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14bis
CLUBE JUVENIL

UM ESPAÇO PARA PAIS E FILHOS

Através da prática do modelismo e de experiências científicas o 
Clube Juvenil 14bis promove uma intensa convivência entre pais e 
filhos: uma grande oportunidade de crescimento mútuo.

Aos que desejarem, além de práticas esportivas e culturais, também 
é oferecida uma ampla formação cristã, confiada ao Opus Dei, 
instituição da Igreja Católica fundada por São Josemaria Escrivá.

M O D E L I S M O  &  C I Ê N C I A S
www.clube14bis.org.br          (12) 98164-2006
Rua Teopompo de Vasconcelos, 86 – S. J. Campos

Público: rapazes de 5 a 17 anos      PRIMEIRA AULA GRATUITA

Editorial

Madre Teresa de  Calcutá: 
pequena mulher, grande santa!

Diocese de São José dos 
Campos - 35 anos de história

Há pessoas que passam pela história deixando nela 
marcas profundas. Mesmo quem não as conhece 
pessoalmente sente-se próximo delas. Falam uma 
linguagem compreendida por todos, ainda que usem 

poucas palavras. Tais pesso as são cidadãos do Céu presentea-
dos à história para torná-la mais bela e menos cruel.

Madre Teresa de Calcutá é uma dessas pessoas , razão pela 
qual a Igreja inscreverá seu n ome no livro dos santos, no 
próximo dia 04 de setembro. Ela poderia ser definida como a 
pequena-grande mulher que, no seguimento radical de Jesus 
Cristo passou pelo mundo fazendo o bem.

Sua vida, suas virtudes e suas obras não são meros feitos 
heroicos, mas graça de Deus que com sua generosa coopera-
ção produziu muitos frutos. À sombra dessa árvore fecunda, 
os filhos da Igreja poderão sentar-se para encontrar inspira-
ção e auxílio em vista de ter, ao menos alguns traços da  com-
paixão e da ternura que fizeram diferença na vida daqueles de 
quem ela se fez próxima pois afirmava: “Não podemos permi-
tir que as pessoas continuem a ser do mesmo jeito depois de 
terem se encontrado conosco”.

No coração do Ano da Misericórdia, os católicos e o mundo 
todo podem testemunhar com alegria e gratidão o justo reco-
nhecimento eclesial da santidade de Madre Teresa de Calcutá, 
alguém que não viveu para si, mas para os outros, conforme 
escreveu para um de seus diretores espirituais: “Se eu alguma 
vez vier a ser Santa – serei com certeza uma Santa da ‘escuri-
dão’. Estarei continuamente ausente do Céu – para acender a 
luz daqueles que na Terra se encontram na escuridão”.

Foi uma pessoa que soube conjugar uma profunda espiri-
tualidade, alimentada pela oração, com uma vida de intensa 
dedicação aos mais necessitados. Soube também ser obedien-
te à Igreja, sem deixar de ser ousada em responder àquilo que 
sentia como chamado divino. De sua vida não esteve ausente 
o sofrimento seja nas dificuldades exteriores seja no drama da 
escuridão interior, vivido por muito tempo e conhecido por 
poucos.

Desse singular e especialíssimo membro da Igreja de Jesus 
Cristo, que a todos alegra por sua existência e testemunho 
pode-se aprender a humildade, terreno fértil para a obra de 
Deus; a dedicação a uma vida consagrada, reflexo do agir do 
Bom Pastor; o compromisso com a prática da misericórdia, 
coração do Evangelho; a perseverança na fidelidade quando 
se atravessa o vale escuro entre outras grandes virtudes.

Que o exemplo e a intercessão de Santa Madre Teresa de 
Calcutá ajude os cristãos e as pessoas de boa vontade a faze-
rem do amor o caminho mais curto para se chegar a um mun-
do novo.

Nesta edição, recordamos os principais 
marcos dos anos de 1997 a 2000. Eles mos-
tram que embora seja uma diocese jovem, 
caminha com passos firmes! É uma diocese 
frutuosa em vocações e atenta às necessida-
des da evangelização.

