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Editorial

Acolher o Evangelho 
da Família

Caminhada Pastoral

A força de um
Plano de Pastoral

Aproxima-se a Semana Nacional da Família, que terá 
sua realização em todas as paróquias da Diocese de São 
José dos Campos. Será oportunidade privilegiada para se 
rezar como família paroquial e pelas famílias, à luz das 
reflexões que serão feitas em comunhão com o Ano da 
Misericórdia.

Mais do que deter-se sobre os desafios enfrentados pe-
las famílias nos tempos atuais será ocasião para se ou-
vir de novo o Evangelho da Família, isto é, a boa notícia 
que ressoa desta realidade humana e divina. No meio de 
ameaças e sofrimentos, a família que possui uma lumi-
nosidade própria continua sendo preciosa aos olhos de 
Deus e do mundo. É verdade que o mundo não acredita 
no modelo de família instituído por Deus mas, no fun-
do sabe que é a única forma válida e suficiente para gerar 
uma nova humanidade. Só não se compromete com isso 
porque é movido por outros interesses.

Pensada por Deus para ser o berço de homens e mulhe-
res de bem, a família é confiada aos seres humanos para 
que, com esforço concretizem o plano traçado pelo Cria-
dor para todos os seus filhos.

A família não se realiza em sua identidade e missão 
através de um decreto ou por sorte. Ela se constrói pa-
cientemente a partir da dedicação de cada um de seus 
membros, comprometidos com o amor, a verdade, a hu-
mildade, a justiça, a perseverança, o perdão... sempre no 
acolhimento à graça divina.

Por essa razão, ser família é um dom e uma respon-
sabilidade. Como dom revela a dignidade do ser huma-
no, convidado pelo Criador a ser parceiro na efetivação 
de seus sábios projetos. Como responsabilidade revela a 
grandeza do ser humano, que pode assumir seu compro-
misso por meio de gestos e atitudes nobres.

A beleza da família não provém de sua perfeição, en-
tendida como ausência de problemas e desafios, mas de 
sua maneira de tratar essas questões. A esse propósito 
vale lembrar que a Família de Nazaré também passou por 
momentos difíceis, alguns que conhecemos pelos evan-
gelhos e outros que podemos supor pelas condições his-
tóricas em que viveu. Mas, nem por isso deixou de ser 
uma família diferente, exatamente porque enfrentou tais 
dificuldades com os gestos e atitudes nascidos da fé e de 
seu compromisso com a vontade divina.

A atualidade com seus desafios é um apelo divino a 
toda a humanidade: redescobrir a família como Boa Nova.

Que a Semana da Família favoreça isso à nossa Diocese 
e a toda a Igreja no Brasil. 

Para isso, que cada um dê o melhor de si, a começar 
pela participação nas atividades programadas em cada 
paróquia.

A elaboração do PDEP (Plano Diocesano de Evangelização 
e Pastoral) da Diocese de São José dos Campos está seguindo 
o seu cronograma. Através dos membros da ECOP (Equipe de 
coordenação pastoral) e com a colaboração de diversas outras 
pessoas, os projetos pastorais vão se configurando para cada 
uma das cinco áreas pastorais escolhidas na 4ª Assembleia Dio-
cesana.

Está projetado que a redação do PDEP seja finalizada até de-
zembro de 2016, em vista de ter sua aprovação por uma As-
sembleia Diocesana, em março de 2017. Para isso, todos são 
convidados a rezar e dar sua contribuição na medida em que 
for solicitada.

Entretanto, por mais exigente que seja a elaboração de um 
Plano de Pastoral, não é nisto que está a sua eficiência e efi-
cácia, mas no compromisso que cada pessoa e cada grupo da 
Diocese assumirá com ele.

Nesse particular situa-se também a chamada “conversão 
pastoral”, citada nos últimos documentos eclesiais, especial-
mente a partir da 5ª Conferência do Episcopado Latinoameri-
cano, acontecida em Aparecida, no ano de 2007.

Converter-se pastoralmente não é somente mudar estrutu-
ras, mas transformar o modo como as utilizamos. Trata-se de 
gerenciar as estruturas pastorais em vista dos objetivos que o 
Evangelho apresenta: acolher, integrar, levar a uma experiên-
cia, propagar o amor, gerar vida nova...

Para que isso aconteça é necessário estar informado sobre o 
andamento das coisas; acreditar que algo melhor sempre pode 
ser realizado; abrir mão de um modo de agir consolidado há 
anos; ter a coragem de perder para poder ganhar verdadeira-
mente; arriscar-se ao novo; caminhar junto com os outros; as-
sumir a mentalidade do Evangelho; desvestir-se de preconcei-
tos e experiências mal sucedidas; colaborar efetivamente.

Sem estas disposições que devem estar no coração dos pa-
dres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, lideranças 
diocesanas e paroquiais e em todos os agentes de pastorais, 
movimentos e organismos pouco será alcançado.

Portanto, o momento é de expectativa, mas também de ava-
liar com que disposições estamos aguardando o PDEP. 

 Pe. Edinei Evaldo Batista
Coordenador Diocesano de Pastoral

Agentes da Pastoral da Comunicação e 
membros da RECOP (Rede de Comunicadores de 
Pastorais) enviem suas informações para serem 
divulgadas pelos veículos de comunicação da 
Diocese. 

Você, agente da PASCOM ou da RECOP (Rede 
de Comunicadores Paroquiais e Pastorais), auxilie 
os coordenadores das pastorais, movimentos e 
espiritualidades de sua paróquia para que lhe deem 
informações para que você as encaminhe para a 
equipe da Redação do Jornal Expressão.

Envie tudo o que for de interesse da diocese, 
como notícias, fotos, projetos que dizem respeito a 

Fundação Sagrada Família - Publicação Mensal da Diocese de São José dos Campos
Bispo Diocesano: Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB • Supervisão Geral: Pe. Edinei Evaldo Batista • Jornalista Responsável: 
Jornalista Responsável: Rafael Olímpio Xavier – MTB 80.408 • Revisão: Diácono José Aparecido de Oliveira
Reportagem: Pedro Luvizotto.   Colaboraram nesta edição: Ana Lucia Ferreira (Rádio Mensagem), Bernadete Mota (Pastoral 
da Visitação – Paróquia Coração de Jesus), Gabriel Priant (Pascom N. Sra. do Patrocínio), Luis Bustamante (Comunidade Tom de 
Amor), Vanda Marcondes (Legião de Maria), Pascom, Recop e Secretários Paroquiais. - Impressão: Gráfica Katu • Redação e 
Publicidade: Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 01 - Jd. São Dimas - São José dos Campos - CEP 12245-440 • Tel.: (12) 3928-3929 
– e-mail: jexpress@diocesesjc.org.br
Créditos para as fotos da JDJ, pág. 9: Adriano Washington, Beto Freitas, Camila Buscarini, Júlio Silva, Paula Bueno, Elaine Cristina, 
Mirtes Souza, Sérgio Fujiki, Dimas Vilas Boas e Thais Sá.
Se você identificar alguma informação errada ou falta de dados, escreva para a redação do Jornal Expressão ou envie um e-mail. 
Mande também suas críticas, comentários e sugestões. As matérias assinadas e opiniões expressas são de responsabilidade de seus 
autores.  Edição concluída em 03 de agosto de 2016 .

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

AGENTE DA PASCOM
Envie sua notícia!

O Jornal Expressão é distribuído GRATUITAMENTE nas paróquias da Diocese de São José dos Campos. Não pode ser vendido e não possui nenhum 
representante para arrecadar fundos para publicidade, assinaturas ou outra contribuição.›› Aviso

sua paróquia ou pastoral, movimento e espirituali-
dade 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 comu-
nidade 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 selecionadas 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 15. 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 Bran-
dão, 01 – Jd. São Dimas – São José dos Campos.

Equipe redatora do Expressão
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

A Igreja, mãe de vocações
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

Celebramos neste mês de 
agosto o “mês das voca-
ções”. A cada ano renova-
mos esta celebração, pe-

dindo a Deus pelos vocacionados e 
vocacionadas de nossas comunida-
des e da vida da Igreja. O Papa Fran-
cisco escolheu como tema deste 
mês vocacional: “A Igreja, mãe das 
vocações”. Diz-nos o Papa em sua 
mensagem: como gostaria que to-
dos os batizados pudessem, no de-
curso do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, experimentar a ale-
gria de pertencer à Igreja! E pudes-
sem redescobrir que as vocações 
cristãs, bem como as vocações par-
ticulares, nascem no meio do povo 
de Deus e são dons da misericórdia 
divina! A Igreja é a casa da miseri-
córdia e também a «terra» onde a 
vocação germina, cresce e dá fru-
to. O Beato Paulo VI, na Exortação 
Apostólica Evangelii nuntiandi, 
descreveu os passos do processo da 
evangelização. Um deles é a adesão 
à comunidade cristã (cf. n. 23), da 

qual se recebeu o testemunho da fé 
e a proclamação explícita da mise-
ricórdia do Senhor. Esta incorpora-
ção comunitária compreende toda a 
riqueza da vida eclesial, particular-
mente os Sacramentos. A Igreja não 
é só um lugar onde se crê, mas tam-
bém objeto da nossa fé; por isso, di-
zemos no Credo: «Creio na Igreja». 
A chamada de Deus acontece atra-
vés da mediação comunitária. Deus 
chama-nos a fazer parte da Igreja 
e, depois de um certo amadureci-
mento nela, dá-nos uma vocação 
específica. O caminho vocacional 
é feito juntamente com os irmãos 
e as irmãs que o Senhor nos dá: é 
uma con-vocação. O dinamismo 
eclesial da vocação é um antídoto 
contra a indiferença e o individua-
lismo. Estabelece aquela comunhão 
onde a indiferença foi vencida pelo 
amor, porque exige que saiamos 
de nós mesmos, colocando a nos-

da adesão à Igreja; e que o Espírito 
Santo reforce, nos Pastores e em to-
dos os fiéis, a comunhão, o discer-
nimento e a paternidade ou mater-
nidade espiritual.

