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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 06 de julho 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

O outro lado da crise
Caminhada Pastoral

É caminhando que
se faz o caminho!

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.

Crise é uma das palavras mais pronunciadas nos 
últimos tempos. Além de ser um termo que ex-
plica os problemas enfrentados nos diversos 
campos da vida (matrimônio, família, economia, 

política, religião etc), por vezes é também um fantasma a 
aterrorizar muitas pessoas.

Em geral a palavra crise é compreendida como algo ne-
gativo e, por isso, ameaçador. Falar em crise parece ser a 
mesma coisa que dizer: “o fracasso está às portas”. Mas, 
talvez, não seja bem assim.

É fato inegável que a humanidade atravessa uma mu-
dança de época, caracterizada pelo relativismo, pela au-
sência de referências sólidas, pelo excesso de informa-
ções, pela superficialidade, pelo desejo a qualquer custo 
de conforto e facilidades, pela aceleração do tempo e ou-
tras marcas que trazem às pessoas desafios existenciais 
e produzem incertezas, precariedade, insegurança e in-
quietação. Além disso, há uma desestabilização política 
e econômica, tanto nacional quanto mundial, que gera 
muitos problemas para os indivíduos, as famílias e as ins-
tituições.

Entretanto, a etimologia da palavra crise oferece ele-
mentos para uma visão diferente desta experiência. Esse 
termo deriva do grego krísis que significa ação ou facul-
dade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. Na 
concepção médica antiga crise era o nome dado ao mo-
mento que definia a evolução de uma doença para a cura 
ou para a morte.

Mais do que ameaça de destruição ”crise” pode ser de-
safio que faz crescer, chamado a uma decisão, definição 
por um modo ou outro de continuar a viver.

Dizer isso não significa negar, de modo simplório, os 
efeitos reais da crise, sobretudo quando tiram das pessoas 
os seus direitos essenciais, mas é abrir um caminho numa 
realidade que pode parecer fechada, mas não é.

Há um outro lado da crise que precisa ser descoberto 
para que o ser humano se reconheça e se assuma como 
senhor da realidade conforme o Criador determinou.

No que diz respeito à crise econômica pode-se dizer 
que ela oferece a oportunidade das pessoas optarem pela 
mudança no estilo de vida, adotando uma modalidade 
mais simples, voltada para o essencial.

Já a crise no relacionamento conjugal e familiar pode 
sugerir que as pessoas vivam mais comprometidas com 
os verdadeiros valores que promovem harmonia e felici-
dade ao invés de serem governadas exclusivamente por 
modo de pensar egocêntrico e interesseiro.

A crise social pode indicar que o melhor caminho seja 
a autonomia e o compromisso das pessoas com a verdade 
que gera vida e paz antes que o estar a serviço dos dita-
mes da moda e da mentalidade hedonista e materialista 
que predomina atualmente.

Na crise, portanto, não há só problemas, mas também 
possibilidades e oportunidades. 

Desde a 4ª Assembleia Diocesana de Pastoral, realizada em 
setembro de 2015, a Diocese de São José dos Campos, tem dado 
passos significativos para a elaboração de seu Plano Diocesano 
de Evangelização e Pastoral (PDEP), conforme tem sido apre-
sentado a cada edição do Jornal Expressão.

Com isto, percebe-se que caminhando o caminho vai-se 
mostrando e convidando a todos para nele entrar e contribuir 
para sua efetivação.

Na última reunião da Equipe de Coordenação de Pastoral 
(ECOP), realizada no dia 21 de junho, foram acrescentadas à 
primeira parte do PDEP as contribuições oferecidas pelos re-
presentantes das paróquias, pelos padres, diáconos, semina-
ristas e coordenadores diocesanos de pastorais movimentos e 
organismos. Estas contribuições foram diversas e muito enri-
queceram o PDEP que, com isso, vai-se configurando cada vez 
mais como obra coletiva para ser também assumido por todos.

Nesta mesma reunião foram analisados alguns dos Projetos 
Estratégicos para cada uma das cinco dimensões prioritárias da 
ação evangelizadora da Diocese de São José dos Campos, es-
colhidas na 4ª Assembleia. Esses projetos ainda requerem al-
gum aprimoramento para serem, de fato, encaminhamentos 
concretos dos anseios e das necessidades da realidade atual da 
nossa Igreja Particular. Outros projetos ainda serão elaborados 
e analisados na próxima reunião da ECOP, prevista para agosto 
de 2016.

Outro passo importante dado nesta reunião foi a definição 
de alguns prazos relativos ao PDEP. Assim sendo, foi definido 
que a elaboração do Plano de Evangelização e Pastoral deverá se 
concluir até dezembro de 2016; o mesmo deverá ser aprovado 
em uma Assembleia Diocesana prevista para março de 2017; a 
validade deste Plano será de 5 anos, isto é, de 2017 a 2021, cul-
minando com a celebração dos 40 anos da Diocese.

Também foi iniciada a conversa em vista de uma reorganiza-
ção das Comissões que reúnem as diversas Pastorais, Movimen-
tos e Organismos diocesanos. Um esboço dessa nova organi-
zação foi apresentado pelo Coordenador Diocesano de Pastoral 
e a ele foram feitos acréscimos em vista de uma concordância 
com as cinco áreas prioritárias que nortearão o PDEP. Depois da 
reunião de agosto essa proposta será apresentada aos padres e ao 
Conselho Diocesano de Pastoral para aprimoramento em vista da 
aprovação definitiva na Assembleia Diocesana de 2017.

Os passos dados vão solidificando o caminho desejado e ne-
cessário para que a ação evangelizadora e pastoral da Diocese 
de São José dos Campos seja orgânica e eficaz. Por tudo isso 
elevemos a Deus o louvor e a gratidão pois o que tem sido con-
quistado com dedicação e esforço é, antes de tudo, dom de sua 
misericórdia.

Pe. Edinei Evaldo Batista
Coordenador Diocesano de Pastoral



Julho  EXPRESSÃO  3

O bispo diocesano de São José dos Campos, 
dom José Valmor Cesar Teixeira, recebeu 
o título de Cidadão Joseense em sessão 
solene realizada no plenário da Câmara 

Municipal, na noite do último dia 27 de junho.
A homenagem foi proposta pelo vereador 

Rogério Cyborg (PV), que presidiu a cerimônia e 
destacou a trajetória religiosa de dom Cesar até se 
tornar bispo da Diocese de São José dos Campos.

Em seu discurso de agradecimento, dom Cesar 
destacou que São José dos Campos é uma cidade 
acolhedora. Disse que ninguém escolhe o lugar 
onde nasce, mas "viver, habitar, consolidar a vida 
em um território pode muitas vezes depender da 
nossa vontade".  Lembrou que foi enviado a São 

Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Jornada Mundial da Juventude 2016 - Cracóvia -Polônia
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

De 25 de julho a 1º de 
agosto a Igreja do mun-
do inteiro se reúne em 
Cracóvia, na Polônia, 

para a JORNADA MUNDIAL DA 
JUVENTUDE.  De nossa Diocese 
estará presente uma delegação 
representando nossos jovens e 
toda a nossa Diocese. Presidirá a 
JMJ o Papa Francisco, que estará 
presente durante toda a Jornada, 
com uma agenda muito empe-
nhativa.  Já na convocação da 
JMJ o Papa apresentava o tema 
da Jornada: «Felizes os mise-
ricordiosos, porque alcançarão 
misericórdia» (Mt 5, 7). Diz-nos 
o Papa: “com este tema, a JMJ de 
Cracóvia 2016 insere-se no Ano 
Santo da Misericórdia, tornan-
do-se um verdadeiro e próprio 

Jubileu dos Jovens a nível mun-
dial. Não é a primeira vez que 
um encontro internacional dos 
jovens coincide com um Ano Ju-
bilar. De fato, foi durante o Ano 
Santo da Redenção (1983/1984) 
que São João Paulo II convocou 
pela primeira vez os jovens de 
todo o mundo para o Domin-
go de Ramos. Depois durante 
o Grande Jubileu do ano 2000, 
mais de dois milhões de jo-
vens, provenientes de cerca 165 
países, reuniram-se em Roma 
para a XV Jornada Mundial da 
Juventude. Como aconteceu 
nestes dois casos anteriores, 
tenho certeza de que o Jubileu 
dos Jovens em Cracóvia será um 
dos momentos fortes deste Ano 
Santo. Queridos jovens, Jesus 
misericordioso, representado 
na imagem venerada pelo povo 
de Deus no santuário de Cracó-
via a Ele dedicado, espera-vos. 
Fia-Se de vós e conta convosco. 
Tem muitas coisas importantes 
a dizer a cada um e a cada uma 
de vós… Não tenhais medo de fi-
xar os seus olhos cheios de amor 
infinito por vós e deixai-vos al-
cançar pelo seu olhar misericor-
dioso, pronto a perdoar todos os 
vossos pecados, um olhar capaz 
de mudar a vossa vida e curar as 

feridas da vossa alma, um olhar 
que sacia a sede profunda que 
habita nos vossos corações jo-
vens: sede de amor, de paz, de 
alegria e de verdadeira felici-
dade. Vinde a Ele e não tenhais 
medo! Vinde dizer-Lhe do mais 
fundo dos vossos corações: «Je-
sus, confio em Vós!» Deixai-vos 
tocar pela sua misericórdia sem 
limites, a fim de, por vossa vez, 
vos tornardes apóstolos da mi-
sericórdia, através das obras, das 
palavras e da oração, neste nos-
so mundo ferido pelo egoísmo, o 
ódio e tanto desespero”.