1997 – Pastoral Catequética lança 
Projeto Alicerce, organizado em 

três etapas de formação (3 anos preparatórios 
para a 1ª Comunhão seguidos da Perseveran-
ça e pr eparação para a Crisma). A Pastoral da 
Saúde celebra seu 10º aniversário na diocese. 
Situada no Jd. Oriente, em São José dos Cam-
pos, é inaugurada primeira casa de moradia 
da Associação Nossa Casa de Acolhida. Pe. 
Raimundo Paulo de Siqueira é ordenado. Em 
agosto de 1997 é aberto o Processo Diocesa-
no de canonização de Madre Maria Tereza de 
Jesus Eucarístico, fundadora das Pequenas 
Missionárias de Maria Imaculada. Acontece a 
segunda reunião do Conselho Diocesano de 
Pastoral. Vicentinos e padres da diocese par-
ticipam da beatificação de Frederico Ozanam, 
em Paris. Acontece o I Encontro Diocesano em 
Defesa da Vida, no dia 21 de setembro. Dom 
Pedro Casaldáliga recebe o título de cidadão 
joseense. Em dezembro de 1997 a Pascom 
assume o Jornal Expressão. A Diocese enviou 
neste ano, três seminaristas, na época, para 
missão na Diocese de Limoeiro do Norte, no 
Ceará: Pe. Márcio, Pe. Wendel e Pe. Narciso. 
Rádio Mensagem passa a ter nova sede, no 
centro de Jacareí e amplia a potência para 5 
mil watts. 

1998 – Criada secretaria diocesana da 
Pascom, na Mitra Diocesana. Pe. 

Wagner Rodolfo da Silva é ordenado em 28 
de fevereiro. A Rádio Mensagem cria o Clube 
do Ouvinte. A Paróquia São Francisco Xavier 
celebra 100 anos. Acontece a ordenação dos 
Padres Luiz Alberto Conde (Betão), José Dimas 
Pereira e David Ferreira. Morre o Pe. Wilson 
Cunha, pároco em Monteiro Lobato. Diocese 
realiza primeira romaria para Aparecida com 

público de 20 mil pessoas. As relíquias de 
Santa Teresinha visitam a diocese. No dia 4 
de outubro foi instalada a Paróquia São José 
Operário, na Vila Paiva.

1999 – Ordenação de 27 diáconos 
permanentes, no dia 04 de 

setembro. Diocese inicia construção da casa 
de recuperação para usuários de drogas, em 
Santa Branca, inicialmente chamada de Casa 
de Recuperação Reviver, hoje, Casa Logos. A 
Cáritas é criada na Diocese. Acontece a or-
denação presbiteral de Pe. Rogério Augusto 
das Neves, Pe. Rodolfo José Serpa, Pe. Márcio 
Roberto de Campos e Pe. Francisco Alexandre 
Vasconcelos (Pe. Xandão). O Movimento de 
casais Frem, comemora 25 anos de atuação. 
Pe. Geraldo Alves da Silva é eleito coordena-
dor diocesano de pastoral. 

2000 – Durante o Jubileu do Ano 
2000, a Diocese contou com 

cinco igrejas onde os fiéis podiam ganhar a 
indulgência jubilar: Matriz São José, Catedral 
São Dimas, Espírito Santo, São Judas Tadeu 
e Imaculada Conceição de Jacareí. No ano, 
vários grupos, pastorais e fieis faziam suas 
peregrinações por essas igrejas. A réplica da 
cruz da primeira missa no Brasil peregrina 
pela Diocese, marcando os 500 anos da 
Evangelização deste país. Foi instalada em 2 
de abril a Paróquia Nossa Senhora do Paraíso. 
A Diocese recebe relíquias de São Vicente 
de Paulo. A Casa Reviver é inaugurada no 
dia 26 de junho. A Diocese cria mais duas 
novas regiões pastorais, passando de 5 para 
7. Ordenações: Pe. Rodolfo José Barbosa e Pe. 
Narciso Donizete Esmério da Silva. Inaugu-
ração do Ossuário São Dimas. Paróquia São 
Vicente inicia o trabalho de recolhimento 
de objetos recicláveis, atual Cooperativa 
de Reciclagem São Vicente. Dra. Zilda Arns 
recebe título de cidadã joseense. Acontece 
o grande jubileu diocesano em 20 de agosto, 
no estádio Martins Pereira, com a presença 
de 25 mil pessoas. 

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. 

Envie tudo o que for de interesse da diocese, como notícias, fotos, projetos que dizem respeito a sua paróquia ou pastoral, movimento e espiritu-
alidade e obras sociais. Suas informações poderão ser divulgadas no Jornal Expressão e também no site da diocese e redes sociais.

As informações recebidas serão colocadas na pauta e podem ser selecionadas e passar por edição 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 Brandão, 01 – Jd. São Dimas – São José dos Campos.