Assim, vamos vivenciar com ale-
gria, neste mês, as diversas voca-
ções eclesiais. O primeiro domingo 
de agosto, é dedicado ao ministério 
ordenado (bispos, padres e diáco-
nos). Essa comemoração se deve ao 
fato de celebrarmos o dia do Santo 
Cura d’Ars, São João Maria Vian-
ney, no dia 04, patrono dos padres, 
e, o dia de São Lourenço, no dia 10, 
diácono e mártir, patrono dos diá-
conos. No segundo domingo, cele-
bramos o Dia dos Pais, dedicado à 
vocação matrimonial, à qual parti-
lharemos a Semana Nacional da Fa-
mília. Junto com a esposa, o pai tem 
a missão de levar os filhos a Deus 
por meio da oração, ensinamento e 
vivência do Evangelho. A família é 

também nas novas comunidades, 
motivados pela solenidade da As-
sunção de Maria ao Céu, modelo 
de todos aqueles que dizem sim ao 
chamado de Deus para uma entrega 
total. O quarto domingo de agosto é 
dedicado ao Dia do Catequista, daí 
a comemoração do dia da voca-
ção do cristão leigo na Igreja, tanto 
pela sua presença no seio da Igre-
ja quanto pelo seu testemunho nos 
vários ambientes de trabalho e vida. 
Todos nós recordamos com gratidão 
os nossos catequistas. O dia do cris-
tão leigo voltará a ser comemorado 
também no último domingo do ano 
litúrgico, solenidade de Cristo Rei 
(20 de novembro). No quinto e últi-
mo domingo de agosto são recorda-
dos todos os ministérios leigos. Na 
Igreja, louvamos a Deus por todas 
as vocações! Percebemos a mão e a 
voz de Deus que nos chamam e nos 
conduzem.

Neste ano vamos fazer em toda 
a Diocese de São José dos Cam-
pos uma grande coleta em favor de 
nossos SEMINÁRIOS, lugar de for-
mação de nossos Padres. Todos são 
chamados a participar e a colabo-
rar. Todos são chamados a serem 
generosos na doação de recursos 
para que possamos garantir a pre-
sença de bons e santos sacerdotes 
em todas as nossas paróquias, ins-
tituições e responsabilidades dio-
cesanas. Conclamo a todos a parti-
ciparem com alegria e generosidade 
na medida em que cada um e todos 
nos sintamos responsáveis pelas 
vocações e pela Igreja, mãe das vo-
cações.

A Igreja não é só um lugar onde se 
crê, mas também objeto da nos-
sa fé; por isso, dizemos no Credo: 
"Creio na Igreja". 

“
sa existência ao serviço do desíg-
nio de Deus e assumindo a situação 
histórica do seu povo santo...Peça-
mos ao Senhor que conceda a todas 
as pessoas que estão a realizar um 
caminho vocacional, uma profun-

verdadeiramente um ‘Santuário de 
Vida’. No terceiro domingo, recor-
damos a vocação à vida consagrada: 
religiosos, religiosas, consagradas e 
consagrados nos vários institutos e 
comunidades de vida apostólica e 

Nos dias 20 e 21 de agosto, acontecerá em todas as 
paróquias de nossa diocese, a Coleta em Prol das Vocações 
de nossa diocese. Esta coleta substitui a tradicional “rifa 
da Festa nas Colinas”.

Por meio de um envelope especial, com esta coleta você 
contribui com a manutenção dos seminários diocesanos e 
a formação de nossos futuros padres. 

“Nossa Diocese necessita de muitos vocacionados 
e vocacionadas para serem trabalhadores na messe do 
Senhor. Minha profunda gratidão por sua contribuição em 
prol da formação de nossos seminaristas”, agradece Dom 
Cesar Teixeira.

Coleta em Prol 
das Vocações

Oração pelas vocações (Papa Francisco)
Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho para nossa 

salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, 
concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, 

que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo 
de se consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no seu 
compromisso de propor uma adequada catequese vocacional 

e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o 
necessário discernimento vocacional, de modo que, em tudo, 
resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, 

Mãe e educadora de Jesus, interceda por cada comunidade 
cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte 

de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus.
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e-mail: cnsa@cnsa.com.br

Rede Franciscana

Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida

Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida

3941-1956(12)

Vêm aí os encontrões de
Coroinhas e Cerimoniários

Agosto é marcado pelos 
tradicionais encontros de 
coroinhas das paróquias de 
nossa diocese. Divididos 
por faixas etárias e regiões 
pastorais, os encontros são 
um grande momento de en-
trosamento entre as crianças, 
adolescentes e jovens.

No dia 6 de agosto, sába-
do, os coroinhas com até 12 
anos de idade, das paróquias 
que estão nas Regiões Pasto-
rais 6 e 7, se encontrarão na 
Igreja Santa Maria, da Paró-
quia Santa Cecília, em Jacareí.

As crianças, também com 
até 12 anos, das paróquias 
das regiões de 1 a 5 se reuni-
rão no dia 13 de agosto. Este 
será na Paróquia Espírito San-

to, em São José dos Campos.
Os adolescentes e jovens 

de todas as paróquias, com 
idade acima de 13 anos, se 
reunirão na tarde do dia 27 
de agosto, também na Paró-
quia Espírito Santo.

Programação: Sempre 
com início às 14h, os eventos 
contarão com missa presi-
dida pelo bispo diocesano, 
Dom José Valmor Cesar Tei-
xeira, e continuará com muita 
música, diversão e oração.

Organizado pela Pastoral 
Vocacional, o Encontro de 
Coroinhas é uma oportuni-
dade para as crianças, ado-
lescentes e jovens de várias 
paróquias se conhecerem e 
trocarem experiências.

Luz, câmera, Vocação.com!
Encontro para aproximar jovens ao chamado vocacional ganha segunda edição

Sabemos que vocação é um chamado e 
que cada pessoa pode dar sua resposta de 
forma diferente. Vocação e sacramento estão 
intimamente ligados e assim responder ao 
chamado é dar a Deus uma resposta pela 
vivência do sacramento.

A primeira edição do “Vocação.com”, 
realizado pela Paróquia Sagrada Família, 
em São José dos Campos, foi marcada com 
muita descontração, animação e música. O 
objetivo do encontro é despertar nas pesso-
as, principalmente nos jovens, o chamado 
para vocações leigas e religiosas. Tudo isso 
acontece em formato de um programa de au-
ditório. Com muita desenvoltura, animação 
e competência, o pároco e apresentador Pe. 
Silvio vai conduzir novamente todo o evento.

Em 2016 o “Vocação.com - 2ª edição” está 

6 de agosto - Dia Internacional de
Oração pelos Cristãos no Oriente Médio

A cada cinco minutos um 
cristão é assassinado sim-
plesmente por professar 

a sua fé. E o Oriente Médio é a 
região onde a perseguição hoje 
é mais cruel. 

Com o apoio da CNBB, a Fun-
dação Pontifícia Ajuda à Igreja 
que Sofre (AIS) convida você e 
sua comunidade a participar de 
uma corrente de oração pelos 
que são perseguidos pela fé, so-
bretudo no Oriente Médio. 

"Mais uma vez faremos um 
dia de oração pelos cristãos per-
seguidos, no dia 6 de agosto, o 
mesmo dia em que, há dois anos, 

A Paróquia Santa Luzia realizou, no dia 23 de julho, o Casamento Comunitário. Dezenove casais receberam o Sacramento do Matrimonio em uma cerimô-
nia assistida pelo Pe. Antonio Silva França e Diác. Carlos Roberto Firmino (Tokinho), pároco e cooperador paroquial. O rito aconteceu às 17h, na Igreja Matriz 
Santa Luzia, Vila Iracema, no Putim, em São José dos Campos.

milhares de cristãos tiveram de 
fugir da Planície de Nínive por 
conta da invasão do grupo au-

todenominado Estado Islâmico", 
escreveu Frei Hans, presidente da 
AIS Brasil, em carta enviada aos 
párocos do Brasil.

Na mesma carta Frei Hans 
ressalta a importância da par-
ticipação das paróquias nesse 
dia "celebrando uma missa 
nessa intenção, ou quem sabe 
a oração do Terço, uma Ado-
ração e até mesmo pedir que 
cada um se lembre em suas 
orações desses nossos irmãos 
perseguidos".

“A perseguição não está 
acontecendo aqui, mas está 
acontecendo agora!”

de volta com muitas novidades.
Será no dia 20/08, às 20h, no pátio da 

paróquia, e a Pastoral Vocacional convida 
a todos para esta noite de encontro e festa 
paroquial.

Os encontros vocacionais acontecem 
todo segundo sábado de cada mês e qual-
quer pessoa pode participar.

