinamentos do evange-
lho e que são verdadeiras 
“igrejas domésticas”, e ter 
clareza em “considerar (...): 
a Igreja é um bem para 
a família, a família é um 
bem para a Igreja.” (AL 87). 
“A principal contribuição 
pastoral familiar é oferecida 
pela paróquia, que é uma 
família de famílias, onde se 
harmonizam os contributos 
das pequenas comunidades, 
movimentos e associações 
eclesiais”. (AL 202) 

JE - O papa, por meio 
de algumas perspectivas 
pastorais, nos fala que há 
uma falta de formação 
de ministros ordenados 
em áreas como humano 
e psicoafetivas. Quais os 
caminhos que a Igreja deve 
adotar diante disso? 

Sérgio e Adelice - Cons-
tatada a carência de forma-
ção dos ministros ordenados 
“para tratar dos complexos 
problemas atuais das famí-
lias” (AL 202), sugere que “os 
seminaristas deveriam ter 
acesso a uma formação (...) 
sobre namoro e matrimônio, 
não se limitando à doutrina”.  
Insiste, que ”é preciso garan-
tir um amadurecimento, 
durante a formação, para 
que os futuros ministros pos-
suam o equilíbrio psíquico 

que a sua missão lhes exige”, 
e que “é importante que as 
famílias acompanhem todo 
o processo do seminário e 
do sacerdócio, pois ajudam 
a revigorá-lo de forma rea-
lista”. (AL 203) 

JE - A partir desta exor-
tação, qual a posição da 
Igreja quanto aos casais em 
segunda união? 

Sérgio e Adelice - Os 
casais em segunda união 
devem ser acolhidos e inclu-
ídos, de forma a “fazer-lhes 
sentir que fazem parte da 
Igreja. (...) evitando qualquer 
linguagem e atitude que os 
faça sentir discriminados e 
promovendo a sua partici-
pação na vida da comuni-
dade”. (AL 243)

Por outro lado, supondo-

-se que o matrimônio na pri-
meira união tenha sido nulo, 
”tornar mais acessíveis, ágeis 
e possivelmente gratuitos 
(...) os procedimentos para o 
reconhecimento dos casos 
de nulidade.” (AL 244) 

JE - Qual a posição da 
Igreja, a partir desta exor-
tação quanto a esses casais 
receber a comunhão? 

Sérgio e Adelice - A 
Igreja, como mãe e mestra, 
para proteger seus filhos, 
mantém a recomendação 
de não admitir à comunhão 
os casais em segunda união, 
embora não traga explícita 
essa recomendação, como 
ocorreu na Familiaris con-
sortio: “A Igreja, contudo, 
reafirma sua práxis, funda-
da na Sagrada Escritura, de 

não admitir à comunhão 
eucarística os divorciados 
que contraíram nova união”. 
(FC 84) 

JE - Como casais em 
segunda união podem 
participar de forma efetiva 
da ação pastoral em uma 
comunidade? 

Sérgio e Adelice - 
Cada pároco, conhecendo 
a sua comunidade, deve agir 
pastoralmente, de modo 
a evitar escândalos, defi-
nindo quais atividades são 
adequadas aos casais em 
segunda união. Sempre con-
siderando que deve acolher 
e incluir, e preparar toda a 
comunidade para também 
acolher sem discriminações. 
É preciso que saibamos que 
só a Deus compete julgar. 

JE- Quais as orientações 
que o Papa Francisco nos 
dá quanto a educação dos 
filhos no mundo atual? 

Sérgio e Adelice - “Os 
pais incidem sempre, para 
bem ou para mal, no desen-
volvimento moral dos seus 
filhos”. (AL 259) Devem assu-
mir suas responsabilidades 
diante da tarefa de educá-
-los. Estar em vigilância 
constante, pois o abandono 
nunca é sadio. Estar alertas 
para o perigo das drogas. 
Educar para os valores da 
ética, para a correção que 
estimula e para a educação 
da vontade, que repense os 
hábitos de consumo. Promo-
ver uma educação sexual, 

que não pode prescindir 
do que foi criado por Deus 
como masculino e feminino. 

Enfatiza a importância de 
se transmitir a fé aos filhos. 

JE - Como o papa apre-
senta a espiritualidade con-
jugal e familiar? 