Também em nossa Diocese 
vamos vivenciar, acompanhan-
do a JMJ de Cracóvia, a JORNA-
DA DIOCESANA DA JUVEN-
TUDE, com uma série de atos e 
uma programação bem pensada 
e realizada com os jovens e seus 
assessores. O que é a JDJ? A Jor-
nada Diocesana da Juventude 
(JDJ) é a organização da JMJ em 
nível local e é celebrada em vá-
rias dioceses pelo Brasil e nesse 
ano, também em nossa Diocese 
de São José dos Campos. Serão 3 
dias de profundo encontro com 
a misericórdia de Deus e refle-
xão sobre nosso chamado a vi-
ver o que Jesus disse: “Sede Mi-
sericordiosos, como o Pai” (cfr., 

Lc 6, 36). É tempo oportuno para 
abrirmos nossos corações com 
alegria para experimentarmos o 
amor de Deus que consola, per-
doa e dá esperança. Quando será 
a JDJ? A nossa jornada acontece-
rá nos dias 29, 30 e 31 de julho. 
Onde serão as atividades? São 
José dos Campos será o palco 
da JDJ 2016. A programação será 
nas ruas que estamos acostu-
mados a andar, na Paróquia Sa-
grada Família e na Catedral de 
São Dimas. 

Queremos sempre mais di-
zer que os jovens são o coração 
da Igreja e que os jovens, sendo 
discípulos missionários de Jesus, 
são a garantia de uma Igreja viva 
e evangelizadora. Uma Igreja em 
saída, como quer o Papa Fran-
cisco. Uma Igreja atenta às novas 
gerações, formadora de novos 
filhos e filhas, construtores do 
Reino de Deus e de uma socie-
dade mais justa e solidária. Par-
ticipemos da JMJ e da JDJ com 
nossa oração, apoio e nos ligan-
do nos meios de comunicação e 
redes sociais que tornarão pre-
sentes os atos mais importantes 
de tão grande acontecimento 
eclesial. Os jovens não só devem 
ser amados, mas é preciso que 
saibam que são amados.

Dom Cesar recebe o título de Cidadão Joseense

José pelo papa Francisco "e aqui estou consolidando 
minha vida de bispo e de discípulo de Jesus".

A cerimônia contou com a presença do presi-
dente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho 
(PRB), e dos vereadores Juvenil Silvério (PSDB) e 
Willis Goulart (PMB). Estavam presentes também 
os secretários municipais Luiz Carlos Lima (Educa-
ção) e Marco Aurélio de Souza (Habitação).

A mesa de autoridades foi composta pelo vigá-
rio geral e reitor do Seminário Propedêutico, padre 
Djalma Lopes Siqueira; o coordenador diocesano 
de pastoral, padre Edinei Evaldo Batista; o reitor 
do Seminário de Teologia Santa Teresinha, padre 
Rogério Felix Machado; o pároco da Matriz de São 
José, padre José Cândido Pereira; o representante 
da Congregação Salesianos de Dom Bosco, padre 
Wilson Roberto Fiorin.  

Dom Cesar durante cerimônia
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Faculdade Católica-SJC oferece cursos de Extensão
Cursos rápidos com conteúdo de qualidade para o crescimento humano e espiritual.

A Faculdade Católica de São José dos Campos oferece cursos de extensão, com aulas semanais, com carga horária de 30 horas. São cursos ministrados por mestres 
e doutores em teologia, Sagrada Escritura e demais áreas. Cada curso tem um investimento mensal de R$ 65,00. Os estudantes receberão certificado emitido pela 
Católica-SJC. Confira as opções de cursos a serem realizados no segundo semestre e inscreva-se.

Parapsicologia e fenômenos paranormais 
Questões Introdutórias.
Prof. MSc. Edvaldo Carneiro da Costa 
Às segundas-feiras, das 19h às 20h30 (de agosto a novembro).
Investimento mensal: R$ 65,00.

Um estudo do livro de Apocalipse
Prof. Dr. Pe. Shigeyuki Nakanose, SVD
Às terças-feiras, das 18h50 às 20h30 (de agosto a novembro).
Investimento mensal: R$ 65,00.

Língua Latina - Etapa 1
Prof. Diácono José Aparecido de Oliveira
Às quartas-feiras, das 19h00 às 20h30 (de agosto a novembro).
Investimento mensal: R$ 65,00.

Língua Bíblica: Grego
Prof. Dr. Pe. Antonio Carlos Frizzo
Às quintas-feiras, 16h – 18h ou 19h-21h (agosto a novembro).
Investimento mensal: R$ 65,00.

O poder e a força de Deus nas Escrituras 
(Dynamis) - da magia ao ato de fé -
Prof. Dr. Pe. Francisco Alexandre Vasconcelos
Às sextas-feiras, das 18h50 às 20h30 (de agosto a novembro).
Investimento mensal: R$ 65,00.

Vida, obras e doutrina dos Santos 
Padres. Um retorno às origens.
Prof. MSc. Pe. Wendel Ribeiro
Às sextas-feiras,  das 18h50 às 20h30 (de agosto a novembro).
Investimento mensal: R$ 65,00.

A encíclica Alegria
do Amor e o Direito Canônico.
Prof. Dr. Pe. Rogério Augusto das Neves
Às quintas-feiras, das 20h50 às 22h30.
Investimento mensal: R$ 65,00

Escola Teológico-Catequética - ECAT
Atividade permanente de extensão
Vários professores
Aos sábados, 14h-17h30 – 4 módulos em 2 anos. Investimento: 
R$ 65,00 mensais
Informações: ecat@faculdadecatolicasjc.edu.br – Profª Claudia Lima

Escola de Política e Cidadania - EPC 
Atividade permanente de extensão
Vários professores
Uma vez por mês, sábado o dia todo – 4 módulos em 2 anos. 
Investimento: R$ 90,00 mensais
Informações: escoladepolitica@diocesesjc.org.br – Diác. Jovino Rezende 

As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Faculdade
Av. São João, 2650, Jd. Colinas, São José dos Campos - SP
Informações: 4009-8383 / www.faculdadecatolicasjc.edu.br

Cerimônia de instalação e posse da primeira diretoria da UJUCAT - 
União dos Juristas Católicos na Diocese de São José dos Campos

“Para contribuir na atividade judiciária, legisla-
tiva e administrativa, ocupando-se das questões 
do mundo contemporâneo, sob estrutura basilar 
dos princípios da ética católica” vai ser instalada 
a UJUCAT - União dos Juristas Católicos, na Dio-
cese de São José dos Campos. A Cerimônia de 
instalação e posse da primeira diretoria da UJU-
CAT será no dia 16 de julho, sábado, das 9h30 às 
12h, no Auditório da Faculdade Católica de São 
José dos Campos - Av. São João, 2650 -Jd. das 
Colinas- 12242-000 – São José dos Campos- SP

A UJUCAT é dirigida aos operadores do direi-

to de um modo geral: Magistrados, Membros 
do Ministério Público, Advogados, bacharéis e 
estudantes de direito; autoridades públicas e a 
toda comunidade católica. “Pretende-se que a 
Associação discuta e coloque em foco os valo-
res da família, da vida, da dignidade humana, 
da ética e do bem comum, repercutindo suas 
ideias na formação de uma sociedade mais jus-
ta e sempre atenta ao dinamismo das relações 
humanas, sem que se perca o referencial cristão”, 
explica o advogado Rafael Canizza, organizador 
da entidade.

Programação: 
• Abertura com a presença do bispo diocesano 

Dom José Valmor Cesar Teixeira.
• Palestra em Vídeo Prof. Dr. Ives Gandra da Silva 

Martins, Diretor Presidente da UJUCASP - União dos 
Juristas Católicos de São Paulo.

•  Palestra do Desembargador Ricardo Henry Mar-
ques Dip, presidente da Seção de Direito Público do 
TJ-SP: “O Direito segundo Santo Tomás de Aquino”.

•  Posse da primeira diretoria da União dos Juris-
tas Católicos na Diocese de São José dos Campos
INSCRIÇÕES: Gratuitas. Pelo site da UJUCAT: www.ujucat.com.br.
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Paróquias em festa
Agende-se

Trezena e Festa do Padroeiro
Paróquia São Bento

Comemorando seus 20 anos, a Pa-
róquia São Bento, no Morumbi, em São 
José dos Campos celebra de 11 a 24 de 
julho seu padroeiro. O tema central da 
trezena e festa é “O encontro frutuoso entre 
misericórdia, oração e trabalho” - Ano da 
Misericórdia”.

Dia 11 de julho (segunda-feira) – dia 
de São Bento. Novena, às 19h30 seguida de 
missa presidida pelo Pe. Célio Antonio de 
Almeida e concelebrada pelo Pe. Francisco 
Zanon.

Dia 12 de julho (terça-feira): Novena 
às 19h30 seguida de missa presidida pelo 
Pe. Lucas Emanuel. (Redentoristas).

Dia 13 de julho (quarta-feira): No-
vena às 19h30 seguida de missa presidida 
pelo Pe. Clayton Luis Constâncio Ferreira 
(Comunidade Canção Nova).

Dia 14 de julho (quinta-feira): Nove-
na às 19h30 seguida de missa presidida 
pelo Pe. Jorge Sampaio (Redentorista).

Dia 15 de julho (sexta-feira): Novena 
às 19h30 seguida de missa presidida pelo 
Pe. Rafael Henrique da Costa (Paróquia 
Espírito Santo).

Dia 16 de julho (sábado): Novena 
às 18h seguida de missa presidida pelo 
Pe. Francisco Dâmaso Zanon (Paróquia 
São Bento).

Dia 17 de julho (domingo): Novena 
às 18h seguida de missa presidida pelo Pe. 
Ronaldo Rodolfo Ferreira (Paróquia N. Sra. 
do Perpétuo Socorro).

Dia 18 de julho (segunda-feira): 
Novena às 19h30 seguida de missa presi-
dida pelo Pe. João Alves da Silva (Paróquia 
Coração de Jesus) e concelebrada por todos 
os padres, diáconos e seminaristas que 
passaram pela paróquia.