Mais informações: 99155-7013 ou 
99763-1841
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Paróquias em festa
Novena e Festa do Padroeiro 
– Paróquia São João Bosco
De 12 a 21 de agosto, a Paró-
quia São João Bosco, no Jd. 
das Indústrias, em São José dos 
Campos, celebra o padroeiro 
com a novena em sintonia com 
o Ano da Misericórdia e comu-
nhão com a Semana Nacional 
da Família. Ao longo dos nove 
dias, padres convidados refle-
tem com a comunidade temas 
do subsídio Hora da Família. 
Dia 12 de agosto (6ª-feira) – 
“Misericordiosos como o Pai”. 
Missa, às 19h30, presidida por 
Dom Cesar Teixeira e concele-
brada pelos padres da Região 
Pastoral 1.
Dia 13 de agosto (sábado) – 
“Misericórdia: dom e missão”. 
Missa, às 18h, presidida pelo Pe. 
João Alves da Silva Sobrinho.
Dia 14 de agosto (domingo) 
– “Criados por um Pai Misericor-
dioso”. Missa, às 18h, presidida 
pelo Pe. Edinei Evaldo Batista.
Dia 15 de agosto (2ª-feira) – 
“Criados na Misericórdia e para 
a Misericórdia”. Missa, às 19h30, 
presidida pelo Pe. Dimas Cor-
nélio do Nascimento.
Dia 16 de agosto (3ª-feira) – 
“Procurados pela Misericórdia”. 
Missa, às 19h30, presidida pelo 
Pe. Pedro Graciano Junior.
Dia 17 de agosto (4ª-feira) – 
“Família e Igreja: lugares da 
Misericórdia”. Missa, às 19h30, 
presidida pelo Pe. Raimundo 
Nonato Viana Sobrinho. 

Dia 18 de agosto (5ª-feira) – 
“O perdão na Família: Fonte 
de reconciliação e libertação”. 
Missa, às 19h30, presidida pelo 
Pe. Geraldo Magela dos Santos.
Dia 19 de agosto (6ª-feira) – 
“As obras de misericórdia na 
família e da família”. Missa, às 
19h30, presidida pelo Pe. Cláu-
dio Cesar Costa.
Dia 20 de agosto (sábado) – “A 
Família promotora da miseri-
córdia na sociedade”. Missa, 
às 18h, presidida pelo Pe. Luís 
Fernando Soares. 
Dia 21 de agosto (domingo) 
– Dia da Festa. “Misericórdia 
na família, na comunidade e 
na sociedade.” Procissão, às 
17h, seguida de missa solene 
presidida pelo Pe. Eduardo 
Fraga e Silva.
Nos dias 13, 14, 20 e 21 de agosto 
haverá quermesse e shows. 
Endereço: Rua Aimbiré, 50 – Jd. 
das Indústrias – SJCampos. Infor-
mações: (12) 3933-0366 / prqsa-
ojoaobosco@diocesesjc.org.br

Novena e Festa do Padroeiro 
– Paróquia Santo Agostinho
Com o tema: “O amor na famí-
lia”, a Paróquia Santo Agosti-
nho, no bairro Urbanova, em 
São José dos Campos, celebra 
seu padroeiro de 19 a 28 de 
agosto. Durante a novena, a 
comunidade recebe a visita da 
imagem peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida.
Dia 19 de agosto (6ª-feira). 

Missa, às 19h30, presidida 
pelo Pe. João Alves da Silva 
Sobrinho.
Dia 20 de agosto (sábado). 
Missa, às 19h, presidida pelo Pe. 
Djalma Lopes Siqueira.
Dia 21 de agosto (domingo). 
Missa, às 19h, presidida por 
Dom José Roberto Fortes Palau.
Dia 22 de agosto (2ª-feira). 
Missa, às 19h30, presidida pelo 
Pe. José Cesário da Silva.
Dia 23 de agosto (3ª-feira). 
Missa, às 19h30, presidida 
pelo Pe. Rinaldo Roberto de 
Rezende e concelebrada pelos 
padres da Região Pastoral 1.
Dia 24 de agosto (4ª-feira). 
Missa, às 19h30, presidida pelo 
Pe. Messias Rochinski.
Dia 25 de agosto (5ª-feira). 
Missa, às 19h30, presidida pelo 
Pe. Thiago Domiciano Dias.
Dia 26 de agosto (6ª-feira). 
Missa, às 19h30, presidida pelo 
Pe. Sebastião César Barbosa.
Dia 27 de agosto (sábado). 
Missa, às 19h30, presidida 
pelo Pe. Ademilson Aparecido 
da Silva.
Dia 28 de agosto (domingo) 
- Dia da Festa. Missa, às 19h, 
presidida pelo Pe. Geraldo Al-
ves da Silva.
No dia 20 de agosto, a partir das 
20h, haverá Noite de Massas e 
no dia 27, também a partir das 
20h, Festival de Escondidinhos.
Endereço: Av. João Paulo II, 
150 - Urbanova - SJCampos. 
Informações: (12) 3949-1515.

Agende-se
Terço dos Homens
Em todas as primeiras 
sextas-feiras de cada 
mês, o grupo do Ter-
ço dos Homens, da 
Paróquia São José 
Operário, em São José 
dos Campos se reúne 
para a piedosa oração 
do Santo Terço. Em 
setembro o encontro 
acontecerá dia 5, às 
19h30, na Capela Santa 
Luzia, no bairro Jd. Boa 
Vista. Informações: (12) 
99617-5657 (Ronaldo). 

Retiro para Homens
O Grupo Nossa Se-
nhora da Natividade 
convida para o reti-
ro de homens que 

acontecerá na Casa 
de Retiro Monte Ta-
bor nos dias 16, 17 e 
18 de setembro. As 
vagas são limitadas. 
Informações e inscri-
ções: (12) 99724-0909 
– Fernando / (12) 
99155-2235 Mauri-
cio / (12) 98129-3429 
Lima / (12) 99713-
7467 Rui.

Encontro de 
Experiência de Deus
A coordenação re-
gional ANB20 das 
Oficinas de Oração 
e Vida promove en-
tre os dias 4 a 9 de 
outubro (3ª-feira a 
domingo) o encontro 

de espiritualidade, na 
Casa de Retiros Cura 
D'Ars, em São José 
dos Campos. Para 
mais informações e 
inscrições entre em 
contato pelos telefo-
nes: (12) 99752-4614 
/ 98108-8996 ou aces-
se www.facebook.
com/TOVANB20.

Voluntariado 
Clube de Mães da 
Paróquia Santo Agos-
tinho (Urbanova – 
São José dos Cam-
pos)  está em busca 
de voluntárias para 
trabalhar no Bazar 
da Pechincha, toda 
quarta-feira, das 14h 

às 17h. Informações 
na secretaria paro-
quial, telefone: 12 
3949-1515.

Curso de Artesanato 
Clube de Mães da Pa-
róquia Santo Agosti-
nho (Urbanova – SJ-
Campos) está com 
inscrições abertas 
para cursos de pintura 
em madeira e crochê. 
Os participantes irão 
aprender técnicas para 
produção de peças 
para os Bazares da 
Obra Social Santa Mô-
nica. Sextas-feiras, das 
14h às 17h. Informa-
ções: 12 3949-1515, na 
secretaria paroquial.

Oficina de Oração e Vida

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

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

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

Dê uma chance a si mesmo 
de viver esta maravilhosa ex-
periência! Participe da reunião 
de abertura, que será realizada 
na semana de 8 a 13 de agosto 
em várias paróquias de nossa 
diocese, para conhecer melhor 
esta espiritualidade. 

Maiores informações com: 
Roseli Limia (12) 98160-8550 - 
roselimia@yahoo.com / Neusa 
(12) 3933-4425 ou 99791-4773 
- neuzacasal@uol.com.br ou na 
secretaria de sua paróquia.

Misericórdia é tema da
Semana Nacional da Família

As paróquias da diocese celebram, 
de 14 a 21 de agosto, a Semana Nacional 
da Família. Em cada dia, as famílias são 
convidadas a refletir sobre um assunto, 
ligado ao tema central: “Misericórdia na 
Família: dom e missão.”

Para as celebrações, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
divulgou o subsídio Hora da Família 
2016, durante a 54ª Assembleia Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), em Aparecida (SP).

O subsídio contém roteiros para sete 
encontros, além de celebrações como a 
Via-sacra em família, para o Dia dos Pais, 
dos Avós e das Mães. O material, produzido 
pela Comissão Nacional da Pastoral Fami-

liar (CNPF) e pela Comissão Episcopal Pas-
toral para a Vida e a Família, é organizado 
de forma interativa, sugerindo encontros 
participativos e celebrativos, buscando en-
volver a comunidade, famílias, lideranças, 
crianças, jovens e adultos.

Participe da Semana da Família em sua 
paróquia. Confira no site da diocese (www.
diocesesjc.org.br) a programação enviada 
pelas comunidades.
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“O futuro está no
teu coração, na tua 
mente e nas 
tuas mãos.”

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

Padre Rodolfo Komorek terá livro e memorial digital

A vida do padre Ro-
dolfo Komorek será 
contada por meio de 
um livro digital, que 

em breve estará facilmente 
disponível para todos. A em-
presa iTmSense Tecnologia, 
de São José dos Campos, SP, 
está desenvolvendo o projeto, 
que inclui também a criação 
de um memorial digital e irá 
apresentá-lo à comunidade 
paroquial no próximo dia 11 
de agosto, quinta-feira, às 20h, 
no Centro de Pastoral.

O projeto visa tornar o ve-
nerável padre Rodolfo mais 
popular, podendo auxiliar, 
desta forma, no seu processo 
de beatificação.