Sérgio e Adelice - É 
preciso buscar a comunhão 
familiar, pois ”a comunhão 
familiar bem vivida é um 
verdadeiro caminho de san-
tificação na vida ordinária 
(...), um meio para a união 
íntima com Deus”. (AL 316) 
A família é convidada a 
unir-se em oração, mirando 
a Páscoa, isto é, superan-
do as dores da paixão e 
alegrando-se com a luz da 
ressurreição. Deve viver a 
“Espiritualidade da solici-
tude, da consolação e do 
estímulo” (AL 321). 

JE - Que aspectos gosta-
ria de destacar da Amoris 
Laetitia? 

Sérgio e Adelice - Na 
exortação, o papa Fran-
cisco orienta toda a Igreja, 
falando em primeira pessoa. 
É como se o ouvíssemos fa-
lando pessoalmente a cada 
um de nós.

Não obstante as crises 
que vive o matrimônio nos 
dias de hoje, “o desejo de 
família permanece vivo nas 
jovens gerações” (AL 1), pois 
se sentem, como todos, con-
vidados a viver a Alegria do 
amor, a alegria de Deus, pois 
Deus é amor. 

Entrevista
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A vida de Monsenhor Antônio de Castro e Silva contada em livro
Há um ano foi lançado o livro 

“Tudo é para o Pai” sobre a vida 
e a missão de Monsenhor Antô-
nio de Castro e Silva. Escrito por 
padre José Vieira Pinto e diácono 
José Aparecido de Oliveira, a 
obra é uma oportunidade de 
mergulhar na história desse 
sacerdote que lançou as redes 
na Diocese de São José dos Cam-
pos-SP, servindo ao Senhor com 
zelo e amor por mais de três dé-
cadas. Falecido em 2010, deixou 
inúmeros amigos e admiradores. 
Pároco, reitor do seminário, vigá-
rio geral, administrador, amigo, 
confessor, Monsenhor Antônio 
de Castro e Silva foi mais do que 
um pescador de homens; foi um 
servo fiel, vivendo a certeza de 
que “Tudo é para o Pai”.

“Agradeço aos patrocina-
dores, às paróquias que ven-

deram os livros, aos que co-
laboraram na realização, aos 
que incentivaram e apoiaram 
a merecida homenagem ao 
Monsenhor  Antônio,  pelo 
exemplo de padre da nossa 
diocese de São José dos Cam-
pos, sendo ele o primeiro vigá-

rio geral desta, que comemo-
rou 35 anos de sua instalação, 
acolhendo e evangelizando o 
povo de Deus.  Nossa oração 
a cada envolvido, que Deus os 
recompense com sua bênção 
para continuarem a missão de 
anunciar a Boa Nova e Nossa 
Senhora do Bonsucesso inter-
ceda por todos.”

Padre José Vieira Pinto 

Informações:
Pe.vieirasp@gmail.com
12 99768-2784
Paróquia Nossa Senhora do 

Bonsucesso – 12 3979-1129

No início deste ano, o diácono 
José Aparecido de Oliveira rece-
beu por carta a resposta do Papa 
Francisco, agradecendo o envio 
de um exemplar do livro para a 
Santa Sé. 

Capela de Nossa Senhora de Fátima
recebe painéis na fachada

Pertencente à Paró-
quia da Catedral 
de São Dimas, a 

Capela Nossa Senhora 
de Fátima, no Jardim 
Esplanada, foi fundada 
há 62 anos pela comuni-
dade portuguesa. Uma 
construção simples, po-
rém clássica, que atrai o 
gosto de muitos casais 
para celebrarem ali seu 
matrimônio.

Pensando na preser-
vação da Capela, padre 
Rinaldo Roberto de Re-
zende, pároco da Cate-
dral, iniciou uma grande 
reforma em seu interior 
e na parte externa, com 
projeto da arquiteta 
Alécia Xavier. O piso ori-
ginal do presbitério foi 
restaurado, a pintura foi 
refeita, foram colocadas 
pastilhas douradas no 
presbitério e substitu-
ídas as pasti lhas das 
pi lastras externas.  A 
capela do Santíssimo foi 
totalmente reformada 
também. Na fachada da 
Igreja foram instalados 

uma nova cobertura e 
dois painéis de azulejo 
com imagens do San-
tuário de Portugal e de 
Nossa Senhora de Fáti-
ma. A ideia dos painéis 
foi uma forma de marcar 
o início das celebrações 
em preparação para o 
Centenário das apari-
ções de Nossa Senhora 

que será comemorado 
em 2017. 