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: Rafael Olímpio Xavier – MTB 80.408 • Revisão: Diácono José Aparecido de Oliveira
Reportagem: Pedro Luvizotto.   Colaboraram nesta edição: Luciano Rodolfo de Moura Machado (Comissão Sócio Ambiental), Jeferson 
Ribeiro (Pastoral de Rua – O bom samaritano), Padre Luiz Gustavo Santo Teixeira, Diácono José Aparecido de Oliveira, Márcia Marques 
(Paróquia Santa Inês), Andreia de Freitas Gonçalves (Pascom São Francisco de Assis), Aline Fernanda de Oliveira (Pascom Alto de Santana), 
Fernanda Albuquerque (Pascom Pes de Cristo) Pascom, Recop e Secretários Paroquiais.  Impressão: Gráfica Katu • Redação e Publicidade: 
Pça. Monsenhor Ascânio Brandão, 01 - Jd. São Dimas - São José dos Campos - CEP 12245-440 • Tel.: (12) 3928-3929 – e-mail: jexpress@
diocesesjc.org.br
Se você identificar alguma informação errada ou falta de dados, escreva para a redação do Jornal Expressão ou envie um e-mail. Mande 
também suas críticas, comentários e sugestões. As matérias assinadas e opiniões expressas são de responsabilidade de seus autores.  Edição 
concluída em 31 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
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

A Palavra de Deus
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

Todos os anos a Igreja do Brasil 
celebra, com alegria e grande 
fervor, no mês de setembro, a 

PALAVRA DE DEUS.
Muitos são os documentos da 

Igreja que nos animam e orientam 
para a leitura, a vivência e o anún-
cio da Sagrada Escritura. Apresento 
dois documentos de importância 
fundamental para fazer crescer em 
cada um de nós o amor à Sagrada 
Escritura. 

O Primeiro é o documento con-
ciliar do Concílio Vaticano II “Dei 
Verbum”, a Palavra de Deus. Este 
documento foi assinado pelo Papa 
Paulo VI e os Padres Conciliares, 
em Roma, em 18 de novembro 
de 1965. Este documento norteou 
toda a renovação da vida da Igreja 
Católica, nos últimos decênios, em 
relação ao estudo, divulgação e vi-
vência da Sagrada Escritura. 

A partir da “Dei Verbum” assis-
timos a um enorme movimento de 
reencontro do Povo de Deus com a 
Sagrada Escritura, no seu estudo, no 
conhecimento das línguas bíblicas, 
nas centenas de novas traduções, 
nas milhares de publicações sobre 
o assunto, nas celebrações, as mais 
diversas, tendo a Palavra de Deus 
como centro. E como não lembrar 
de todo o movimento bíblico jun-
to às mais diversas comunidades 
do Povo de Deus: as celebrações da 
Palavra, os cantos, a “lectio divina” 
das comunidades, as lutas do povo 
pelos seus direitos, alimentado pela 
santa Palavra de Deus. 

Diz-nos a “Dei Verbum: “Deus 
dispôs amorosamente que perma-
necesse íntegro e fosse transmiti-

do a todas as gerações tudo quan-
to tinha revelado para salvação de 
todos os povos”. Por isso, Cristo 
Senhor, em quem toda a revela-
ção do Deus altíssimo se consuma 
(cfr. 2 Cor. 1,20; 3,16-4,6), man-
dou aos Apóstolos que pregassem 
a todos, como fonte de toda a ver-
dade salutar e de toda a disciplina 
de costumes, o Evangelho prome-
tido antes pelos profetas e por Ele 
cumprido e promulgado pessoal-
mente, comunicando-lhes assim 
os dons divinos. Isto foi realizado 
com fidelidade, tanto pelos Após-
tolos que, na sua pregação oral, 
exemplos e instituições, transmi-
tiram aquilo que tinham recebido 
dos lábios, trato e obras de Cristo, e 
o que tinham aprendido por inspi-
ração do Espírito Santo, como por 
aqueles Apóstolos e varões apos-
tólicos que, sob a inspiração do 

tamento com todas as suas partes, 
porque, escritos por inspiração do 
Espírito Santo (cfr. Jo. 20,31; 2 Tim. 
3,16; 2 Ped. 1, 19-21; 3, 15-16), têm 
Deus por autor, e como tais foram 
confiados à própria Igreja (1). To-
davia, para escrever os livros sa-
grados, Deus escolheu e serviu-se 
de homens na posse das suas fa-
culdades e capacidades, para que, 
agindo Ele neles e por eles, puses-
sem por escrito, como verdadei-
ros autores, tudo aquilo e só aqui-
lo que Ele queria. E assim, como 
tudo quanto afirmam os autores 
inspirados ou hagiógrafos [autor 
dos livros da Bílblia ou aquele con-
ta a vida dos santos] deve ser tido 
como afirmado pelo Espírito Santo, 
por isso mesmo se deve acreditar 
que os livros da Escritura ensinam 
com certeza, fielmente e sem erro a 
verdade que Deus, para nossa sal-