José Augusto dos Santos, 
um dos sócios da iTmSense, 
disse que o livro digital é a 

criação de uma série de iBooks, 
livros digitais com mídias in-
terativas (fotos, vídeos), de-
senvolvidos em parceria com 
a Apple.

“A ideia surgiu ao analisar as 
fotos, textos, revistas e livros 
da vida e da obra do padre 
Rodolfo Komorek. A criação 

do iBook permite desenvolver 
no memorial o acervo digital e 
colocar no local físico tablet’s 
(toten’s) interativos para a 
consulta de aplicativos e li-
vros digitais. Nosso primeiro 
projeto foi a criação do iBook 
‘A profunda Simplicidade de 
Deus’, de autoria do padre Sil-

vio César”, disse Santos.
Segundo ele, no dia 11 de 

agosto serão apresentados os 
detalhes do projeto, todas as 
etapas de desenvolvimento. 
“Iremos apresentar também 
o projeto do memorial digital, 
como irá funcionar. Iremos 
apresentar um piloto do ma-
terial coletado do acervo”, 
completou.

“Estamos na fase inicial, 
todo projeto passa pela fase 
da pesquisa em campo, coleta 
de dados e fatos. Planeja-
mento pedagógico, roteiro, 
arte, diagramação, produção 
e entrega. Depois do material 
finalizado, o livro poderá ser 
adquirido na ibook Store Ap-
ple”, finalizou.

Nei José Sant’ Anna
Pascom Paróquia Sagrada Família
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UJUCAT - Uma Associação para reafirmar
os valores morais à luz da doutrina católica

O diretor-presidente da 
UJUCAT conversou com o Jor-
nal Expressão e explicou mais 
sobre este novo grupo que 
surge em nossa diocese. 

Bacharel em Ciências So-
ciais e Jurídicas, pós-graduado 
em Direito Civil e Processual 
Civil e especialista em Direito 
do Entretenimento e Comu-
nicação, Rafael Cannizza, é 
Ministro Extraordinário da 
Comunhão, na Paróquia da 
Catedral de São Dimas, em São 
José dos Campos. 

Jornal Expressão: O que é 
a UJUCAT?

Dr. Rafael Cannizza: A UJU-
CAT é a União de Juristas Ca-
tólicos na Diocese de São José 
dos Campos, que foi instalada 
no dia 16 de julho de 2016. A 
União tem como objetivo con-
tribuir na atividade judiciária, 
legislativa e administrativa, 
ocupando-se das questões do 
mundo contemporâneo, sob 
a ótica dos princípios da ética 
católica. Pretende-se que essa 
Associação discuta e coloque 
em foco os valores da família, 
da vida, da dignidade humana 
e o bem comum.

JE: Há quanto tempo exis-
tem as Uniões de Juristas? 

Dr. Rafael Cannizza: Data 
da década de 40 a existência 
das primeiras entidades orga-
nizadas, contudo, sabe-se que 
outros grupos já se reuniam com 
a mesma finalidade em épocas 
anteriores. Em 1948, em meio 
a uma crise de consciência no 
mundo jurídico, do quanto às 
ferramentas legais poderiam ter 
contribuído para condenáveis 
práticas em desfavor dos direitos 
humanos fomentando, assim, os 
regimes totalitários, surgiu na 
Europa uma voz para debater 
e reavaliar esses temas: a União 
dos Juristas Católicos Italianos. 

Tal formato de movimento 
organizado na área do Direito 
tomou corpo em outros países 
e ganhou o mundo, com obje-
tivos similares e posteriormente 
ampliados, tendo como norte a 
valorização da vida e da digni-
dade humana.

Mais tarde no ano de 1986, 
em Paris, foi criada, por meio de 
Decreto Pontifício, a União Inter-

nacional dos Juristas Católicos, 
que hoje tem sede em Roma, no 
Palazzo della Cancelleria, onde 
estão instalados os Tribunais 
Apostólicos. 

No Brasil, atualmente, alguns 
Estados contam com Associa-
ções de Juristas Católicos – São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e também no Distrito Fe-
deral – empenhadas em manter 
em discussão valores humanitá-
rios, éticos e morais, repercutindo 
suas ideias na formação de uma 
sociedade mais justa e sempre 
atenta ao dinamismo das rela-
ções humanas, sem que se perca 
o referencial cristão. 

No dia 20 de março de 2012 
foi criada a UJUCASP – União dos 
Juristas Católicos de São Paulo, 
em cerimônia realizada na Igreja 
Nossa Senhora do Brasil.

A ideia da criação de Asso-
ciação similar na Diocese de 
São José dos Campos partiu 
da conversa que tive com o 
amigo Dr. Ives Gandra Martins, 
em 2014, quando o mesmo 
me convidou para integrar a 
União de São Paulo – UJUCASP, 
a qual integro desde o mesmo 
ano juntamente com a Dra. 
Vanessa Castrequini, Diretora 
Vice-Presidente da UJUCAT.

A partir disso, apresentamos 
a proposta ao nosso Bispo 
Diocesano, Dom Cesar, e ca-
minhamos passo a passo para 
a criação da UJUCAT.

JE: Como é formada a 
União dos Juristas Católicos 
em nossa diocese?

Dr. Rafael Cannizza: A Di-
retoria da UJUCAT é composta 

pelos seguintes Associados Fun-
dadores: Dr. Rafael Augusto Can-
nizza Giglio, Diretor-Presidente. 
Dra. Vanessa de Cássia Castre-
quini, Diretora-Vice-Presidente. 
Dra. Ana Paula Souza Dutra, 
Diretora-Secretária e Pe. Rogé-
rio Augusto das Neves, Diretor 
Assistente Eclesiástico. A UJUCAT 
possui como seu Chanceler o 
Bispo Diocesano.

JE: Quem pode participar?
Dr. Rafael Cannizza: Sem-

pre com aprovação do Bispo 
Diocesano e com comprovada 
atuação na Diocese de São José 
dos Campos, poderão participar 
da Associação magistrados, 
membros do Ministério Público, 
advogados, bem como os ba-
chareis e estudantes de direito.

JE: Qual a importância 
desta Associação para a so-
ciedade no geral?

Dr. Rafael Cannizza: O Pon-
tificado do Papa Emérito Bento 
XVI reabriu um necessário cami-
nho de retomada do estudo do 
Direito Natural e sua aplicação, 
sobretudo nas questões atuais. 

A UJUCAT possui como fina-
lidade prover o bem comum 
assumindo valores morais en-
raizados na Doutrina Social 
da Igreja, os quais regulam as 
ações da sociedade como um 
todo, contribuindo, da mesma 
forma, para a melhora do direito 
positivo pelas bases principioló-
gicas do Direito Natural.

 

Palestra: “Aspectos
históricos e jurídicos
da Ideologia de Gênero”
Dia 20 de agosto (sábado)
Horário: 9h às 12h
Local: Auditório da Faculdade Católica de São José dos 
Campos (Av. São João, 2650, Jd. das Colinas - SJCampos/SP).
Palestrantes: Padre Rogério Augusto das Neves, Prof. Felipe 
Nery e Dr. Josué Modesto Passos. 

Inscrições gratuitas e informações:
ujucatsjc@gmail.com / (12) 98814-6615.
Vagas limitadas.

Pedro Luvizotto

No dia 16 de julho, foi 
instalada a União dos Juris-
tas Católicos na Diocese de 
São José dos Campos. Na 
cerimônia, foi dada a posse 
e a primeira diretoria. Estive-
ram presentes no auditório 
da Faculdade Católica, cerca 
de 50 pessoas entre advo-
gados, juízes, o deputado 
federal Flavinho, estudantes 
de direito e demais convida-
dos. O evento contou com a 
abertura do bispo diocesa-
no, Dom Cesar Teixeira, um 
vídeo com a mensagem do 
Prof. Dr. Ives Gandra da Silva 
Martins, Diretor-Presidente 
da UJUCASP e palestra do 
Desembargador Ricardo 
Henry Marques Dip, presi-
dente da Seção de Direito 
Público do TJ-SP, sobre “O 
Direito segundo Santo To-
más de Aquino”.

Padre Rogério Augusto das Neves, Dom Cesar Teixeira, Desembargador Ricardo Dip e dr. Rafael Cannizza.
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Hallel Vale 2016 será no Parque da Cidade

A p ó s  d u a s  e d i -
ções realizadas 
em Eugênio de 
M elo,  o  Hal le l 

Vale 2016,  organizado 
pela Comunidade Tom 
de Amor, acontecerá no 
Parque da Cidade,  em 
São José dos Campos. 
E já tem data marcada. 
Será nos dias 26 e 27 de 
novembro e terá como 
tema a "Misericórdia".