13 de maio - A tra-
d i c i o n a l  p r o c i s s ã o 
luminosa com Nossa 
Senhora de Fátima, or-
ganizada por Irmã Ma-
riângela e comunidade 
da Capela Nossa Senho-
ra de Fátima, do Jardim 
Esplanada, aconteceu 
no dia 13 de maio e to-
mou as ruas da cidade.  
Cerca de 2 mil pessoas 
participaram da Missa 
Campal celebrada por 
Dom Cesar Teixeira, ao 
lado da Capela, que ao 
final da missa foi até a 
frente da Igreja e aben-
çoou os novos painéis.

Com muita devoção, 
a cada 13 de maio, os 
fiéis comemoram o dia 
de Nossa Senhora de 
Fátima, que no ano de 
1917, num domingo, 
manhã de céu claro, 
apareceu pela primeira 
vez a três pastorinhos, 
Lúcia, Francisco e Ja-
cinta, para trazer a sua 
mensagem de paz. 



Junho  EXPRESSÃO  11

Pascom SJC celebra 50º Dia 
Mundial das Comunicações
Celebração renova o espírito missionário dos pasconeiros e destaca a importância
da comunicação para a disseminação da Misericórdia na Igreja e no mundo

A c a d a  a n o,  n o 
d o m i n g o  q u e 
antecede a fes-

ta de pentecostes, é 
celebrado o Dia Mun-
dial dos Meios de Co-
m u n i c a ç ã o  S o c i a i s .  
No aniversário de 50 
anos  desta  festa ,  o 
Papa Francisco vem 
l e m b r a r  a  n e c e s s i -
d a d e  d e  s e  b u s c a r 
‘sinergias profundas 
entre comunicação e 
misericórdia’.

Na Diocese de São 
José dos Campos,  a 
Pastoral da Comuni-
cação preparou uma 
grande festa, uma ce-
lebração especial que 
aconteceu no dia 8 de 
maio, às 19h, na Igreja 
Sagrado Coração de Ma-
ria, na Paróquia Coração 
de Jesus, no Bosque dos 
Eucaliptos.

A missa voltada aos 
agentes da Pascom, 
aos  comunicadores 
de  S ão José  e  seus 
convidados, foi presi-
dida pelo Padre João-
zinho (SCJ) e contou 
co m  a  p re s e n ç a  d e 
Ziza Fernandes a fren-
te do ministér io de 
música, animando a 
celebração.

O coordenador dio-
ce s a n o  d a  Pa s co m , 
Marcos Nogueira, des-
tacou a importância 
do dia  para  anima-
ção da vida pastoral 
e para a renovação da 
missão no coração de 
cada pasconeiro.

“Este dia representa 

Diocese no Encontro Nacional de Fé e Política
Entre os dias 22 a 24 de 

abril de 2016, a Diocese 
de Campina Grande, na 
Paraíba, acolheu a edição 
do 10º Encontro Nacional 
de Fé e Política, realizado 
pela primeira vez em terras 
nordestinas.

Com a presença de mais 
de 800 pessoas, vindas de 
todas as regiões do Brasil, 
o Encontro realizado nas 
dependências da Univer-
sidade Federal de Cam-
pina Grande teve como 
tema principal: “Bem-Viver: 
Águas da Solidariedade, 

Sementes da Esperança”. 
O público presente re-

presenta o povo de Deus 
que acredita na política 
como ferramenta de trans-
formação social. Irmana-
dos pelas diversas expres-
sões religiosas, pastor¬ais 
sociais, movimentos so-
ciais e partidários, os parti-
cipantes realizaram inten-
so programa de formação 
em plenário e em grupos 
de trabalho e dedicaram 
tempo especial às celebra-
ções ecumênicas de sua Fé 
no Reino prometido por 

Jesus Cristo, o libertador.
A Diocese de São José 

dos Campos esteve re-
presentada por Jovino 
Rezende e sua esposa, 
Luiz Henrique Ferfoglia 
Honório, membros da co-
ordenação da Escola de 
Política e Cidadania da 
Diocese e também do ex-
-aluno Geraldo Mendes.

Para eles, “o Encontro 
ajuda a alimentar as ener-
gias para a difícil, mas no-
bre missão de atuar na 
evangelização no mundo 
da política”.

Participantes do 10º Encontro Nacional de Fé e Política, realizado pela primeira vez em terras nordestinas.

um ponto de unida-
de da pastoral com a 
Diocese e com a Santa 
Igreja .  É  o  momen-
to que nos reunimos 
para um grande ob-
jet ivo,  ce lebrar mos 
enquanto Pascom o 
Ano da Misericórdia. É 
o ponto alto do nosso 
ano, o dia mais impor-
tante para nós, o que 
valida e anima nossa 
missão”, explica No-
gueira.