Dia 19 de julho (terça-feira): Novena 
às 19h30 seguida de missa presidida pelo 
Pe. Luis Fernando Soares (Paróquia Espírito 
Santo).

Dia 20 de julho (quarta-feira): No-
vena às 19h30 seguida de missa presidida 
pelo Pe. Edson Benedito dos Santos (Paró-
quia N. Sra. de Lourdes).

Dia 21 de julho (quinta-feira): Nove-
na às 19h30 seguida de missa presidida 
pelo Pe. Pedro Graciano Junior (Paróquia 
N. Sra. de Fátima).

Dia 22 de julho (sexta-feira): Novena 
às 19h30 seguida de missa presidida pelo 
Pe. Antonio Maria (TV Aparecida).

Dia 23 de julho (sábado): Novena às 
18h seguida de missa presidida pelo Pe. 
Ademilson Aparecido da Silva (Paróquia 
N. Sra. de Lourdes).

Dia 24 de julho (domingo) - dia da 
festa: Missa festiva às 9h presidida pelo 
Pe. Célio Antonio de Almeida (pároco).

No dia 10 (domingo), a partir das 
14h30, haverá o Passeio Ciclístico saindo 
da igreja matriz de São Bento e no dia 17 
(domingo) o almoço de confraternização. 

No cardápio virado a Mineira. Convites na 
secretaria da paróquia a R$ 15,00.

Confira a programação de shows:
Dia 15: Grupo JEV e Ministério Santo 

de Israel. 
Dia 16: Laércio Oliveira.
Dia 17: Adoração e Vida.
Dia 22: Missa com Pe. Antonio Maria 

e Ministério Vida e Comunhão.
Dia 23: Flavinho.
Dia24: Samba e Adoração e DJs Atos 29.
Endereço: Av. Elísio Galdino Sobrinho, 

514 - Morumbi - SJCampos. Informações: 
(12) 3931-0011.

Novena e Festa da Padroeira
Paróquia Sant’Ana

A tradicional Festa de Sant’Ana acon-
tecerá nos dias 22 a 31 de julho. A novena 
(22 a 30 de julho) terá em cada noite, 
um padre convidado refletindo com a 
comunidade temas ligados ao Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia. Todos os 
dias, sairá da Capela do Hospital Pio XII 
a procissão com a imagem de Sant’Ana, 
sempre meia hora antes do início da missa.

Dia 22 de julho (sexta-feira): Missa às 
19h30 presidida pelo Pe. José Luis, pároco 
da Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro.

Dia 23 de julho (sábado): Missa às 
18h, presidida pelo Pe. Silvio César, pároco 
da Paróquia Sagrada Família.

Dia 24 de julho (domingo): Missa às 
18h presidida pelo Pe. Edson, vigário da 
Paróquia N. Sra. de Lourdes.

Dia 25 de julho (segunda-feira): 
Missa às 19h30 presidida pelo Pe. Glauco 
Landim, diretor da obra São João Bosco, 
de Campinas.

Dia 26 de julho (terça-feira): Missa às 
19h30 presidida por Dom Cesar Teixeira.

Dia 27 de julho (quarta-feira): Missa 
às 19h30 presidida pelo Pe. França, pároco 
da Paróquia Santa Luzia.

Dia 28 de julho (quinta-feira): Missa 
às 19h30 presidida pelo frei Joacir, vigário 
da Paróquia de Sant’Ana.

Dia 29 de julho (sexta-feira): Missa 
às 19h30 presidida pelo Pe. Guilherme 
Ximenes, do Opus Dei.

Dia 30 de julho (sábado): Missa às 
18h presidida pelo Pe. Luis Gustavo, vigário  
da Paroquia São Sebastião.

Dia 31 de julho (domingo): Missa 
Festiva às 10h presidida pelo Pe. Betão, 
pároco, seguida de procissão.

No dia 24 de julho (domingo), haverá 
Passeio Ciclístico de Sant’Ana saindo às  
10h da Igreja Matriz de Sant’Ana. A quer-
messe será nos dias 22, 23 e 24, na praça, 
25, 26, 27, 28, no Salão Paroquial e dias 29, 
30 e 31, na praça. E no dia 31, após a missa 
e procissão será servido o almoço festivo. 
No cardápio, galinhada. 

Endereço: Praça Mons. Luiz G. Alves 
Cavalheiro, 250 - Santana, SJCampos – SP. 
Informações: (12) 3941-4315.

TEM ARRAIÁ PELA DIOCESE
Vila Tesouro (SJC)
A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Tesouro, programou sua 
festa junina para os dias 16, 17, 23 e 24 de julho, sempre a partir das 
19h. O  arraiá acontece no pátio da igreja matriz da paróquia (Praça 
Assis Chateaubriand, 279 – Vila Tesouro – SJCampos – SP). Participe! 
Informações: (12) 3912-8812.

Torrão de Ouro (SJC)
No dia 23 de julho (sábado), a PLC (Peregrinação de Leigos Cristãs), terá 
seu momento de lazer com uma noite junina. Haverá venda de caldinhos 
e bingo. O evento acontecerá no terreno onde o movimento pretende 
construir sua casa de retiros. O endereço é: Rua Ana Elisabete Martinelli 
Godinho, 168 – Torrão de Ouro, em São José dos Campos.

Seminário do Conselho do Laicato do Brasil
O Conselho de Leigos da Diocese de São José dos Campos promove no 
dia 9 de julho, das 8h às 12h, o seminário sobre o papel do leigo no con-
texto eleitoral de 2016. O encontro acontecerá no auditório da Faculdade 
Católica-SJC (Av. São João, 2650 - Jd. das Colinas – SJCampos e contará 
com a presença do Padre Afonso Lobato, sacerdote e deputado estadual 
e Marco Aurélio de Souza, leigo e secretário de Habitação da Prefeitura de 
SJC.  Confirme sua presença pelo e-mail: leigosjc@hotmail.com

Peregrinação da PLC à Porta Santa
Os membros da PLC (Peregrinação de Leigos Cristãs) farão no dia 20 
de julho (4ª-feira) sua passagem pela Porta Santa na Catedral São 
Dimas. Após a missa das 19h30 farão a peregrinação e a Adoração 
ao Santíssimo Sacramento, na capela. 
 
Semana da Juventude Paróquia Santa Inês
De 24 a 30 de julho os grupos e movimentos jovens da Paróquia Santa 
Inês, em São José dos Campos, organizam a Semana da Juventude. 
Muita animação, louvor, atividades caritativas e oração fazem parte 
da programação. 
Dia 24 de julho (domingo): Visita ao Asilo Santo Antônio, às 15h e 
missa, às 19h, na Igreja Matriz da paróquia.
Dia 25 de julho (2ª-feira): Cine Jovem – Sessão Pipoca, às 20h.
Dia 26 de julho (3ª-feira): Noite Cultural, às 20h.
Dia 27 de julho (4ª-feira): Via-Sacra Jovem meditada, às 20h.
Dia 28 de julho (5ª-feira): Adoração, às 18h30, seguida de missa, 
às 19h30.
Dia 29 de julho (6ª-feira): Terço Luminoso saindo da Matriz Santa 
Inês em direção a Capela Santa Marta, às 19h. 
Dia 30 de julho (sábado): Missa, às 18h, na Capela São João Batista 
e Luau, no Centro de Eventos Paroquial, às 20h.

A Igreja Matriz da Paróquia Santa Inês fica na Rua Dr. Domingos Ma-
cedo de Custódio,1133, no Jd. Santa Inês I, em São José dos Campos. 
Informações: (12) 3902-2609 / paroquiasantaines@diocesesjc.org.br

Congresso Diocesano da RCC
Nos dias 30 e 31 de julho (sábado e domingo) acontece o 11º Con-
gresso Diocesano da Renovação Carismática Católica. Neste ano o 
encontro terá como tema: "Sede misericordiosos como vosso Pai é 
misericordioso" (Lc 6, 36). Com início às 7h30, nos dois dias haverá 
celebração da santa missa e pregações com Marcelo Marangoni, 
secretario geral da RCC SP e Lucimar Maziero, coordenadora estadual 
da RCC. Crianças poderão participar do congressinho. Inscrições 
(R$5,00) ligue (12) 3921-9125. Informações www.rccsjc.com.br.

Cursos - Instituto de  Teologia João XXIII
“Formar a fé para melhor explicá-la”
O ITEJ (Instituto de Teologia João XXIII) está com as inscrições abertas 
para os Cursos do 2º Semestre. São aulas presenciais e acontecem 
na sede da Comunidade Maria Mãe de Deus (ComDeus), na Avenida 
São José, 921, no centro de São José dos Campos.
Confira as opções de cursos e inscreva-se
Apocalipse - Profº Marcelo Costa: às quarta-feira, das 19h às 20h3. 
A Paróquia no Direito Canônico – Profº Henrique Marcelino: às 
sexta-feira, das 19h30 às 21h30.
Doutrina (Catecismo da Igreja Católica) – Profº Antônio Ribeiro 
de Castro, às terça-feira, das 14h às 16h. 
Faça sua matrícula. Vagas são limitadas. Informações: 3302-8560.

Voluntariado 
Clube de Mães da Paróquia Santo Agostinho (Urbanova – SJCampos)  
solicita voluntárias para trabalhar no Bazar da Pechincha, toda 
quarta-feira, das 14h às 17h. Informações na secretaria paroquial, 
telefone: 12 3949-1515.

Curso de Artesanato 
Clube de Mães da Paróquia Santo Agostinho (Urbanova – SJCampos) 
convida para os cursos de aprender pintura em madeira e crochê. As 
participantes irão aprender técnicas para produção de peças para os 
Bazares da Obra Social Santa Mônica. Sextas-feiras, das 14h às 17h. 
Informações: 12 3949-1515, na secretaria paroquial.