A Comunidade Tom de 
Amor e toda Comissão 
Organizadora esperam 

Nossos jovens na JMJ
Mais de 50 jovens das paróquias, movimentos, grupos e novas comunidades da diocese de São José 

dos Campos estiveram na Cracóvia com os cerca de um milhão de jovens, na 31ª edição da Jornada 
Mundial da Juventude. Brasileiros foram o maior grupo de estrangeiros na JMJ da Cracóvia, segundo 
levantamento divulgado pela Comissão para a Juventude, da CNBB, baseado nas estatísticas do evento. 
A participação é a maior entre os estrangeiros no evento que reúne católicos do mundo inteiro.

que com a mudança de lo-
cal, a região mais próxima 
ao centro, o público sinta-
-se mais atraído e confor-
tável  para a par ticipação 
no evento. Neste ano, além 
da participação de grandes 
bandas, padres e pregado-
res já estão confirmados. 
As novidades também estão 
nos novos módulos de Rock, 
Jovens Sarados e Espaço 
Radical,  com atrativos de 
desafios para todas as ida-
des. “Teremos ações sociais 
c o m o  a  a r r e c a d a ç ã o  d e 

alimentos não perecíveis 
na entrada e também de 
doação de sangue. Além 
di sso  o  Ha l le l  ta mb ém 
contará com estandes de 
artes sacras e regionais 
ampliando assim o cha-
m a d o  d e  p ú b l i co  m a i s 
diversificado”, conta a Luis 
Carlos Bustamante Costa, 
f u n d a d o r  Co m u n i d a d e 
Tom de Amor. 

Quer ser um voluntário 
no Hallel? Entre em conta-
to por meio do site www.
tomdeamor.com.br

Kelly Soares da Obra dos Santos Anjos Jovens rezam no Santuário São João Paulo II Padre Thiago D. Dias durante missa de envio no Campus Misericordiae

Jovens da Paróquia N. S. de Fátima (Jd. Oriente) O voluntário Sérgio Alexandre com representantes estrangeiros Jovens da Paróquia Coração de Jesus
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Jovens participam da Jornada Diocesana da Juventude
Programação agradou aos participantes que lotaram Igrejas de nossa Diocese.

B u s c a n d o  s e m p r e 
despertar o espíri-
to missionário, este 
ano jovens e semi-

naristas da Diocese de São 
José dos Campos trouxeram 
uma proposta diferenciada: 
aceitar o chamado feito pelo 
Papa Francisco através da 
mensagem para a JMJ 2016: 
“Levai a chama do amor mi-
sericordioso de Cristo aos 
ambientes  da vossa v ida 
diária e até aos confins da 
terra”.

Cerca de 700 jovens par-
ticiparam da Jornada Dio-

cesana da Juventude que 
aconteceu entre os dias 29, 

30 e 31 de julho. Para pro-
porcionar aos participantes 

o mesmo ritmo da Jornada 
Mundial da Juventude, que 
este ano aconteceu na Po-
lônia, os inscritos tiveram 
direito até ao kit peregrino. 
D entro  da  programação, 
estavam atividades com a 
proposta de tomarem  as 
ruas da região central de 
São José dos Campos, entre 
as Paróquia Sagrada Família 
e Catedral São Dimas, locais 
onde aconteceram as con-
centrações.

Para um dos organizado-
res, o seminarista Fabiano 
de Oliveira, o intercâmbio 

vivido entre os jovens du-
rante esses dias do evento 
já é um dos frutos colhidos. 
“Nosso principal intuito era 
não deixar passar esse mo-
mento da Jornada Mundial 
da Juventude em branco. 
Então, unir nossa juventude 
aqui da diocese à juventude 
que está lá na Cracóvia, com 
o Papa Francisco”, destacou 
o futuro padre.

To d a s  a s  fo to s  p o d e m 
ser conferidas na página da 
Diocese no Facebook (face-
book.com/DiocesenaJMJ).

A programação contou com Via Sacra encenada e muita animação marcou o encontro da juventude

Momentos de profunda espiritualidade fizeram com que os jovens tivessem um encontro com a Misericórdia Divina

Galera para um click final. 
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Missão Jovem de Jacareí promove mais um "Reencontro"   

Legião de Maria celebra
Missa Votiva à N. S. do Carmo

No dia 16 de ju-
lho, cerca de 500 
membros da Le-

gião de Maria participa-
ram da Peregrinação à 
Porta Santa, na Catedral 
São Dimas. A missa votiva 
a Nossa Senhora do Car-
mo foi presidida pelo As-
sessor Diocesano, Padre 
Vicente Benedito Simões. 
No final da santa missa 
todos os legionários pas-

A Missão Jovem 
de Jacareí (gru-
pos de jovens 
das Paróquias 

Nossa Senhora da San-
tíssima Trindade, Nossa 
Senhora do Paraíso e São 
João Batista) realizou nos 
dias 22, 23 e 24 de Julho, 
o XXIII Retiro “O REEN-
CONTRO”, com o tema: 
“Jovem na cruz do amor 
será curado pelo sangue 
e banhado pela miseri-
córdia do Cristo”. O retiro 
aconteceu no Santuário 
Nossa Senhora do Car-
mo e reuniu cerca de mil 
jovens de toda a cidade 
e região, incluindo 90 

jovens da cidade de São 
Sebastião.

No ano em que nossa 
Igreja celebra o Ano da 

Misericórdia intensifica-
mos os momentos de 
comunhão com Deus. 
Foram três dias de intensa 

oração, onde experimen-
tamos a Misericórdia e 
o Amor do Pai. Louvo-
res, teatros, pregações 

e adorações ao Santís-
simo, proporcionaram 
aos jovens momentos de 
profunda intimidade com 
o Senhor. A Santa Missa 
celebrada no domingo 
nos trazia na liturgia a 
importância da oração, 
o que enfatizou ainda 
mais a necessidade de 
sermos íntimos de Deus 
e de nos reencontramos 
com Cristo.

“Neste Reencontro 
ficou claro que temos 
uma juventude com sede 
de Deus e que precisa-
mos mostrar o quanto 
é maravilhoso estar na 
Sua presença, que nossa 

maior alegria é cantar, 
pular, sorrir, e que não 
precisamos de nada do 
que o mundo nos oferece 
para sermos felizes. Vive-
mos nesses três dias uma 
alegria imensa em nossa 
vida, alegria que vem do 
Senhor, que transborda 
em nós. Muitos Jovens 
sentiram um toque de 
Deus e um cuidado da 
Virgem Maria, porque o 
amor de Deus alcançou 
corações que ainda não 
tinham sido tocados”, 
destaca Álvaro Tavares, 
vice-coordenador da Mis-
são Jovem.

Rogério Castro 
Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade.

saram pela Porta Santa 
e rezaram junto pelas 
intenções do Santo Padre. 

O Ano Santo da Mise-
ricórdia teve início com a 
Solenidade da Imaculada 
Conceição, 8 de dezem-
bro 2015, e encerra-se 
com a Solenidade de Cris-
to Rei, 20 de novembro. 
Na edição de fevereiro 
desse ano foram publica-
das pelo Jornal Expressão 

orientações para os fiéis 
celebrarem o Jubileu da 
Misericórdia. Na bula Mi-
sericordiae Vultus, o Papa 
Francisco sugere algumas 
iniciativas que podem 
ser vividas em diferentes 
etapas pelas Paróquias, 
Movimentos, Pastorais, 
Serviços, Ministérios e   
Comunidades. Realizar 
peregrinações é uma des-
sas etapas.

Paróquia Santa Branca 
realiza peregrinação à 
Porta Santa
Comunidade Paroquial se reuniu na 
Igreja Nossa Senhora do Bonsucesso, 
em Jacareí, para celebração especial

Com o objetivo de ganhar as 
indulgências concedidas pelo Ano 
Santo da Misericórdia, a comuni-
dade paroquial de Santa Branca 
esteve em peregrinação, durante 
a madrugada do dia 29 para o dia 
30 de julho, para adentrar a Porta 
Santa localizada na Igreja Nossa 
Senhora do Bonsucesso, em Jacareí. 
De acordo com a organização, mais 
de 500 pessoas percorreram duran-
te cinco horas o trecho completo da 
Rodovia Nilo Máximo e algumas 
vias do município jacareiense para 
chegar ao destino final.  

Durante o percurso, meditações 
sobre as obras de misericórdia 
foram realizadas pelo seminarista 
Robert José Ribeiro, no intuito de 
catequizar o público presente, para 
que vivam de forma plena este jubi-
leu extraordinário. “É um momento 
de alegria estar finalizando este 
último ano de pastoral na Paróquia 
e vivenciar este grande momento 
que é a peregrinação”, afirma. Padre 
Raimundo Nonato, pároco da co-
munidade, se referiu à necessidade 
de possuir um coração ardente pela 
Misericórdia de Deus: “Encho-me de 
orgulho pelo povo que corresponde 
a este pedido do Santo Padre e ao 
mesmo tempo, sente essa vontade 

de ter esta graça”.
A jovem Lidiane Marina Silva, 

de 16 anos, conta que a maior 
expectativa foi a de se encontrar 
com Jesus Misericordioso nesta 
peregrinação. “É uma experiência 
muito boa. O Espírito Santo me 
motivou a caminhar”. Para Matheus 
Alexandre Marques, morador de 
São José dos Campos, estar ao 
lado de paroquianos motivados a 
atingir este objetivo foi essencial. 
“Nunca havia sentido tamanha 
vontade de peregrinar. Sinto-me 
extremamente acolhido, e mal 
posso esperar pela minha segunda 
vinda a Santa Branca”. 

Ano da Misericórdia. Este 
jubileu foi proclamado pelo Papa 
Francisco de modo extraordinário, 
e nos convida a experimentarmos a 
misericórdia do Pai por meio da mis-
são viva da Igreja. Em nossa Diocese, 
há dois pontos de peregrinação à 
Porta Santa da Misericórdia: Cate-
dral São Dimas (Praça Monsenhor 
Ascânio Brandão, 01, Jardim São 
Dimas – São José dos Campos) e 
igualmente na Igreja Nossa Senhora 
do Bomsucesso (Praça Conde Fron-
tin, 39, centro – Jacareí). 