continuam a dar-nos imutavel-
mente a palavra do próprio Deus, e 
fazem ouvir a voz do Espírito Santo 
através das palavras dos profetas e 
dos Apóstolos. É preciso, pois, que 
toda a pregação eclesiástica, as-
sim como a própria religião cris-
tã, seja alimentada e regida pela 
Sagrada Escritura. Com efeito, nos 
livros sagrados, o Pai que está nos 
céus vem amorosamente ao en-
contro de Seus filhos, a conversar 
com eles; e é tão grande a força e 
a virtude da palavra de Deus que 
se torna o apoio vigoroso da Igreja, 
solidez da fé para os filhos da Igre-
ja, alimento da alma, fonte pura e 
perene de vida espiritual. Por isso 
se devem aplicar por excelência à 
Sagrada Escritura as palavras: «A 
palavra de Deus é viva e eficaz» 
(Hebr. 4,12), «capaz de edificar e 
dar a herança a todos os santifica-
dos», (At. 20,32; cfr. 1 Tess. 2,13).

Outro documento importante 
que orienta a Igreja sobre a impor-
tância essencial da Sagrada Escri-
tura, para a vida dos batizados(as) 
é o Catecismo da Igreja Católica, 
que ensina: “Deus é o autor da Sa-
grada Escritura. «A verdade divi-
namente revelada, que os livros da 
Sagrada Escritura contêm e apre-
sentam, foi registrada neles sob 
a inspiração do Espírito Santo»... 
Deus inspirou os autores humanos 
dos livros sagrados. «Para escrever 
os livros sagrados, Deus escolheu 
e serviu-se de homens, na posse 
das suas faculdades e capacidades, 
para que, agindo Ele neles e por 
eles, pusessem por escrito, como 
verdadeiros autores, tudo aqui-
lo e só aquilo que Ele queria»... 
No entanto, a fé cristã não é uma 
«religião do Livro». O Cristianis-
mo é a religião da «Palavra» de 
Deus, «não de uma palavra escrita 
e muda, mas do Verbo encarnado 
e vivo». Para que não sejam letra 
morta, é preciso que Cristo, Pala-
vra eterna do Deus vivo, pelo Es-
pírito Santo, nos abra o espírito à 
inteligência das Escrituras...”

Assim, sejamos homens e mu-
lheres da Palavra de Deus, para 
sermos pessoas de palavra viva, 
honesta e segura.

“Deus dispôs amorosamente 
que permanecesse íntegro e fosse 
transmitido a todas as gerações 
tudo quanto tinha revelado para 
salvação de todos os povos”. 

“

mesmo Espírito Santo, escreveram 
a mensagem da salvação. Porém, 
para que o Evangelho fosse pere-
nemente conservado íntegro e vivo 
na Igreja, os Apóstolos deixaram os 
Bispos como seus sucessores, «en-
tregando-lhes o seu próprio ofício 
de magistério». Portanto, esta sa-
grada Tradição e a Sagrada Escritu-
ra dos dois Testamentos são como 
um espelho no qual a Igreja pere-
grina na terra contempla a Deus, de 
quem tudo recebe, até ser condu-
zida a vê-lo face a face tal qual Ele 
é (cfr. 1 Jo. 3,2). As coisas reveladas 
por Deus, contidas e manifestadas 
na Sagrada Escritura, foram escri-
tas por inspiração do Espírito San-
to. Com efeito, a santa mãe Igreja, 
segundo a fé apostólica, considera 
como santos e canônicos os livros 
inteiros do Antigo e do Novo Tes-

vação, quis que fosse consignada 
nas sagradas Letras. Por isso, «toda 
a Escritura é divinamente inspira-
da e útil para ensinar, para corrigir, 
para instruir na justiça: para que o 
homem de Deus seja perfeito, ex-
perimentado em todas as obras 
boas» (Tim. 3, 7-17 ). 