18º Encontro de Casais em 2ª União
A Pastoral Familiar da paróquia da Catedral de São Dimas realiza nos 
dias 30 e 31 de julho, na casa de Retiro Betsaida, o 18º Encontro de 
Casais em 2ª União. Inscrições após as missa, pelo whatsapp (12) 
99155-3556 ou na secretaria paroquial, tel.: (12) 3322-0543.
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““Quero encorajá-los a se-
rem atentos às pessoas 
que precisam de ajuda. 
Junto delas, sejam o 
rosto materno e miseri-
cordioso de Jesus.”

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 colabora-
dores, entre em contato (12) 
3931-2959, ramal 43 – Paróquia 
Espírito Santo. Conheça mais 
sobre o trabalho da Logos, 
em www.casalogos.org.br| 12 
99755-4520 

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
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Inverno aquecido pelas Obras de Misericórdia

Diáconos celebram Jubileu da Misericórdia em Roma

Com o tema “Diá-
cono da Miseri-
córdia para a pro-
moção da Nova 

Evangelização”, aconteceu 
de 27 a 29 de Maio de 2016, 
o Jubileu dos Diáconos, em 
Roma. Os diáconos e suas 
famílias de todo o mundo 
foram convidados a fazer 
uma peregrinação a Roma 
para assistir a uma reunião 
importante por ocasião 
do Jubileu extraordinário 
da Misericórdia. O lema do 
Ano Santo, "Misericordio-
sos como o Pai", baseado 
no Evangelho de Lucas, 
é um convite a seguir o 
exemplo do Pai misericor-
dioso, que nos pede para 
não julgar ou condenar, 
mas para perdoar e amar 
sem medida.

Este encontro mundial 
dos diáconos, homens que 
por vocação e ministério 
estão intimamente liga-
dos às obras de caridade 
na vida da comunidade 
cristã, servirá para dar tes-
temunho de tudo o que "a 
misericórdia é o próprio 
fundamento da vida da 
Igreja" (Papa Francisco, 
Misericordiae vultus, 10). 

Da diocese de São José 
dos Campos participaram 
deste Jubileu o diácono 
Rogério Sansoni, sua es-
posa Eleonora e seu filho 
Manuel, e o diácono José 

Graziela Maria 
d e  O l i ve i r a , 
Ana Clara de 
Faria Souza e 

Gustavo Ferreira foram 
tocados pelo apelo do 
Ano da Misericórdia e 
decidiram ajudar irmãos 
que precisam de apoio e 
atenção. Os três jovens 
são da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, do 
Altos de Santana, em 
São José dos Campos, e  
durante um mês mobi-
lizaram amigos, familia-
res e colegas de escola 
para arrecadar roupas, 
alimentos e cobertores. 
A entrega foi feita no 
último dia 25 de junho, 

sábado, para a Casa de 
Assis, instituição que 
atende moradores de 
rua, principalmente nas 
madrugadas frias.

“Decidimos aceitar o 
convite do Papa Francis-
co de ‘ser ilhas de miseri-
córdia no mar da indife-
rença’. Em pleno Ano da 
Misericórdia, quisemos 
aproveitar o período do 
frio para praticar as obras 
que a Igreja nos propõe”, 
conta Gustavo.

A partir destes mo-
mentos, os jovens pu-
deram experimentar si-
tuações que não imagi-
navam. Graziela explica 
que a simplicidade é 

motivadora. “Ao chegar 
no local já percebíamos 
algo diferenciado. São 
pessoas humildes que 
adotaram o voto de po-
breza por meio do cha-
mado missionário de 
Jesus. Algo tão simples, 
mas tão belo. Cada gesto 
de ajuda se engrandece 
de beleza”.

“Muitas vezes pensa-
mos que coisas peque-
nas não fazem a diferen-
ça, mas fazem. Existem 
muitas pessoas que pre-
cisam de ajuda. Existem 
muitos necessitados que 
esperam tão pouco de 
nós. Temos que deixar 
a indiferença de lado 

e perceber que os que 
precisam de ajuda estão 
mais próximos do que se 
pensa”, motiva Gustavo.

Ao todo os jovens do-
aram mais de 300 peças 
de roupas e cobertores e 
contam que a arrecadação 

continua. “Não paramos 
por aqui, vamos arrecadar 
mais com os amigos e a 
família”, comenta Gustavo.

Silva e seu filho Rodrigo. O 
diácono José Silva enviou o 
relato da experiência:

“Foi uma experiência 
única haja visto que algo 
dessa natureza não acon-
tece sempre. O evento teve 
início na sexta-feira (27) 
e contou com encontros 
de catequese em diversas 
igrejas de Roma onde parti-
ciparam os diáconos e suas 
famílias. O tema abordado 
no dia foi "Ação do diácono 
na família, na pastoral e no 
ambiente de trabalho".

O sábado (28) foi mar-
cante. Na parte da manhã, 
divididos por grupos lin-
guísticos, todos os diáco-
nos e familiares foram em 

Domingo (29) foi o pon-
to alto do Jubileu.  Partici-
pamos da Santa Missa pre-
sidida por Sua Santidade o 
Papa Francisco na praça de 
São Pedro. Ali se  reuniram 
diáconos do mundo inteiro 
bem como suas famílias e 
milhares de outros pere-
grinos que lotaram toda 
a Praça. 

O papa Francisco em sua 
homilia advertiu a todos os 
diáconos sobre o ministério 
a que fomos chamados. Ini-
ciou dizendo que os termos 
Apóstolo e Servo andam 
juntos e não podem, jamais, 
serem separados. São como 
duas faces de uma mesma 
medalha, assim diz: Quem 
anuncia Jesus é chamado a 
servir, e quem serve, anun-
cia Jesus.

Para ele o servo está 
aberto à surpresa, às sur-
presas diárias de Deus. O 
Servo sabe abrir as portas 
do seu tempo e dos seus es-
paços a quem vive em seu 
redor e também a quem 
bate à porta fora do horá-
rio à custa de interromper 
algo que lhe agrada ou o 
merecido repouso. O servo 
não cinge os horários. Ao 
dizer isso, papa Francisco 
desabafa dizendo que lhe 
deixa de coração triste ver 
nas paróquias horários 
de atendimento.  Ele diz: 
E depois? Porta fechada; 

não há padre, nem diáco-
no, nem leigo que receba 
as pessoas. Isso faz doer o 
coração.

Para ele é preciso deixar 
cair os horários.  Ele continua: 
assim, queridos diáconos, 
vivendo na disponibilidade, 
o vosso serviço será livre de 
qualquer interesse próprio e 
evangelicamente fecundo. 

O Sumo Pontífice ter-
mina dizendo: Queridos 
diáconos, podeis pedir 
diariamente a graça na ora-
ção em que apresenteis as 
fadigas, os imprevistos, os 
cansaços e as esperanças: 
uma oração verdadeira, 
que leve a vida ao Senhor 
e traga o Senhor à vida. E, 
quando servirdes à Mesa 
Eucarística, lá encontrareis 
a presença de Jesus, que se 
dá a Vós para que doeis aos 
outros. Assim, disponíveis 
na vida, mando de coração 
e em diálogo constante 
com Jesus, não tereis medo 
de ser servos de Cristo, de 
encontrar e acariciar a car-
ne do Senhor nos pobres 
de hoje.

A missa com o Papa 
Francisco aconteceu no 
encerramento do Jubileu, 
e marcou definitivamente 
em todos os participantes 
o ardor de continuar ser-
vindo, tais quais os ensina-
mentos tão ricos aprendi-
dos em todo o evento.”

peregrinação e adentraram 
à Porta Santa da Basílica 
de São Pedro. Momento 
de muita fé, piedade e 
devoção pra todos. A parte 
da tarde houve mais uma 
catequese cujo tema foi 
"O diácono: chamado a ser 

dispensador da caridade 
na comunidade cristã". Ain-
da neste dia aconteceram 
adorações ao Santíssimo 
Sacramento e também 
atendimentos de Confis-
são em diversas igrejas de 
Roma.
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Jornada Diocesana da Juventude
"Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.”

A Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) é a organização da JMJ em nível local e aqui na nossa Diocese de São José 
dos Campos acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Serão 3 dias de profundo encontro com a misericórdia de Deus 
e reflexão sobre nosso chamado a viver o que Jesus disse: “Sede Misericordiosos, como o Pai” (cfr., Lc 6, 36). É tempo 
oportuno para abrirmos nossos corações com alegria para experimentarmos o amor de Deus que consola, perdoa e 
dá esperança.

São José dos Campos será o palco da JDJ 2016. A programação será nas ruas que estamos acostumados a andar, 
na Paróquia Sagrada Família e na Catedral de São Dimas. As atividades começam com acolhida nos alojamentos. 
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 Frassati, shows, adoração e bênção com o 
Santíssimo, momento para práticas de misericórdia e claro, a tradicional missa de envio. 

Até o fechamento da edição mais de 600 jovens inscreveram-se no evento e irão receber o Kit Peregrino, assim 
como acontece na JMJ.  As inscrições vão até o dia 15 de julho pelo site do evento (jdjdiocesesjc.wix.com/siteoficial)

Jovens da diocese participam de encontro
internacional das Equipes de Nossa Senhora

Entre os dias 17 e 24 de 
julho de 2016 acontecerá 
em Sevilha, na Espanha, 
o Encontro Internacional 

das Equipes de Jovens de Nossa 
Senhora (EJNS). Este encontro 
ocorre a cada dois anos e mem-
bros das EJNS do mundo todo se 
encontram para partilhar os fru-
tos do movimento. Nos últimos 
anos os encontros aconteceram 
no Canadá (2007), Itália (2009), 
Estados Unidos (2012) e Portugal 
(2014).

Padre Thiago Dominicano 
Dias, pároco da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, no Altos de 
Santana e conselheiro espiri-
tual do secretariado nacional 

acompanhará os jovens Giova-
na Brito, da Paróquia Sagrada 
Família e Lucas Godoi e Vanessa 
Godoi, da Paróquia São Bento, 
que farão parte do grupo de 27 
jovens de todo o Brasil.