Mensagem do papa
Em sua  car ta  de -

d i c a d a  a o  5 0 º  D i a 
M u n d i a l  d o s  M e i o s 
de Comunicação So-
c i a i s ,  p u b l i c a d a  n o 
dia 24 de janeiro – dia 
de São Francisco de 
S a l e s ,  p a t r o n o  d o s 
jornalistas – o Papa 
Francisco ressaltou a 
relação do tema de 
2016 com o Ano Santo 
da Misericórdia.

“Aquilo que dize -
mos e o modo como o 
dizemos, cada palavra 
e  cada gesto deve -
ria poder expressar a 
compaixão, a ternura 
e o perdão de Deus 
para todos. O amor, 
por sua natureza,  é 
comunicação: leva a 
abrir-se, não se iso-
lando. E, se o nosso 
coração e os nossos 
gestos forem anima-
d o s  p e l a  c a r i d a d e , 
pelo amor divino,  a 
nossa comunicação 
s e r á  p o r t a d o r a  d a 
força de Deus”, diz o 

papa em um trecho 
da carta.

Nossa Senhora da 
Comunicação

A preparação para o 
Dia Mundial deste ano 
começou de maneira 
especial em fevereiro, 
com a continuação da 
peregrinação da ima-
gem de Nossa Senho-
ra  da  Comunicação 
p e l a s  p a ró q u i a s  d a 
diocese, iniciada no 
ano passado. Cerca de 
40 paróquias de todas 
as regiões pastorais já 
receberam a imagem 
peregr ina num mo -
mento de festa e re-
flexão sobre a missão 
dos comunicadores 
na  Igreja. Esta foi a 
s e g u n d a  ve z  q u e  é 
real izada a peregri-
nação da Imagem de 
Nossa Senhora da Co-
municação pelas pa-
róquias da diocese. A 
primeira foi em 2013.

“A visita preparou 
o coração dos pasco-
neiros para o grande 
dia que vivemos em 
8 de maio, promoveu 
comunhão entre  as 
e q u i p e s  p a ro q u i a i s 
e nos levou a refletir 
sobre a misericórdia 
d e  D e u s  n e s te  a n o 
especial”, concluiu o 
coordenador.

 O u t r a s  i n fo r m a -
ções sobre a Pascom 
SJC  visite a página no 
Facebook (facebook.
c o m / p a s t o r a l d a c o -
municacao).
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O Jornal Expressão publica artigos sobre saúde, gentilmente cedidos pelo Frei Rinaldo Stecanela, apresentador 
do programa Vida e Saúde, transmitido pelas TVs Aparecida, Século 21, Rede TV e Gazeta. Com extensa expe-
riência no assunto, 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!

Animais domésticos 
Cuidados e prevenção

Saúde

Você tem algum animal em 
sua casa? Tem? Qual? Cachorro, 
gato, hamster, papagaio, outro?

Hoje em dia, muitos animais 
que viviam soltos na natureza já 
foram “domesticados” e fazem 
parte da vida do dia-a-dia de 
muitas familias. Eles são lindos, 
fofos, ótimas companhias, fiéis 
“amigos”, ajudam proteger a 
casa e seus donos, etc.  Porém, 
este convívio tem que ser sau-
dável tanto para o animal como 
(principalmente) para o seu 
“dono”. Alguns cuidados são 
fundamentais:

1) visita ao veterinário: os 
animais transmitem doenças, 
por isso é essencial estar em dias 
com as vacinações.

2) Higienização (tosa dos 
pêlos): pêlos grandes podem 
esconder pequenos parasitas 
(carrapatos, pulgas, etc)

3) Banho: de preferência uma 
vez por semana

4) Dentes: hoje o Mercado 
oferece escovas e creme dental 
próprios para animais.

5) Alimentação: deve ser ade-
quada conforme o tipo de animal 
que se tem. É importante que 
eles tenham um vasilhame pró-
prio para suas refeições. Evitar 
colocar comida para os animais 
em louças próprias para os hu-
manos (potes para suas rações)

6) Limpeza do ambiente onde 
ele está: os animais soltam pêlos 

que ficam espalhados pela casa 
(tapetes, sofá, etc), portanto lim-
par bem esses ambientes.