Emerson Tersigni
Pascom Imaculada Conceição - Jacareí 

Para a coordenadora 
diocesana da Legião de 
Maria, Vanda Marcondes, 
“foi realmente um mo-
mento especial, onde, cer-
tamente, Deus derramou, 
pelas mãos de Sua Mãe 
Santíssima, a Mãe da Mi-
sericórdia, muitas graças 
sobre aqueles que entrega-
ram suas vidas ao serviço 
de Maria para levar cada 
vez mais almas para Jesus!”

Divulgação

Divulgação

patioeventos.com.br

Legionários encerram o momento com passagem pela Porta Santa
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Carpição encerra festa em louvor
a Nossa Senhora do Bonsucesso

Devoção e fé! A comu-
nidade Nossa Senho-
ra do Bonsucesso, em 

Igaratá, se reuniu para celebrar 
mais um momento festivo. O 
ápice da festa foi na primeira 
segunda-feira de agosto, feria-
do municipal, e é marcado pela 
carpição. 

A religiosidade já vem de 
muitos anos e passada de 

geração em geração. Vicente 
Rodrigues, 71 anos, sempre re-
serva a data para participar das 
comemorações. “Desde criança 
já participava juntos com meus 
pais e meus irmãos da carpição, 
toda 1° segunda-feira do mês 
de agosto. Inclusive essa festa 
já virou tradição e até feriado 
em nossa cidade (Igaratá). 
Pessoas de vários lugares vêm 

prestigiar com gente”, diz o 
paroquiano.

O rito consiste em capinar 
em volta da capela, levar a terra 
num lenço ou numa sacola e 
colocar sobre uma ferida ou 
dor. 

A capela Nossa Senhora 
do Bonsucesso pertence à 
Paróquia Nossa Senhora do 
Patrocínio, em Igaratá.

Diocese realiza quarta
edição do Fórum Social

A Comissão Diocesa-
na para o Serviço 
da Caridade, Justiça 
e Paz realiza o IV 

Fórum Social, no dia 20 de 
agosto, no Auditório da Fa-
culdade Católica de São José 
dos Campos. Nesta quarta 
edição do evento, o objetivo 
será dar visibilidade para as 
ações sociais desenvolvidas 
pelas pastorais, grupos, mo-
vimentos e comunidades 
presentes  na Diocese de 
São José dos Campos. Em 
formato de painel, as pas-
torais sociais apresentarão 
seus projetos e trabalhos 
em andamento nas cidades 
que compõem a diocese. A 
entrada é franca e aberta a 
todos. "Será uma excelente 
oportunidade para conhe-
cer tudo o que é realizado 
e identificar quais lacunas 

existem em nossas cidades 
com relação à ação social," 
convida padre Geraldo Ma-
gela dos Santos, assessor da 
Comissão para o Serviço da 
Caridade, Justiça e Paz.

As pastorais sociais atuam 
em todas as faixas etárias 
e âmbitos da problemática 
social, atendendo famílias, 
crianças, jovens em situação 
de risco, idosos, sem-tetos, 
soropositivos, dependentes 
químicos e outros e ainda 
na formação cidadã. A Co-
missão para o Ser viço da 
Caridade, Justiça e Paz tem 
a seguinte composição: Pas-
toral Carcerária, Pastoral da 
Criança, Pastoral do Menor, 
Pastoral  da Pessoa Idosa, 
Pastoral da Saúde, Pastoral 
da Sobriedade, Missão Te-
rapêutica Diocesana Logos, 
Associação Nossa Casa de 

Acolhida,  Sociedade São 
Vicente de Paulo, Casa de As-
sis, Campanha da Fraternida-
de, Comissão Sócio-Política, 
Cáritas Diocesana, Escola 
de Política e Cidadania, Co-
missão Socioambiental, As-
sociação Leão XIII, além das 
Obras Sociais vinculadas às 
paróquias ou comunidades.

IV FÓRUM SOCIAL
Dia 20 de agosto (sábado)
13h30 às 17h
Faculdade Católica de SJCampos 
– Av. São João, 2650 – Jardim das 
Colinas
Pe. Geraldo Magela dos Santos
Assessor Diocesano da Comissão 
para o Serviço da Caridade, da 
Justiça e da Paz

Pascom / Nossa Senhora do Patrocínio
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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!

Saúde e fé: lancheira nutritiva, criança saudável
Saúde

Queridos leitores, Deus abençoe a todos 
com muita saúde física e espiritual.

Nessa edição vamos falar de um tema 
muito pertinente principalmente nesse 
período de volta às aulas.

O início das aulas traz algumas preocu-
pações aos pais, inclusive, aquela indecisão: 
como montar a lancheira de seu filho? "Meu 
lanchinho/meu lanchinho/vou comer/para 
ficar fortinho/para ficar fortinho e crescer." 
Os versos da canção que as crianças começam 
a cantar ainda bem pequenas, quando in-
gressam na escola, não traduzem totalmente 
a verdade. Na lancheira, preparada em casa 
ou na cantina das escolas pode estar alimen-
tos pouco saudáveis e muito calóricos, que 
contribuem para o aumento da obesidade, 
problema que cada vez atinge mais crianças 
e adolescentes.

O lanche deve fazer parte da oferta da 
alimentação saudável, preocupação que 
precisa unir os pais e a escola. Hoje, as 
crianças gastam menos energia por conta do 
maior tempo diante da televisão e jogos no 
computador, celular, tablets, diversos outros 

Discípulos missionários da
misericórdia é tema de retiro 
na diocese de São José

tipos de games, etc., condição que ajuda para 
o quadro de obesidade. Antes, as crianças 
corriam e pulavam mais.

Pensando não só em alimentar, e sim 
nutrir a criançada, apresentamos aqui algu-
mas dicas e sugestões que podem se úteis, na 
hora de montar o lanchinho dos pequenos:

FOCO: Prefira sempre alimentos mais 
naturais ao invés dos industrializados.

PARA BEBER: armazene, em garrafinha 
térmica, um chá natural de ervas, água de 
coco natural, sucos naturais que não oxidam 
facilmente (abacaxi, melancia, melão). 
Iogurtes: sabor natural, com mel, ameixa, 
cenoura, laranja, coco... Sem os terríveis 
corantes vermelhos.

SANDUÍCHES: pão integral com geleia, 
requeijão, manteiga, ou ingredientes como 
queijo branco, blanquet de peru, alface, 
tomate, pepino, cenoura ralada...porção 
de legumes : cenoura e pepino em palito, 
cenouras baby, tomate cereja...

FRUTAS: pode ser inteira (banana, maçã, 
pera) ou já manipulada e armazenada em 
potinhos (gomos de mexerica, laranja, uvas, 

pedaços de mamão, abacaxi, melancia, 
melão).

BOLINHOS: se for bolo caseiro simples, 
melhor; (de cenoura, laranja, maçã, banana, 
fubá...)

BISCOITOS: os mais simples, sem re-
cheios. De preferência do tipo cokies inte-
grais. Evite sucos de caixinhas; sobremesas 
lácteas; bolachas recheadas; bolinhos indus-
trializados; salgadinhos industrializados... 
Por mais práticos, que sejam, não devem 
fazer parte da rotina alimentar das crianças.

O lanche escolar saudável é uma grande 
dificuldade na alimentação infantil. Para 
a mãe unir praticidade com qualidade e é 
difícil a criança aceitar o que a mãe escolheu. 
Muitas vezes o prático não é o mais saudável, 
mas é o que as crianças mais adoram. E esses 
alimentos passam a ser consumidos com 
mais frequência. Hoje nós encontramos um 

grande crescimento da obesidade infantil. E 
com certeza a alimentação escolar influência 
muito nisso.

Mas tudo tem um jeitinho. Existe um 
meio termo para essa dificuldade. Seguem 
algumas dicas que irão ajudar:

- negociar um dia na semana para a 
criança escolher o que preferir levar de 
lanche. De preferência no meio da semana 
para ficar distante do final de semana que 
já entram alguns abusos na alimentação;

- evitar monotonia de opções. Procure 
variar o máximo possível as opções de lan-
ches e as cores para a criança sentir prazer e 
desejar comer;deixe que a criança participe 
da escolha de qual fruta ela quer levar no dia.

É difícil? Sim, exige um pouco mais de 
tempo e cuidado, mas vale a pena, pela 
saúde dos pequenos.

Quando a criança adquire o lanche na 

escola, é importante que os pais orientem 
sobre o que consumir, para evitar alimentos 
de alto valor calórico que contribuem para 
a obesidade. É necessário que pais e escola 
estejam sintonizados, para a mudança de 
conduta na direção da alimentação saudável, 
muito importante para a saúde.

Criança bem nutrida aprende mais, 
brinca mais e se desenvolve mais, segundo 
os nutricionistas.

E para terminar... investir na boa alimen-
tação agora para os seus filhos pequenos é 
a garantia de um crescimento saudável e 
equilibrado para o futuro deles.

E cuide bem do seu corpo, ele é templo 
vivo do Espírito Santo de Deus (1 Cor, 6,19)

Com carinho e bênçãos

“Qual é o amor da minha vida? O que está 
sendo o centro de minha vida?” Foram essas 
as duas perguntas que marcaram a parti-
cipação do seminarista Marcos Vinícius, do 
primeiro ano de Teologia, no 20º Congresso 
Missionário Estadual de Seminaristas do 
Regional Sul 1 (São Paulo). De 29 de junho a 
3 de julho, seminaristas estiveram em Gua-
rulhos para aprimorar a formação missionária 
como futuros presbíteros.