A Igreja venerou sempre as di-
vinas Escrituras como venera o 
próprio Corpo do Senhor, não dei-
xando jamais, sobretudo na sa-
grada Liturgia, de tomar e distri-
buir aos fiéis o pão da vida, quer 
da mesa da palavra de Deus quer 
da do Corpo de Cristo. Sempre as 
considerou, e continua a consi-
derar, juntamente com a sagrada 
Tradição, como regra suprema da 
sua fé; elas, com efeito, inspiradas 
como são por Deus, e exaradas por 
escrito de uma vez para sempre, 
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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)

E o mês de agosto foi de festa para os coroinhas e cerimoniá-
rios da Diocese. Anualmente a Pastoral Vocacional promove 
os encontros diocesanos que esse ano aconteceram em Jaca-
reí, na Igreja Santa Maria e em São José dos Campos, na Igreja 
Espírito Santo. Confira alguns cliques!

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 Paróquia Nossa 
Senhora da Soledade, na Rua 
Uruguai, 291, no Vista Verde, 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.filhosno-
ceu.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
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Grupo de Oração da Paróquia Santa Rita
de Cássia realiza Retiro de Conversão

A Eucaristia faz a Igreja
Clero e fiéis de nossa diocese viveram seis dias de profunda comunhão com Jesus no 17º Congresso Eucarístico

De 15 a 21 de agosto foi 
realizado o 17º Congresso 
Eucarístico, que esse ano 
foi celebrado em Belém, 

com o tema: “Eucaristia e partilha na 
Amazônia Missionária”, e o lema: “Eles 
o reconheceram no partir do Pão” (Cf Lc 
24,35). A Diocese esteve representada 
pelo nosso Bispo, Dom Cesar Teixeira, sdb, 
pelos padres Rinaldo Roberto de Rezende, 
Edinei Evaldo Batista, José Edward Padoan 
e Vicente Benedito Simões; pelos Diáconos 
Éverton Machado dos Santos, José Apareci-
do de Oliveira e esposa, Helvécio Cordeiro 
Póvoa e esposa, quatro Religiosas e alguns 
leigos, num total de 37. Um grupo alegre, 
animado e fervoroso.

Com a presença marcante do clero do 
Brasil, seminaristas, religiosos, religiosas, 
milhares de leigos, foi desenvolvida uma 
programação intensa, começando pela 
solene abertura, no dia 15, no Estádio 
Olímpico do Pará-Mangueirão, com Missa 
presidida pelo Legado Pontifício, Cardeal 
Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito 
de São Paulo e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Amazônia 
(CNBB). Era apenas o início de uma agenda 
recheada de atividades!

Um evento que ganhou destaque foi 
o Simpósio Teológico, que aconteceu em 
dois dias, com estudos sobre a Eucaris-
tia. Ainda aconteceram workshops, a 
Feira Católica e Exposição da Amazônia, 
Jornada do Ano Santo da Misericórdia 

e confissões nas paróquias. Para o diá-
cono José Aparecido de Oliveira “foram 
momentos ricos de graças e de apren-
dizado dos quais tivemos a felicidade de 
participar. Eu, representando a paróquia 
Santo Agostinho, louvo a Deus por essa 
oportunidade e agradeço ao meu pároco, 
padre Geraldinho, pelo incentivo”.

Foi possível sentir de perto a fé de um 
povo muito apegado a Deus, apesar das 
adversidades atuais que as circunstâncias 
da vida lhe oferecem. Dom Alberto Taveira 

Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, 
muito bem disse: “Desejamos tornar visível 
em todo o Brasil a força da Eucaristia e a 
ação missionária na Amazônia, de um povo 
de fé que testemunha com sua cultura e 
maneira de ser uma Igreja viva no norte 
do Brasil”. 

No dia 17, relembrando Jesus que ca-
minhou sobre as águas (Mt 14,25), foi a vez 
da tão esperada procissão fluvial Eucarísti-
ca vinda de Manaus. A embarcação partiu 
no dia 08 de agosto, percorreu o Portal da 
Amazônia, várias prelazias e dioceses até 
chegar em Belém, numa demonstração de 
fé e amor daquele povo, em um espírito de 
adoração a Jesus. 

Sem dúvida, uma semana, durante a 
qual, multidões se reuniram, no Estádio, 
nas lindas igrejas Catedral e Basílica, 
demais igrejas e no Portal da Amazônia, 
em Belém, para celebrar a grandeza do 
mistério da Eucaristia.