O Encontro Internacional 
oferece aos equipistas uma 
oportunidade de renovar a fé 
por meio da vida em equipe. 
A proposta do evento é unir 
todos os irmãos e irmãs em 
Cristo de todo o mundo que 
estão envolvidos nas EJNS: 
jovens, casais acompanhadores 
e conselheiros espirituais, para 
crescer cada vez mais espiritu-
almente. Durante a semana do 
encontro, terão momentos de 

Embora sejam equipistas de 
diversas origens, culturas e 
línguas diferentes, todos têm 
a fé em comum!!

O tema do Encontro Inter-
nacional 2016 é "Amém, assim 
seja". Este tema foi escolhido 
por que a palavra "amém" sig-
nifica o início e o fim para os 
cristãos. Significa o fim por que 
é a maneira que encerramos 
nossas orações e significa o 
começo, por que é a declara-
ção que nos leva, ao exemplo 
de Maria, que disse "SIM" aos 
planos de Deus para ela, e 
então, nasceu o Cristianismo. 
É considerado um ciclo, onde 
tudo começa e termina. 

palestras, inter equipes, missas, 
adorações, terços que todos 
poderão participar juntos atra-

vés de uma ligação que é mais 
forte do que qualquer barrei-
ra linguística: a fé em Cristo. 
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Nossos jovens na  JMJ

A Jornada Mun-
dial da Juventu-
de, na Cracóvia, 
c o n t a r á  c o m 

cerca de 100 voluntá-
rios brasileiros e dentre 
eles estão dois jovens da 
Diocese de São José dos 
Campos. Clara Crespo de 
Oliveira e Sérgio Alexan-
dre de Carvalho foram 
escolhidos para trabalhar 
na JMJ.

Clara Crespo, 21 anos, 
participa na Paróquia 
Nossa Senhora da Sole-
dade, no Vista Verde, em 
São José dos Campos. Há 
10 anos é cerimoniária da 
comunidade e está muito 
feliz com a nova missão.  
“Minha primeira experi-
ência de jornada foi no 
Rio de Janeiro, em 2013 e 
lá também fui voluntária”, 
conta a jovem.

Assim como os demais 
voluntários de língua es-
trangeira, o contato é 
sempre pela internet. 
Conversas por vídeo-
-chamadas e e-mails são 
os principais meios para 
a entrevista com os bra-
sileiros que precisam pas-
sar por um processo de 
seleção onde contam o 
que fazem em suas paró-
quias além dos testes de 
inglês, uma das línguas 
oficias do evento.

“Após a conversa com 

uma das organizadoras 
polonesas, ela já me deu 
as boas-vindas ao grupo 
de voluntários interna-
cionais. No dia seguinte 
à entrevista recebi um 
e-mail de confirmação e 
o passo seguinte foi fazer 
o pagamento da taxa de 
inscrição”, explica Clara. 

Para Sérgio de Carva-
lho, 35 anos, o processo 
de seleção foi um pouco 
diferente. Ele foi volun-
tário nas duas últimas 

jornadas, Madri 2011 e Rio 
2013. Sérgio que integra 
grupos nacionais da RCC 
(Renovação Carismáti-
ca Católica) e participa 
da Comunidade Católica 
Nova Jerusalém, em São 
José dos Campos, fez ape-
nas a entrevista e enviou 
uma carta de apresen-
tação assinada por uma 
autoridade da diocese. 

Clara e Sérgio partirão 
para a Polônia no dia 17 
de julho. No dia seguin-

te, 18, já têm atividades 
programadas, como trei-
namentos e formações.

Como o contato pre-
sencial dos voluntários 
com o COL não é frequen-
te, é fundamental que o 
voluntário se prepare com 
os materiais enviados. “O 
importante é se preparar 
para viver uma excelen-
te jornada. A organiza-
ção montou uma serie 
de formações, como as 
chamadas ‘Por nós e pelo 

mundo inteiro’ que estão 
disponíveis no site oficial 
da JMJ”, comenta Sérgio.

As atividades que eles 
desenvolverão por lá 
ainda não foram defini-
das, mas os jovens têm 
algumas experiências no 
voluntariado de jornada. 
Sérgio já foi socorrista 
e ficou no cordão de 
isolamento em alguns 
pontos de passagem do 
Papa. Clara ajudou na 
distribuição dos kits dos 

peregrinos e no recebi-
mento de vouchers.

Segundo o COL, ao 
todo serão mais de 20 mil 
voluntários, sendo 3 mil 
estrangeiros. Assim como 
em outras jornadas, no 
último dia, todos que tra-
balharam poderão ver o 
Papa com exclusividade. 
O encontro dos voluntá-
rios, Comitê Organizador 
e benfeitores da JMJ será 
no dia 31 de julho, às 17h 
local, na Arena Tauron.

“Recebi dois peregrinos 
da Colômbia durante a 
JMJ 2013. Estou muito 
animada por poder viver 
esse momento tão impor-
tante para os jovens e para 
a Igreja Católica, imagino 
como deve ser incrível essa 
experiência de conhecer 
tantas pessoas, de tan-
tas partes diferentes do 
mundo, mas que estarão 
lá com o mesmo objetivo, 
o de buscar mais a Deus. 
Nunca estive em outro 
país, então acredito que o 
maior desafio será mesmo 
este, de estar longe de 
casa, em um lugar que 
nunca estive antes e com 
pessoas que não falam 
nossa língua, mas isso 
também é o que torna 
essa experiência única. 
Levo na bagagem tudo 
que nos trouxe até aqui e 
tudo aquilo que fizemos 
para esta viagem ser pos-
sível. Levo principalmente 
todo o carinho das pes-
soas que nos ajudaram, 
dos meus familiares que 
me ajudaram comprando 
rifas, fazendo doações e 
dando conselhos.” Ana 
Luiza Martinez de Azeve-

do Castro, 19 anos. Participa 
do GOSD (Grupo de ora-
ção, na Paróquia Sagrada 
Família.

“Participei da JMJ no Rio 
em 2013 na qual fui respon-
sável por um grupo de 46 
jovens da minha paróquia. 
Essa será minha primeira 
vez em outro país. O meu 
maior obstáculo será o não 
conhecer a língua local. E o 
meu maior desafio tem sido 
minha saúde, pois a menos 
de um mês de ir pra Jornada 
tive que passar por uma 
pequena cirurgia e estou na 
recuperação acreditando 

que Ele estará comigo todos 
os dias e que Maria Santís-
sima estará providenciando 
tudo por mim a aqueles que 
irão comigo. Irei também 
ao Santuário em Fátima e 
em minha bagagem levo 
cartinhas de várias pessoas 
da minha paróquia ao qual 
escreveram seus pedidos 
para serem deixadas no 
Santuário, esse foi o meio 
que encontrei para agrade-
cer a todos que me ajuda-
ram para chegar até aqui.” 
Willian Sousa Santana, 32 
anos. Participa do Minis-
tério de Musica Efésios VI, 
na Paroquia Santa Branca.

“Na JMJ pretendo reno-
var a minha fé a partir da 
vivência e troca de experi-
ências com outros povos 
que professam a mesma fé. 
Meu maior desafio será a 
comunicação. Levo na ba-
gagem alegria, disposição 
e companheirismo.” Murilo 
Dias Camargo. Participa 
da Pastoral Litúrgica na 
Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, Jd. Oriente.

“Foi na JMJ do Rio que 
tive a minha primeira ex-
periência, foi lá que bro-
tou o desejo de ir para a 
Cracóvia, desde quando o 

Papa anunciou onde seria, 
lembro muito bem do mo-
mento, onde virei para os 
meus amigos e disse nós 
vamos, né? E todo mundo: 
Vamos sim, se Deus quiser. 
Depois com o tempo, mui-
tos acabaram desistindo, 
porém  dentro de mim já 
tinha sido brotado a se-
mente desse sonho.  Minha 
expectativa se dá no cora-
ção que até dispara só de 
imaginar o dia de embarcar 
no vôo. Será uma emoção 
só, acredito que vou viver 
intensamente tudo! Não 
foi fácil chegar até aqui, por 
algumas vezes pensamos 

em desistir, mas Deus 
é bom o tempo todo e 
foi providente conosco! 
Sou muito devoto de São 
João Paulo II, e estar em 
sua terra, tem um sig-
nificado muito especial 
pra mim. Espero trocar 
muitas experiências, le-
var um pouco de nossa 
cultura a outros irmãos 
e também colher deles. 
E vivencias mais e mais a 
chama que foi acesa em 
2013 com as palavras 
do Papa Francisco: "Ide, 
sem medo, para servir". 
Esse foi meu chamado, e 
tenho buscado cumprir. 
Levo na bagagem  minha 
paróquia amada e queri-
da que tanto nos ajudou, 
minha família e amigos 
que me apoiaram. E tam-
bém meu querido Brasil, 
no qual tenho orgulho 
de pertencer. Somos a 
Terra de Santa Cruz!” 
Bruno Andrade Gabriel, 
18 anos. Participa na 
Pastoral Litúrgica, no 
Ministério de Música, do 
CPJ (Conselho Paroquial 
da Juventude) e é ceri-
moniário, na Paróquia 
Coração de Jesus.

Ana Luiza Martinez Willian Sousa Murilo Dias Bruno Andrade 

De malas prontas rumo à Polônia!