7) Tem um “banheirinho” só 
para eles: “ensiná-los” a terem 
um local apropriado para suas 
“necessidades fisiológicas” (fezes 
e urina)

8) Evitar o Stress do animal: 
eles podem reagir com mordidas 
e agressões.

9) abrigo na Casa: é verdade 
que muitos convivem à soltas 
no interior da casa, porém, é 
importante que eles tenham a 
sua própria “casinha”. 

Muitas das doenças transmi-
tidas pelos animais acontecem 
através dos contatos diretos ou 
através de suas fezes e urinas. As 
principais doenças são:

a) transmitidas pelo cão:
- alergias, sarnas, micoses, 

pulgas, coceiras, raiva
b) transmitidas pelo gato:
- toxoplasmose (infecção pela 

ingestão de alimentos contami-

nados)
c) transmitidas por pássaros:
- bactérias (salmonella / Es-

cherichia coli) através das fezes 
que provocam diarréias e vômi-
tos nas pessoas. 

d) transmitidas pele Hamster 
(roedores)

- vermes ou virus, leptospirose
e)transmitidas por animais de 

fazenda (porcos, vacas, ovelhas, 
coelhos…)

- brucelose (infecção que 
causa febre alta, dor de cabeça 
e dores musculares) 

Creio que como regra geral 
é ter a consciência que eles são 
importantes para um bom con-
vívio, companhia, etc. Eles trans-
mitem carinho e querem afeto. 
Tendo os cuidados necessários 
acima descritos...a convivência 
com eles será sempre saudável 
e segura. 

24º Cursilho em
São José dos Campos

“Um final de semana de 
muitas graças derramadas”, 
assim foi o 24º Cursilho Misto 
para Adultos, nos dias 13, 14 
e 15 de maio de 2016, na casa 
de retiros Monte Tabor, em São 
José dos Campos. Participaram 
54 pessoas das cidades de São 
José dos Campos, Jacareí e até 
Caçapava.

O Movimento de Cursilhos 
alegra-se em ver pessoas afas-
tadas, batizados ou não, abrin-
do as portas do coração para 
Deus e permitindo-se a ação 
do Espírito Santo e a Miseri-
córdia de Deus. Foi um final 
de semana de muitas graças 
derramadas.

Agora, a coordenação irá  
preparar-se para a realização 
do retiro voltado para Jovens 
Solteiros de 18 a 35 anos, a ser 
realizado nos dias 14, 15 e 16 
de outubro de 2016, na casa 
de retiro Monte Tabor.

O Movimento de Cursilhos 
é Diocesano, então não está 
vinculado a uma paróquia 
específica. Os encontros da 
Escola Vivencial, atualmente, 
acontecem no 1º Domingo de 
cada mês, das 9h as 11 h, na 
Paróquia Santa Cecília, em Ja-
careí e 3º Sábado de cada mês, 
das 17 h às 19 h, na Catedral 
São Dimas, em São José dos 
Campos.
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Visita Pastoral na Paróquia São Silvestre Visita Pastoral na Paróquia São Silvestre Visita Pastoral na Paróquia São Silvestre

Compromissos do Bispo Diocesano

Visita Pastoral na Paróquia São Silvestre Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

Missa da Solenidade de Pentecostes na Paróquia Espírito Santo Missa da Solenidade de Pentecostes na Paróquia Espírito Santo Missa da Solenidade de Pentecostes na Paróquia Espírito Santo

Solenidade de Corpus Christi Solenidade de Corpus Christi Solenidade de Corpus Christi

(SSVP) Missa pelos 20 anos da Sociedade de São Vicente de Paulo Missa pelos 32 anos do Seminário Padre Rodolfo
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De malas prontas rumo à Polônia!
O coração já bate for-

te! Faltam poucos dias 
para 28 jovens da nossa 

diocese vivenciarem a experi-
ência da Jornada Mundial da 
Juventude, na Polônia. A JMJ 
2016 acontece no mês de julho 
na cidade de Cracóvia, onde 
milhares de jovens do mundo 

todo se encontrarão com o 
Papa Francisco.

De diferentes idades e atu-
ações pastorais, os jovens da 
nossa diocese percorreram 
diversas situações para realizar 
a viagem. Alegria, ansiedade, 
esforço e determinação são 
apenas alguns dos sentimentos 

que preenchem cada um. “Le-
vam na bagagem um coração 
cheio de expectativas e espe-
ram trazer muitas experiências 
de Fé”, afirma padre Thiago 
Domiciano Dias, assessor do 
setor Juventude, que também 
estará na Polônia, participando 
da terceira JMJ de sua vida!