Com o tema “Formação Presbiteral para 
uma Igreja em saída”, cerca de cem semina-
ristas, formadores e reitores de seminários de 
todo o Estado de São Paulo, refletiram o pe-
dido do Papa Francisco aos futuros padres: “A 
partir do testemunho de alegria e serviço de 
vocês, façam florescer a civilização do amor”.

Da Diocese de São José dos Campos 
estiveram presentes Vinicius Vieira e Elton 
Luis (propedêutico), Jefferson Oliveira e Elder 
Bachião (Filosofia) Marcos Vinícius e André 
Vieira (Teologia).

O seminarista Marcos Vinicius enviou um 
relato de sua experiência:

“Jesus que chama é o mesmo que envia 
para missão. Emocionei-me muito, pois mes-
mo com o desgaste, o cansaço, por irmos fazer 
as visitas e, no período de um dia inteiro, só 
conseguimos entrar em uma casa e em outras 
duas rezamos no portão com a família. Mesmo 
sendo uma família que nos acolheu nas visitas, 
pude perceber que era uma família que ver-
dadeiramente precisava de Deus, e pensei: ‘às 
vezes, Deus faz e prepara um dia de missões 
para ir ao encontro de uma família’. Certa 

“Ser missionário é ser presença de 
Deus no mundo, na vida das pessoas, 
nas situações e contextos que precisam 
sentir Deus presente e atuante. Assim, 
a nossa missão é ser presença de Deus”. 
A afirmação é do padre Jaime C. Patias, 
IMC, secretário nacional da Pontifícia 
União Missionária.

Esta e outras reflexões foram feitas 
durante um retiro realizado neste domin-
go, 24, em São José dos Campos, com a 
participação de mais de 200 missionários 
de seis paróquias.

O retiro foi promovido pela Paróquia 
Coração de Jesus e contou com a presença 
de missionários das paróquias Santuário 
São Judas Tadeu, São Benedito do Galo 
Branco, Nossa Senhora Aparecida, Santa 
Teresa do Menino Jesus e Santo Agostinho 
e 4 seminaristas. 

Ao abordar o tema "Discípulos mis-
sionários da misericórdia", padre Patias 
mostrou um itinerário do discipulado. 
Segundo ele, em primeiro lugar precisa-
mos começar “pelo reconhecimento das 
nossos pecados e arrependidos, celebrar 
a misericórdia de Deus; depois tomar a 
decisão de passar pela Porta Santa da 
Misericórdia assumindo o compromisso 
de uma vida nova conforme propõe o 
Ano Jubilar; a Parta Santa nos leva até a 
Eucaristia, Jesus doado como Pão da vida 
eterna; a Porta Santa nos leva também, 
para o encontro com o Palavra, sabedoria 

de Deus; por fim, reconciliados, novas cria-
turas, alimentados pela Eucaristia e pela 
Palavra, precisamos partir para comunicar 
essa maravilhosa alegria, como discípulos 
missionários da misericórdia de Deus 
revelada por Jesus. Essa é a Boa Notícia 
que restaura, cuida, cura e salva vidas. 
Isso é definitivamente missão”.

O missionário destacou ainda, que to-
dos nós podemos cooperar com a missão 
de três maneiras: “por meio da oração; 
oferecendo nossas doações para sustentar 
projetos missionários e colocando-nos 
à disposição para partir em missão”. O 
missionário da Consolata que já esteve 
em Moçambique durante nove anos e 
dirigiu a revista Missões por 10 anos, 
lembrou que a “Igreja é por sua natureza 
missionária, isto é, enviada. Então, pelo 
batismo, todos podemos e devemos 
ser enviados. A missão é um mandato 
de Jesus”. Nesse sentido, apresentou o 
material da Campanha Missionária 2016 
a ser realizada no mês de outubro e que 
este ano tem como tema “Cuidar da Casa 
Comum é nossa missão”.

O assessor falou ainda da necessidade 
das paróquias e dioceses darem passos 
mais ousados na missão nas periferias do 
mundo onde ninguém deseja ir, ninguém 
quer pisar.

Com informaçõres da  Assessoria de Impren-
sa das Pontifícias Obras Missionárias

Congresso Missionário reúne
seminaristas em Guarulhos
O encontro tem o objetivo de animar e aprimorar
a formação missionária dos futuros padres

família disse para nós missionários: ‘até que 
enfim a Igreja Católica vem em minha casa’. 
Constrangidos com a interpelação da família, 
vimos que é preciso evangelizar, ser e estar em 
estado permanente de missão, como diz nosso 
querido Papa Francisco que prefere ‘uma Igreja 
acidentada, ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo 
fechamento e a comodidade de se agarrar 
às próprias seguranças’. Notamos que não 
existe um sair para missões ou um voltar das 
missões, mas um estarmos constantemente 
em missões.

Dom Esmeraldo Barreto de Farias, pre-
sidente da Comissão Episcopal para a Ação 
Missionária,  disse que o primeiro agente, o 
verdadeiro formador de todo seminarista é 
Deus, pois somos como barro nas mãos do 
oleiro. Depois, explicou que há várias media-
ções no processo formativo. A primeira me-
diação é o próprio formando que é chamado 
a responsabilizar-se por sua formação e os 

formadores chamados a ser colaboradores 
de Deus no processo formativo a fim que 
os objetivos da formação sejam realizados: 
formar missionários presbíteros. Deus tam-
bém age no processo formativo através da 
família, das comunidades paroquiais. Dom 
Esmeraldo alertou sobre a importância da 
alteridade e da gratuidade, marcas que 
configuram a vida do fiel a Jesus. A caridade 
não é buscar realizar meus interesses, mas 
superar as amarras do egoísmo, percebendo 
que a doação é muito mais que somente 
continuar a fazer, mas ser, servir de todo 
coração. Dom Esmeraldo concluiu dizendo 
que não podemos somente viver em função 
do saber, das capacidades físicas, mas do 
chamado para o seguimento a Jesus Cristo. 
A próxima etapa é repassar aos demais que 
não puderam ir. E vamos estudar e tentar 
articular uma possiblidade de criar na nossa 
Diocese um COMISE (Comissão Missionária de 
Seminaristas).”
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Compromissos do Bispo Diocesano

Aniversário São José dos Campos

Missa de Instituição de Ministérios

52 Ministros Extraordinários da Comunhão, Bênção, do Consolo e Esperançada Paróquia N. Sra. de Lourdes receberam a instituição na noite do dia 8 de julho. 

Crismas

Dom Cesar ministrou o Sacramento da Crisma nas paróquias: São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo e São José, Esposo de Maria.

Retiro dos Presbíteros

Entre os dias 11 a 15 de julho, dom Cesar e os padres de nossa diocese participaram de retiro em Atibaia, no Santuário da Mãe Rainha de Schoenstatt. O encontro teve como 
pregador o bispo diocesano de Barretos, Dom Milton Kenan Júnior, que refletiu com os presbíteros a Parábola do Pai Misericordioso (Lc 15, 11-32).

Visita Pastoral

A Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Igaratá, acolheu Dom Cesar Teixeira nos dias 21 a 24 de julho para sua 10ª Visita Pastoral.

Novena da Padroeira

A Paróquia Sant’Ana, em São José dos Campos, recebeu Dom Cesar Teixeira no dia 26 
de julho, para a Celebração Eucarística dentro da novena da padroeira.



14  EXPRESSÃO  Agosto

Aparecida sedia o 5º Encontro Nacional da Pascom
Reunindo centenas de participantes, evento tem a missão de promover a
articulação e animação da Pastoral da Comunicação na Igreja

Entre os dias 14 a 17 
de julho aconteceu, em 
Aparecida, o 5º Encontro 
Nacional da Pastoral da 
Comunicação (Pascom) 
com o tema: Comunica-
ção e Liturgia, do qual, 
eu, Pe. Luiz Gustavo S. 
Teixeira, participei, um 
momento de aprendiza-
do, crescimento e troca de 
experiências com pessoas 
de todo o país. Estiveram 
presentes tanto agentes 
da Pascom quanto da 
Pastoral Litúrgica. 

De maneira muito es-
pecial pude contribuir, 
com a professora Maria 
Cristina Padilha (Tininha) 
da PUC-RS, sobre a temá-
tica Expressão corporal e 
Liturgia. A Profª Tininha 
abordou a questão an-
tropológica do ser huma-
no, com base na criação 
do homem e da mulher 
criados à imagem e se-
melhança de Deus. Dessa 
forma, o corpo é cons-
tituinte de cada um de 

nós e não algo que deve 
ser menosprezado, assim, 
na liturgia o corpo tem 
expressões próprias que 

precisam ser respeitadas 
e também questões cul-
turais que precisam ser 
levadas em consideração.

De minha parte, abor-
dei questões práticas so-
bre expressão corporal 
na liturgia e o sentido 

dos gestos e posição do 
corpo para uma partici-
pação ativa e frutuosa na 
celebração eucarística 
que permita que todos 
nós experimentemos o 
mistério que celebramos. 

Dentre as abordagens, 
ressaltei aspectos impor-
tantes na procissão de 
entrada, no momento de 
apresentação dos dons 
(ofertório), na oração do 
santo e doxologia da ora-
ção eucarística e rece-
bimento da comunhão. 
Infelizmente, por vários 
motivos se inserem “cos-
tumes litúrgicos” e não se 
explicam os motivos e, o 
pior: colocam como ver-
dades que não expressam 
o real sentido de nossa 
participação na liturgia. 