No dia 29 de junho, os jovens que irão para à Polônia participaram da missa de envio, presidida por D. Cesar, na Catedral São Dimas
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Paróquia conclui forro e 
iluminação de nova Igreja

Criada Rede Diocesana de Rádio

Mais um passo im-
portante em di-
reção ao anúncio 
do evangelho em 

nossa diocese. A Rádio Men-
sagem – emissora da Diocese 
de São José dos Campos e 
as Web rádios que servem 
as paróquias das cidades da 
região iniciaram em junho as 
primeiras transmissões pela 
Rede Diocesana de Rádio. 
A rede tem como principal 
objetivo aproximar as rádios 
que já trabalham em prol da 
evangelização bem como au-
mentar o poder de alcance do 
conteúdo, hoje, gerado por 
estes meios de comunicação. 
O projeto foi idealizado pelo 

coordenador geral da Rádio 
Mensagem, Laércio Oliveira “O 
povo de Deus precisa de um 
bom serviço de comunicação 
e muitas vezes não tem. Por 
mais que a gente comunique, 
do jeito que o mundo está hoje, 
por vezes ainda é pouco. Fico 
muito agradecido de que todo 
mundo entendeu e esperava 
por isso”, comentou.

Rede – A Rede Diocesana 
de Rádio será encabeçada pela 
Rádio Mensagem com o compar-
tilhamento mútuo de conteúdos 
gerados por todas as rádios, bem 
como transmissão em tempo 
real de programas produzidos 
pela Rádio Mensagem. Fazem 
parte da rede as Web Rádios: 

Pes de Cristo (Paróquia Espírito 
Santo), Mopes (Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro), 
São Dimas (Catedral São Dimas), 
Tom de Amor (Comunidade 
Tom de Amor)e CommDeus 
(Comunidade Maria Mãe de 
Deus) “Retransmitir alguns pro-
gramas da Rádio Mensagem 
sempre foi um sonho para todas 
as web rádios. Tenho certeza que 
vamos melhorar muito o nosso 
serviço e o ouvinte é quem mais 
vai ganhar com isso”, comentou  
Márcio Carvalho da Web Rádio 
Pes de Cristo.

 As transmissões, ainda em 
caráter experimental, começa-
ram em junho com os progra-
mas Panorama Esportivo, aos 

sábados, e Jornal da Mensa-
gem, transmitido de segunda 
à sexta – feira das 7h30 às 
9h. A rede também deve am-
pliar a participação das rádios 
em transmissão de missas e 
eventos diocesanos "A Rede 
Diocesana vem de encontro 
com o próprio pedido de Jesus 
para que sejamos um e nada 
melhor do que replicarmos a 
mesma mensagem. É o pró-
prio Espírito Santo agindo em 
unidade através dos meios de 
comunicação", avaliou Marcos 
Nogueira, coordenador da 
Pastoral da Comunicação. A 
expectativa é incluir em breve 
novas web rádios diocesanas 
neste sistema de comunicação. 

Para Laércio Oliveira, a criação 
da rede confirmou a urgência 
da evangelização “Aprendi em 
minha caminhada que quando 
Deus fala nunca é para uma 
pessoa apenas e percebi isso 
quando lancei a proposta da 
rede, este desejo já existia em 
muitos corações. O sistema 
está nascendo com muita natu-
ralidade, competência e pres-
tatividade. Louvo a Deus por 
todos os envolvidos”, concluiu.

“Vamos fazer o melhor para 
que o povo de Deus seja cada vez 
melhor formado e catequisado 
com tudo aquilo que a Igreja tem 
para falar para cada um de nós.”

Laércio Oliveira
Coordenador Rádio Mensagem

A Paróquia Santa Tere-
sinha (Vila Nair - São 
José dos Campos) 
concluiu recentemen-

te as obras de revestimento 
interno e iluminação da sua 
nova Igreja Matriz (Santuário 
Santa Teresinha), sediada na 
Pça. Teresinha Cesar da Silva 
(antiga Pça. Quiririm).

As obras tiveram início no 
dia 25 de fevereiro deste ano e 
foram concluídas no dia 10 de 
junho. A laje de cobertura, as 
vigas de sustentação e as pare-
des foram revestidas com placas 
de cleaneo (gesso acartonado). 
O detalhe marron e o forro das 
áreas de entrada da Igreja foram 

feito com nex acustic. Foram 
utilizados  687 m² de cleaneo e 
234 m² de nex acustic.

A iluminação interna da 
Igreja consta de 75 lâmpadas 
no teto, além das arandelas 
e da mangueira de luz sob o 
detalhe do forro, todas de lead.

As obras do revestimento fo-
ram executadas pela empresa 
Pisovale, sob a coordenação de 
Mateus Faria.

Com esse investimento a 
Paróquia Santa Teresinha deu 
mais um grande passo na 
construção de seu templo 
principal e agradece a todos os 
que colaboraram para que isso 
acontecesse.

Detalhes do novo revestimento interno e iluminação da Igreja Matriz

Divulgação
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Carmelo DCJ completa 125 anos de fundação

A Diocese de São José dos Campos 
foi a porta de entrada no Brasil 
para a Ordem Carmelitas do 
Divino Coração de Jesus há 30 

anos. Fundada pela Beata Madre Maria Teresa 
de São José, no ano de 1891, na Alemanha, a 
Ordem Carmelitas do Divino Coração de Jesus 
completou 125 anos em 2 de julho. 

 A Congregação chegou ao Brasil em 1985. 
Quatro jovens: Ir. M. Vendelina do Imaculado 
Coração de Maria; Ir. M. Andréia da Santa 
Cruz; Ir. M. Carmela do Menino Jesus e da Ir. 
M. Celestina da Santíssima Trindade, todas 
originárias da Croácia, se prepararam para a 
missão no Brasil, onde seriam recepcionadas 
pelos padres Dehonianos. Nesta congregação 
dos Padres do Sagrado Coração de Jesus havia 
um padre chamado Eusébio, que havia sido 
nomeado para se tornar bispo, na nascente 
diocese de São José dos Campos. Dom Eusébio, 
sabendo da vinda das Irmãs Carmelitas e mui-
to devoto de Santa Tereza, pediu para trazer 
a Ordem para a sua diocese. Quando chegou 
à nova diocese, Dom Eusébio viu uma grande 
necessidade de um trabalho com crianças na 
cidade de Jacareí e preparou uma casa para 
recepcioná-las, local onde hoje é casa provin-
cial das irmãs Carmelitas no Brasil.

O Surgimento de uma nova Capela
Quando um simples comentário dito qua-

se que ao acaso, torna-se uma missão, obras 
maravilhosas acontecem. Foi assim com a Ir. 
M. Celestina e para alegria dos fiéis da Matriz 
São Francisco de Assis, no bairro Nova Jacareí, 
em Jacareí - SP.

A Ir. M. Celestina conta que assumiu a Ca-
pela de São Francisco como que por acaso, até 
que alguém da comunidade criasse condições 
para tanto. Mas os planos de Deus não são por 
acaso e nem por curtos períodos de tempo. 

Logo que assumiu a capela, os catequistas 
lhe questionaram aonde dariam catequese. A 
realidade naquele momento era de uma cape-
linha, um pequena cozinha, dois banheirinhos 
e duas barracas abertas onde acontecia a 
catequese quando o tempo permitia. De outro 
modo era só a capela. E os outros grupos? Eram 
vários... A comunidade crescia e o espaço físico 
não acompanhava o crescimento.

Preocupada com essa realidade, Ir. M. 
Celestina comentou já em sua casa no con-
vento com Ir. M. Vendelina o que se passava. 

Se você quer conhecer a Ordem das Carmelitas do Divino  Coração de Jesus, anote na agenda: no 
dia 30 de cada mês, às 19h30, tem a novena permanente, com a missa em qualquer uma das casas. Visite-nos:

Ir. M. Vendelina falou sem acentuar muito: 
“você ainda vai ter que construir a igreja”. 
A irmã que ouvirá esta frase, buscando um 
direcionamento do que fazer, toma isso como 
uma ordem e começa as movimentações: 
pedidos de colaborações, doações, comissão 
de construção. Os profissionais a fazer de-
senhos e outras partes de uma construção 
civil adequada. E assim foi feito: Hoje temos 
a igreja e o centro pastoral. Graças à coragem 
e a Fé desta Carmelita e do auxílio de tantos 
benfeitores daquela comunidade, hoje Matriz 
da Paróquia São Francisco de Assis, em Jacareí.

Como nasceu o Carmelo DCJ
 A Ordem Carmelita é uma única ordem 

com várias ramificações. Ela é única no 

sentido da espiritualidade. Teve um início 
eremita (vive sozinho na oração) e por volta 
do ano 1226 recebeu aprovação da Igreja e as 
regras da ordem escritas por Santo Alberto. 
A partir de então, a ordem deixou de ser 
eremita e passou a ser cenobita (que vive 
em comunidade).

No século XVI, Tereza de Jesus junto com 
São João da Cruz promovem uma reforma 
e a ordem Carmelita e novas ramificações 
surgiram no Carmelo: os Carmelitas Calçados 
ou Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada 
Virgem Maria do Monte Carmelo e Os Carme-
litas Descalço. Três séculos depois Ana Maria 
de Tauscher, nome de batismo de Madre Maria 
Teresa de São José, filha de um pastor protes-
tante, converte-se ao catolicismo e entrega-se 

inteiramente a Deus. Passa sua vida servindo 
os pobres e rezando, trabalhando e sofrendo 
pela salvação das almas. Inspirada na reforma 
funda uma nova ramificação da ordem dos 
carmelitas: os Carmelitas do Divino Coração de 
Jesus. As ordens possuem a mesma espirituali-
dade e as mesmas regras, se diferenciando no 
seu carisma, os Carmelitas Descalços possuem 
o carisma contemplativo e os Carmelitas do 
Divino Coração de Jesus possuem um carisma 
contemplativo apostólico: com trabalho pas-
toral, da obra social trabalhando com crianças, 
idosos, missões domiciliares, em visitas às 
famílias. Levando o espírito de oração para 
aquilo que elas realizam, transmitindo este 
espírito para o trabalho apostólico.