Conheça alguns destes peregrinos que com ansiedade aguardam esta aventura:

Os jovens que irão para a Polônia participam de uma missa de envio, presidida por Dom Cesar 
Teixeira, no dia 29 de junho às 19h30, na Catedral de São Dimas.

Yeda Moraes Pillizari, 
28 anos 

Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima (Jd. Oriente). 

Ministra Extraordinária da 
comunhão e coordenadora 
do Setor Juventude paro-
quial.

 “Vivi a JMJ no Rio e espero 
sentir novamente como na 
outra Jornada: a minha fé 
renovada.” 

“Nunca participei de uma 
JMJ, mas quando meus ami-
gos voltaram do Rio de Janei-
ro contando a experiência, 
decidi que gostaria de vivê-la 
também!  Espero viver a ex-
pressão da presença de Deus 
em cada momento, na forma 
da união de povos diferen-
tes, em cada local visitado. 
Será um profundo momento 
de reflexão, que já está nos 
meus pensamentos desde o 
início dos preparativos para 
a viagem. É como embarcar 
rumo ao desconhecido, mas 
guiado pelo Espírito Santo 
que me acalma e diz que tudo 
dará certo e que muito será 
revelado.” 

Débora de Morais Bueno, 
30 anos

Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima- Jd. Oriente.  

Pertence ao Setor Juven-
tude 

“Essa é minha primeira 
vez que irei viver uma JMJ, 
estou contando os dias para 
vivenciar essa experiência de 
estar em outro país, outras 
culturas, no mesmo intuito de 
me unir pela fé com jovens do 
mundo inteiro. Acredito que o 
maior será o idioma, mas levo 
na bagagem: Fé, Gratidão, ex-
pectativa, alegria e o desejo 
de viver essa experiência do 
amor de Deus junto ao meu 
esposo e nossos amigos.”

Eder Moreira Bueno dos 
Santos, 35 anos 

Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima do Jardim Oriente

Pertence ao Setor Juventu-
de Paroquial. 

Alex Rodrigo Amaral 
Cordoba, 29 anos

Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe – Jacareí

Participa do MJA (Movi-
mento Jovens Adoradores) 

“Nunca viajei para fora do 
país e minha expectativa é 
vivenciar o amor e a mise-
ricórdia de Deus em cada 
dia e detalhe do que vamos 
presenciar lá e espero poder 
viver a alegria de ser católico 
e ser cada vez mais de Deus. 

Na bagagem, além de uma 
câmera fotográfica, levo meu 
terço, minha bíblia e minha 
cruz. Enfim, levo toda nossa 
diocese no coração, em espe-
cial, meus amigos paroquia-
nos que não poderão estar 
comigo, e um coração aberto 
pra poder ser renovado e 
moldado à cada experiência 
vivida nos países pelos quais 
passaremos!”
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia Santo Antônio
B – Paróquia Coração Eucarístico de Jesus
C – Paróquia Coração de Jesus

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 junho. 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 Sagrada Família, em 
São José dos Campos.
Ganhador: Vera Lúcia de Faria Prado, Paróquia São Silvestre

CD Oracional 

Tríduo de Oração 
Chave de Davi
“Tríduo de Oração – Chave de Davi” traz orações de Padre Bruno Costa 
e a participação de Luciana Antunes. Com músicas e orações, o CD é um 
convite à uma experiência de fé e convite ao testemunho da vitória de 
Deus em nossas vidas!

Natalício
1  Pe. Milton Faria
1  Diác. Luiz Wanderley da Cruz
5  Pe. Luciano Barbosa
5  Frei Pedro Lucietti, OSM
10  Diác. José Henrique Corrá
13  Pe. Celso José Machado
14  Diác. José de Morais Paula 
15  Diác. Silvio Simão Santos 
18  Pe. Roberto Lessa
21  Diác. José Aleixo Pereira
26  Diác. Olinto Renó Campos 
27  Pe. Célio Antônio Almeida 
29  Diác. Valdomiro Aparecido Andrade

Ordenação
1  (1996) Pe. Antônio Silva França 
10  (1995) Pe. Carlos de Oliveira Berto
21 (1997) Pe. Raimundo Paulo de Siqueira
22  (1996) Pe. Dimas Eugênio Barbosa 
26  (1999) Pe. Francisco Alexandre de Vasconcelos
  (Pe. Xandão)