Dessa forma, Tininha 
e eu alertamos sobre os 
riscos de uma interpre-
tação corporal dentro de 
nossas celebrações que 
fuja daquilo que é per-
mitido dentro dos livros 

litúrgicos da Santa Sé e 
da CNBB. Seguir essas 
orientações não nos tor-
na “rubricistas”, mas nos 
fazem compreender o 
sentido de cada momen-
to e o significado que está 
por trás dos gestos, por 
exemplo, de estender as 
mãos, que não cabe em 
qualquer momento, ou 
o gesto de estar sentado, 
que expressa escuta e 
intimidade com Deus.

Acredito que pelas tro-
cas de experiências é pos-
sível uma mudança no 
que diz respeito à Liturgia 
e Comunicação em que 
cada um, com seu serviço, 
pode expressar em suas 
atitudes o mistério cele-
brado, levando em consi-
deração sempre que o que 
celebramos na Eucaristia 
não é nosso, mas dom do 
próprio Deus que precisa 
ser respeitado e amado.

Pe. Luiz Gustavo. S. Teixeira
Professor de Liturgia da Faculdade Católica de 

São José dos Campos

A cada conferência aumentava o desejo de servir a Deus em nossa religião e ainda 
conhecer e se aprofundar no Grande Mistério Pascal de nossa Igreja. Uma das 
coisas que pude trazer deste encontro para nossa realidade diocesana e paroquial é 
fazer acontecer uma verdadeira ARTICULAÇÃO entre a Pascom e Pastoral Litúrgica! 
Revermos nossa formação sobre alguns pontos e juntos levantarmos o que é positivo 
e melhorar os que estamos falhando. Nós, agentes da Pascom, precisamos observar 
como estamos caminhando. Somos agentes de uma pastoral ou apenas voluntários 
de uma ação de propaganda e marketing dentro da Igreja?”

Angelica Ribeiro – PASCOM Coração Eucarístico de Jesus

“

Formatura da Escola de Design
Idealizada pela PASCOM Diocesana, Escola de Design forma primeira turma com 
cerimonial de entrega de certificados

Na noite do dia 26 de 
julho, a Pascom (Pastoral 
da Comunicação) reuniu 
seus agentes para a for-
matura da primeira turma 
da Escola Diocesana de 
Design, a Creatives Dei. 
O evento aconteceu na 
Câmara Municipal de São 
José dos Campos e contou 
com a presença de cerca de 
200 pessoas.

Ao todo, foram 47 pas-
coneiros  que reservaram 
suas noites de sexta-feira 
para o aprendizado e aper-
feiçoamento das técnicas 
de trabalho. Foram três 
meses de curso ministra-
do pelos profissionais da 
área Daniel Borges, Marcos 
Nogueira e Rafael Portugal. 
As aulas aconteciam na 
Faculdade Bilac, parceira 

da Pascom nessa iniciativa.
Para Andreia Cristina, da 

Paróquia Santa Inês, “o cur-
so foi incrível, as aulas foram 
maravilhosas, participar da 

escola de design foi uma 
bênção em minha vida. 
Consegui ampliar meus 
conhecimentos em função 
da fé e da evangelização e 

isso permitiu ver as possi-
bilidades que temos para 
transmitir o nome de Deus”! 

Camila Silvestre
PASCOM Diocesana

Sérgio Fujiki / Pascom SJC

Baixe o aplicativo 
da Rádio Mensagem 
no seu celular

Você já pode ouvir a Rádio Mensagem no seu celu-
lar ou tablet em som digital de qualquer lugar do mun-
do! Basta baixar gratuitamente o aplicativo da Rádio 
Mensagem (ícone azul) no seu aparelho por meio do 
Google Play, para aparelhos Android, ou Apple Store, 
para aparelhos iOS. Você terá acesso a todo o conte-
údo de evangelização da Rádio da Diocese. Dúvidas? 
Envie um e-mail para mensagem@radiomensagem.
am.br. Não perca tempo, baixe o aplicativo da Rádio 
Mensagem e espalhe essa boa nova!

Representantes da Diocese na Oficina de Liturgia

Agente formandos da Escola de Design
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A - Paróquia Nossa Senhora de Fátima
B - Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio
C - Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso

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

Brinde do mês:

Resposta anterior: A foto do mês passado é da Paróquia São Bento, em São 
José dos Campos.
Ganhador: Eduardo Vitor da Silva Rosa, da Paróquia Santa Rita de Cássia.

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

Natalício
1  Pe. Vicente Benedito Simões
6  Diác. José Arantes Lima
6  Diác. Roberto de Jesus Caetano
7  Pe. Luiz Alberto Conde (Pe. Betão)
9  Diác. Ismael Pamplona da Silva
14  Pe. Luiz Antônio Pinto
15  Diác. José Carlos Moreira
16  Diác. Paulo Vieira Gonçalves
16  Diác. José Roque da Rosa
20  Pe. Fridianus Ati, SVD
21 Diác. José Pedro de Camargo
23  Diác. Albino Santos Bicudo
24  Pe. Sebastião Cesar Barbosa
24  Diác. Paulo Camargo da Silva 
25  Diác. Geraldino Grégio
25  Pe. Fabiano Kleber Cavalcante Amaral
27  Pe. Ivo Demétrio Lourenço
29  Diác. Isomero Nogueira 

Ordenação
2  (2003) Dom Dimas Lara Barbosa
  (ordenação episcopal)
10  (2001)  Diác. Dário Paes de Brito 
10  (2001)  Diác. José Antonio Ap. Friggi 
10  (2001)  Diác. Sebastião Marques de Andrade 
Filho 
11  (2012)  Diác. Jovino Rezende Neto 
11  (2012)  Diác. Mauro José da Costa 
11  (2012)  Diác. José Roberto de Paula Ferreira 
11  (2012)  Diác. Alexandre Magno de Andrade
11  (2012)  Diác. Vicente Ferreira de Souza
11  (2012)  Diác. José Portes Grigio 
11  (2012)  Diác. Gilson Andrade de Paula
12  (2000)  Pe. Narciso Donizete Esmério da Silva
13  (1994)  Pe. Amarildo Donizetti da Costa
13  (2011)  Diác. Albino Santos Bicudo
13  (2011)  Diác. Benedito Moreira dos Santos 
13  (2011)  Diác. Carlos Roberto Firmino
13  (2011)  Diác. Celso de Magalhães
13  (2011) Diác. Coriolano Edson Rosa
13  (2011)  Diác. Dionísio Bacelar Sobrinho
13  (2011)  Diác. Domingos Sávio Damico Fernandes
13  (2011)  Diác. Geraldo Angelo de Carvalho
13  (2011)  Diác. Geraldo de Assis Ribeiro

13  (2011)  Diác. Hélio César da Silva
13  (2011)  Diác. Hélio Lemos da Rocha 
13  (2011)  Diác. Hervê Alves da Silva 
13  (2011)  Diác. Isomero Nogueira 
13  (2011)  Diác. João Mateus de Oliveira 
13  (2011)  Diác. João Mendes Dunhão
13  (2011)  Diác. João Roberto Queiroz 
13  (2011)  Diác. João Sabino Soares Junior 
13  (2011)  Diác. José Aleixo Pereira
13  (2011)  Diác. José Alencar Ribeiro
13  (2011)  Diác. José Aparecido de Queiroz Souza
13  (2011)  Diác. José Carlos Moreira
13  (2011)  Diác. José Cirilo da Silva 
13 (2011)  Diác. José Hélio dos Reis
13  (2011)  Diác. José Mauro Miranda
13  (2011)  Diác. José Silva
13  (2011)  Diác. Lucrécio Zanella
13  (2011)  Diác. Luiz Wanderley da Cruz
13  (2011)  Diác. Luiz Alberto Rodrigues dos Santos
13  (2011)  Diác. Mauro Ossamu Aoki
13  (2011)  Diác. Mauro Renó do Prado
13  (2011)  Diác. Noel José de Freitas
13  (2011)  Diác. Olinto Renó Campos
13  (2011)  Diác. Orlando Berti
13  (2011)  Diác. Oscar Ivo
13  (2011)  Diác. Paulo Cesar de Oliveira
13  (2011)  Diác. Paulo Pereira
13  (2011)  Diác. Pedro Luiz de Souza
13  (2011)  Diác. Raimundo Nonato Diniz
  do Nascimento
13  (2011)  Diác. Roberto de Jesus Caetano
13  (2011)  Diác. Rogério Barbosa Sansoni
13  (2011)  Diác. Rubens Karnauchovas
13  (2011)  Diác. Silvio Simão dos Santos
13 (2011)  Diác. Valdair Donizete Adriano
13  (2011)  Diác. Valdomiro Aparecido Andrade 
13  (2011)  Diác. Van Der Laan Lúcio de Oliveira 
13  (2011)  Diác. Vanderci José Sales 
15  (1979)  Pe. Arthur Cesário Rodrigues Motta 
19  (2012)  Diác. José de Souza Carvalho 
21  (1999)  Diác. Dorival Ap. de Campos Filho 
23 (1980)  Frei Joacir Borges, OSM 
27  (1988)  Diác. José de Morais Paula 
29  (1992)  Pe. Pedro Graciano Junior (Pe. Pedrinho) 
29  (2015)  Diác. José Luiz Freire  de Aguiar Lessa 

Divulgação

Livro