Ana Maria de Tauscher difundiu a nova 

ordem por toda Europa, e parte da América. 
A madre fundadora já tinha o desejo de vir 
para o Brasil, em 1906 ela preparava duas 
jovens na Itália, para essa missão, no entanto 
as jovens adoeceram de tifo e vieram a falecer. 
Não tinham naquele momento possibilidade 
de preparar outras jovens para essa missão. 
Antes de morrer, a 20 de setembro de 1938, 
deixou às suas Irmãs como sendo sua última 
vontade e testamento esta declaração: “Tudo 
o que Deus faz é bem feito. Sempre louvar e 
glorificar a Deus”.

A Ordem Carmelita DCJ pelo Brasil
Jacareí não foi o único lugar por onde se 

instalaram as Carmelitas do DCJ. Três anos 
após já estar em Jacareí e com auxílio de 
Dom Eusébio fundaram a casa de São José 
dos Campos, na Vila São Geraldo – Zona Norte. 
Quando Dom Eusébio foi nomeado arcebispo 
de Florianópolis, auxiliou as Irmãs Carmelitas 
na fundação de sua terceira casa, desta vez 
em Palhoça (SC).

Além dessas casas em Jacareí, São José 
dos Campos e Palhoça, as irmãs também 
fundaram casas em Itaúna- MG. Em Ubatuba 
– Litoral norte de SP que não foi possível 
continuar e por isso foi fechada. E a mais nova 
casa no Maranhão, na cidade Conceição do 
Lago Açú. A Ordem das Irmãs Carmelitas no 
Brasil completou 30 anos em 7 de dezembro 
de 2015.

As casas carmelitas não precisam ter 
necessariamente uma obra social, mas sempre 
existe um trabalho social, com as crianças, de 
formação humana, formação espiritual e de 
pastoral. Atualmente, a casa do Maranhão 
possui o grupo de meninas Santa Terezinha e 
o de meninos São João da Cruz, que aproveita 
os dons dos adolescentes, como dinamismo e 
ânimo, para imprimir valores.

Quando fez 100 anos, a congregação 
começou um movimento dos leigos que 
desejavam viver a espiritualidade e o carisma 
carmelita. Este grupo é muito forte no Brasil, 
mas o movimento teve início na Croácia. 
Seguem um estatuto e possuem obrigações – 
compromissos, é uma comunidade que vive a 
espiritualidade Carmelita. Também existem os 
Amigos do Carmelo, que comungam do modo 
de vida dos Carmelitas, mas não possuem obri-
gação de viver os compromissos assumidos 
pelos Carmelitas Leigos.

Comunidade Nossa Senhora do Carmo 
(Casa provincial) Rua Gaspar Gomes da Costa, 683 
Nova Jacareí, Cep: 12.300-970
CX. Postal 11 - Jacareí, SP 
E-mail: analuciafacasc@gmail.com
Tel:(12) 3956-1080

Comunidade Santa Teresinha
(Casa de formação: Postulantado)
Rua Anna Ortega Traballi, 10 - Vila São Geraldo
Cep: 12.213-215, CX.Postal 5021 - São José dos Campos, SP
E-mail: pv.carmelodcj@gmail.com
Tel: (12) 3922-2253

Comunidade São José
(Casa de formação: Noviciado)
Rua Pe. João Batista Réus, 980 
Caminho Novo, Cep: 88.132-300.
Palhoça-SC
Tel: (48)32421105

Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Rua Carmo do Cajuru, 636
Parque Jardim Santanense
Cep: 35.681-109
Itaúna, MG 
Tel: (37) 3241-7980

Comunidade Maria Teresa de São José
Rua da Paz, sem nº. 
Cep: 65.340-000
Conceição do Lago Açú, MA

Divulgação
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O Jornal Expressão publica artigos sobre saúde, gentilmente cedidos pelo Frei Rinaldo Stecanela, apresentador do programa Vida e Saúde, transmitido 
pelas TVs Aparecida, Século 21, Rede TV e Gazeta. Com extensa experiência no assunto, além do trabalho na TV, Frei Rinaldo se dedica a multimídia. Ele 
administra um site com o endereço www.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!

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
Saúde

Quer idos  le i tores.  D eus 
os abençoe com toda sorte 
de saúde física e espiritual. 
N e s t a  e d i ç ã o  va m o s  f a l a r 
de uma doença que provo-
ca formigamento, fraqueza 
muscular e, em alguns casos, 
até a paralisia total do ner-
vo. Trata-se da Síndrome de 
Guillain-Barré, uma doença 
do sistema nervoso periféri-
co, que compromete o reves-
timento do nervo (a capa do 
nervo – bainha de mielina). 
Guillain, Barré e Strohl foram 
três médicos franceses que 
descobriram tal doença em 
1 9 1 6 .  Pe s q u i s a s  r e c e n t e s 
constataram que entre  os 
vários agentes causadores, 
e n co nt ra - s e  a  S a l m o n e l l a 
Typhi, que nós conhecemos 
por  Zik a  Ví rus,  do mesmo 
mosquito da Dengue, o Aedes 
Aegypti.  A doença aparece 
com mais frequência nos ho-
mens e nas pessoas de idade 
avançada.

Os principais sintomas 
causados pela doença, são:

› perda dos reflexos nos bra-
ços e nas pernas

› pressão arterial baixa (hipo-
tensão)

› dormência
› perda da sensibilidade mus-

cular
› descontrole dos movimentos 

(quedas)
› visão turva, desmaios, ver-

tigens
› dificuldades de movimen-

tação
› contrações musculares
› dificuldades para respirar e 

para engolir
› dores pelo corpo (pés e 

mãos, principalmente)
› arritmias e palpitações car-

díacas
› disfunção do sistema nervo-

so autônomo 
› alterações nos movimentos 

dos olhos

A doença pode aparecer em 
qualquer parte do corpo, bra-
ços, pernas ou cabeça e seu 
quadro de piora evolui muito 
rápido. O médico especialista 

é o neurologista por se tratar 
de uma neuropatia. O diag-
nóstico não é fácil e o pa-
ciente é submetido a uma 
série de exames clínicos  
e laboratoriais (eletro-
cardiograma, punção 
pulmonar, eletromiogra-
fia, hemograma, exames 
imunológicos…) entre 

outros. 
Infelizmente, ainda não 

existe cura para esta síndro-
me, porém, há tratamentos 
disponíveis que reduzem os 
sintomas acima. Se não for 
tratada em tempo, o quadro 

de saúde complica ainda 
mais devido a rapidez de 

sua evolução. A recuperação é 
lenta e pode demorar semanas, 
meses ou anos, porém, com o 
tratamento em dia, as pessoas 
não perdem sua qualidade de 
vida. Estudos revelam que a 
taxa de mortalidade é de  2% 
a 5% causada pela paralisia 
respiratória, parada cardíaca e 
complicações no tratamento. 
Por isso, é fundamental o con-
trole e o combate ao mosquito 
Aedes Aegypti, pois ele também 
faz surgir essa doença, essa 
síndrome. 

Deus os abençoe a todos e 
cuidem bem da saúde. Cuidar 
do corpo é um ato de respeito 
a Deus, que nos criou e quis 
morar em nós, fazendo do nosso 
corpo, um templo do Espírito 
Santo de Deus.

CNBB anuncia orientações pastorais
para comunhão eucarística para celíacos

A Congregação para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), anuncia orientações pastorais 
sobre a Comunhão Eucarística para pessoas com doença celíaca. A doença celíaca é uma condição autoimune, desencadeada 
pelo consumo do glúten presente no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e em todos os derivados destes cereais. 

Leia a mensagem na íntegra:

Orientações Pastorais 
A doença celíaca é uma condição 

autoimune, desencadeada pelo con-
sumo do glúten presente no trigo, na 
aveia, na cevada, no centeio e em todos 
os derivados destes cereais. Ela pode se 
manifestar em qualquer fase da vida, 
afetando todo o corpo e, se não tratada, 
pode trazer consequências graves para 
a saúde das pessoas celíacas. Há formas 
dessa doença em que a pessoa é afetada 
até mesmo pela presença de traços de 
glúten ou até pelo simples contato com 
ele. Segundo as estatísticas, a cada 400 
pessoas, uma é celíaca. Isto coloca um 
desafio particular para a comunhão 
eucarística segura dessas pessoas.

A Congregação para a Doutrina 
da Fé deu orientações a esse respeito 
(cartas circulares aos presidentes das 
Conferências Episcopais – junho de 
1995 e julho de 2003). De acordo com 
essas orientações, os Ordinários podem 

conceder aos presbíteros e aos leigos afe-
tados pela doença celíaca a permissão de 
usar pão com pouca quantidade de glúten. 
A Congregação adverte, no entanto, que 
essa quantidade deve ser suficiente para a 
obtenção da panificação, não podendo ser 
acrescentada nenhuma matéria estranha à 
substância do pão. Estabelece ainda que, 
quando o fluxo celíaco é tal que impeça a 
comunhão sob a espécie do pão, mesmo 
parcialmente desprovido de glúten, o 
fiel leigo pode comungar somente sob 
a espécie do vinho. O presbítero que se 
encontrar nesta condição pode comungar 
somente sob a espécie do vinho quando 
participar em uma concelebração. É dever 
do Ordinário certificar-se de que o produto 
utilizado seja conforme a estas exigências. 
Esta licença pode ser dada para o período 
que durar a situação que motiva o pedido.

Requer-se, portanto, uma organiza-
ção litúrgica que inclua procedimentos 
adequados às necessidades das pessoas 
celíacas, para que elas não venham a sofrer 
discriminação e se sintam plenamente 

acolhidas e integradas na vida da Igreja. É 
importante que bispos, presbíteros, diáco-
nos e ministros extraordinários da comu-
nhão eucarística tenham conhecimento a 
respeito desta doença e tomem consciência 
dos cuidados que ela exige. A fim de garantir 
a comunhão eucarística segura das pessoas 
celíacas é preciso atenção ainda ao risco de 
contaminação com traços de glúten nas 
partículas especiais e no vinho durante o 
armazenamento ou o manuseio. 

Em vista da atenção e dos cuidados 
necessários, recomendamos que: 

1) as pessoas celíacas apresentem-se 
ao pároco, para que ele possa tomar as 
providências adequadas;

2) as pessoas celíacas tenham acesso 
às partículas especiais válidas para a 
comunhão;

3)  o armazenamento dessas partí-
culas, a preparação delas para a Santa 
Missa e a sua distribuição no momento da 
comunhão, sigam as regras de segurança 
para estes casos;

4) as tecas destinadas ao serviço da 

comunhão para as pessoas celíacas sejam 
reservadas para esse fim e conservadas em 
separado das demais;

5) haja cálices especiais para os que 
podem comungar somente na espécie 
do vinho;

6) os cálices e os sanguinhos usados 
para sua purificação sejam conservados 
em separado;

7) aos menores de dezoito anos e às 
pessoas que tenham restrição ao consumo 
do álcool, se disponibilize a comunhão 
com o uso do mosto (suco de uva fresco ou 
conservado com a fermentação suspensa);

8) seja dada preferência às pessoas 
celíacas para comungarem por primeiro 
em uma das filas de comunhão, e que 
elas mesmas peguem a partícula da teca 
reservada para elas.

Seria ainda mais seguro se cada pessoa 
com essa condição de saúde tivesse sua 
própria teca ou pequeno cálice, conservado 
em sua casa e levado ao altar no momento 
da apresentação das oferendas.

Recordamos que existem associações 

especializadas na produção de partículas 
com as características requeridas, algumas 
até as distribuem gratuitamente.

O Papa Francisco nos recorda que 
“a comunidade cristã é chamada a se 
empenhar a fim de que cada batizado 
possa fazer a experiência de Cristo nos 
sacramentos” (Discurso – 11 de junho 
de 2016). Estamos convencidos de que 
a atenção às necessidades das pessoas 
celíacas e à sua plena participação 
sacramental contribuirá para o cresci-
mento de toda a comunidade, pois a 
Igreja é uma comunidade eucarística.

Confiamos o empenho de cada 
comunidade à materna proteção da 
Mãe de Jesus, a “mulher eucarística” 
(S. João Paulo II, encíclica Ecclesia de 
Eucharistia, n. 53).

Dom Sergio da Rocha
Arcebispo de Brasília 

Presidente da CNBB    Brasília-DF, 16 de junho de 2016
Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger

Arcebispo de São Salvador da Bahia 
Vice-Presidente da CNBB

 Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília  - Secretário-Geral da CNBB
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Compromissos do Bispo Diocesano

Dia de Oração pela Santificação do Clero

No mês do Sagrado Coração de Jesus, dom Cesar Teixeira e os padres da Diocese de 
São José dos Campos iniciaram o mês participando de uma formação com Dom Nelson 
Westrupp, na primeira sexta-feira de junho.

 À noite, o bispo diocesano celebrou a Santa Missa na Catedral de São Dimas, quando 
abençoou e entregou as fitas do Apostolado da Oração a novos membros.

Assembleia do Regional Sul 1

Novenas

No dia 22 foi a vez da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona sul de 
São José dos Campos, receber o bispo diocesano. 

Crismas

Dom Cesar ministrou o Sacramento da Crisma nas paróquias: Imaculada Con-
ceição - Jacareí

São José Operário - SJCampos

São Bento – SJCampos

Visita pastoral

A Paróquia São Benedito, no Alto da Ponte, em São José dos Campos, acolheu Dom 
Cesar Teixeira nos dias 24, 25 e 26 de junho para sua 9ª Visita Pastoral

Renovação de Ministérios

Com mais de 50 bispos de todo o estado de São Paulo, Dom Cesar Teixeira participou 
da 74ª Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB, nos dias 7, 8 e 9 de junho, 
acompanhado por padre Edinei Evaldo Batista, coordenador diocesano de pastoral

A Exortação Apostólica Amoris Laetitia no contexto da misericórdia e da missão foi 
o tema que norteou a Assembleia do Regional, realizada no Hotel Rainha do Brasil, 
em Aparecida (SP). Estavam presentes o episcopado paulista e convidados de 6 
arquidioceses, 35 dioceses e 6 regiões episcopais.

Anualmente, os cerca de 4 mil Ministros Extraordinários da Comunhão, Bênção, do 
Consolo e Esperança que atuam em nossas paróquias renovam seu compromisso 
diante do bispo diocesano. Em junho foi a vez da Renovação de Ministros das Regiões 
Pastorais 2 e 6. Os da RP 2, fizeram a Renovação no dia 21, na Igreja de Sant’Ana, 
em São José

A Paróquia Santo Antônio, em Paraibuna, recebeu Dom Cesar Teixeira no dia 11 de 
junho, para a Celebração Eucarística dentro da Trezena do Padroeiro. No dia 15,  a 
comunidade da paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Parque Novo Horizonte, 
em São José dos Campos, recebeu o bispo diocesano para celebrar a missa da novena.

As visitas pastorais são ocasiões especiais para o bispo conhecer a realidade da 
diocese: para melhor servi-la, animar a missão evangelizadora, apoiar e orientar 
as atividades desenvolvidas no âmbito da administração e da pastoral. É um mo-
mento especial de vivência da comunhão eclesial e de animação da missão pastoral 
e evangelizadora. É partilha das experiências vividas e dos desafios encontrados. 
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Visita de Nossa Senhora Aparecida à Diocese de São José
1 a 10 de julho – Imaculada Concei-
ção (Jacareí)
11 a 24 de julho – N. Sra. do Perpé-
tuo Socorro
25 a 31 de julho – N. Sra. de Lourdes
4 a 8 de agosto – N. Sra. do Rosário

9 a 15 de agosto – Santuário São 
Judas Tadeu
16 a 22 de agosto – São Sebastião
23 a 29 de agosto – Santo Agostinho
30 de agosto a 5 de setembro 
N. Sra. da Santíssima Trindade

Em preparação ao Jubileu dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida, 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 peregrinação 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.

Julho - Agosto

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

De 27 de maio a 5 de junho - Paróquia Coração de Jesus

De 6 a 12 de junho - Paróquia Santo Antônio 

De 13 a 19 de junho - Paróquia São João Batista 

De 20 a 23 de junho - Paróquia São Silvestre 

De 24 a 26 de junho - Paróquia Espírito Santo 

Pascom São SilvestrePascom São SilvestrePascom São Silvestre

Pascom Paróquia São João BatistaPascom Paróquia São João Batista Pascom Paróquia São João Batista

Pascom PES DE CRISTO Pascom PES DE CRISTO Pascom PES DE CRISTO

Pascom Coração de Jesus Pascom Coração de Jesus Pascom Coração de Jesus

Divulgação Divulgação Divulgação
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia São Silvestre
B – Paróquia Santo Agostinho
C – Paróquia São Bento

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 julho. Espaço do Leitor/Jornal 
Expressão. Pça. Mons. Ascânio Brandão, 01 CEP 12245-440 - São 
José dos Campos – SP. Ou pelo e-mail: jexpress@diocesesjc.orgbr. 
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 Coração de Jesus, em 
São José dos Campos.
Ganhador: Redney Neves Aguiar, da Paróquia São Francisco de Assis.

Livro 

A Arte de Viver a Dois
Dado Moura
Neste livro, Dado Moura aborda situações comuns nos relacionamen-
tos e problemas vividos por muitos casais, apresentando maneiras 
de contorná-los e delineando um caminho de aprendizados que será 
imprescindível para bem viver com a pessoa amada. “Um casamento 
feliz e maduro é fruto de um namoro vivido com sabedoria”.

Natalício
1  Pe. Dirceu Arantes da Silva 
1  Frei Rinaldo Stecanela Oliveira, OSM 
4  Pe. José Edward Padoan
4  Frei Joacir Borges, OSM 
14  Diác. Benedito Moreira dos Santos 
16  Dom Moacir Silva (N)
16  Diác. Djalma Benedito Rezende 
21  Diác. Valdair Donizeti Adriano 
21  Pe. Guilherme Ximenes
23  Pe. Arthur Cesário Rodrigues Motta
25  Diác. Mauro José da Costa
28  Pe. José Afonso de Souza

Ordenação
3  (1960)  Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, SCJ
  (ordenação presbiteral)
3  (1966)  Frei José Antônio Flesh, OSM 
3  (1999)  Pe. Rogério Augusto das Neves 
5  (2003)  Diác. Nelson Albino Thomaz 
8  (1995)  Pe. Eduardo Fraga e Silva
11  (1987)  Diác. Paulo Vieira Gonçalves 
11  (1987)  Diác. Agostinho Silvério dos Santos 
11  (1987)  Diác. Benedicto da Conceição Petronilho R. dos Santos
11  (1987)  Diác. Ildeu de Oliveira e Silva
11  (1987)  Diác. Joaquim Mendes Pereira Neto
11  (1987)  Diác. José Henrique Corrá
11  (1987)  Diác. Justo Baptista de Faria
11  (1987)  Diác. José Olímpio de Oliveira
11  (1987)  Diác. Marcos Reis de Faria
15  (1995)  Frei Rinaldo Stecanela Oliveira, OSM
16  (2005)  Pe. Raimundo Nonato V. Sobrinho
17  (1999)  Pe. Márcio Roberto P. Campos
18  (1998)  Pe. Luiz Alberto Conde (Pe. Betão)
20  (1991)  Dom Nelson Westrupp, SCJ (Ordenação Episcopal)
21  (2007)  Pe. José Cesário da Silva
21  (1995)  Pe. Ivo Demétrio Lourenço
22  (2000)  Pe. Rodolfo José Barbosa (Pe. Rodolfinho)
27  (1979)  Diác. Ismael Pamplona da Silva
29  (2006)  Diác. José Márcio de Campos

Divulgação