O diácono José Aparecido completa: 
“Jesus Eucaristia é fonte de vida para todos, 
coração dos corações! Muitas vezes, mo-
ramos perto da igreja, mas participamos 
muito pouco das celebrações Eucarísticas. 
O Congresso nos convida a aprofundar mais 
nossa fé em Jesus Eucaristia, fonte e cume 
da nossa vida cristã, que nos alimenta, 
para assumirmos compromisso como seus 
discípulos na Igreja.” 

O próximo Congresso está previsto 
para acontecer em 2021 e o escolhido para 
sediar o encontro é o Estado da Paraíba.

Aconteceu nos dias de 12 a 14 de 
agosto na Casa de Retiro Getsemâni, um 
retiro de conversão que contou com a 
presença de 70 jovens. Durante os três 
dias, eles tiveram momentos de louvor, 
teatro, oração, pregação e, claro, encontro 
com Deus.

Ao final do retiro muitos testemunhos 
foram ouvidos, muitos jovens tocados por 
Deus à mudarem de vida, a seguirem outro 
caminho e a darem um passo adiante no 
relacionamento. Igor Vasconcelos resolveu 
participar do retiro a convite da namorada, 
Jennifer Santos, e, no decorrer do final 
de semana, ele sentiu-se tocado e, no 
momento dos testemunhos, após contar 
o motivo de estar ali, caminhou até ela 
(Jennifer) e a pediu em casamento. 

“Dar um passo importante na vida 
da gente num lugar daquele, onde lá 
resolvemos dar outro passo importante pra 

nós que é seguir o caminho de Deus. Acho 
que não teria melhor lugar. Literalmente, 
onde a gente estava na presença de Deus, 
isso acontecer, foi inexplicável. Acredito 
que isso seja obra Dele nas nossas vidas. 
Eu não esperava nem desconfiava, até por 
que o Igor é muito vergonhoso, ele não fala 
em público assim, então eu não imaginava 
uma atitude assim, ele super me surpreen-
deu, da forma mais linda que já vi, no lugar 

mais abençoado”, disse Jennifer.
A organização do retiro foi dos servos 

do Grupo de Oração Expressão de Louvor, 
que há um ano vinham se preparando 
e realizando intercessões para que tudo 
ocorresse como planejado.

O grupo de Oração acontece aos sába-
dos, às 20h00, no Salão Paroquial (Praça 
Marte, s/n).

Em destaque

Divulgação

Elaine Cristina / Pascom Santa Rita de Cássia

Baixe o aplicativo da Rádio 
Mensagem no seu celular

Você já pode ouvir a Rádio Mensagem no seu celular ou tablet em som digital de 
qualquer lugar do mundo! 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 conteúdo 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!
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“Deixemo-nos comover 
com Jesus. Unamo-nos 
em oração pelas
pessoas presentes nos 
lugares atingidos pelo 
terremoto.”

Papa no
Instagram
@franciscus

Fala Pascom 2016

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 física e espiritual
eis o desejo de Deus para todos nós

Saúde

"Amado, desejo que te vá bem 
em todas as coisas, e que tenhas 
saúde, assim como bem vai a tua 
alma" (3 Jo 1,2).  "Eu vim para 
tenham vida, e a tenham com 
abundância" (Jo 10,10) "... com 
o fim de preparar ao Senhor um 
povo bem disposto" (Lc 1, 17) "E 
servireis ao Senhor vosso DEUS 
...; e Eu tirarei do meio de ti as 
enfermidades" (Êx 23, 25)

Queridos leitores
A partir dos textos acima, 

está muito claro que Deus quer 
a nossa saúde. Deus nos quer 
livres de todos os males que nos 
acometem. Está no seu coração 
que cuidemos bem do nosso 
corpo e da nossa alma. Sabe-
mos que doença não é castigo 
de Deus. Aliás, Ele, como Pai de 
amor e bondade, se compadece 
e sofre com o nosso sofrimento. 
Cuidar do nosso corpo é um 
ato de respeito e amor para 
com Deus. Afinal, como diz a 
Palavra…somos o Templo do 
Espírito, a morada de Deus (1 
Cor, 3, 17) e, em vista da vinda 
gloriosa de Cristo, eis o que a 
Palavra nos diz em 1 Ts 5, 23 
-  "E o mesmo DEUS de paz vos 
santifique em tudo: e todo o 
vosso espírito, e alma e corpo, 
sejam plenamente conservados, 
irrepreensíveis para a vinda de 
Nosso Senhor JESUS CRISTO". 
Por isso, o nosso corpo tem um 

grande valor para Deus. Com 
isso, já podemos concluir que 
tratar mal o nosso corpo com 
hábitos alimentares errados, 
consumo de bebidas alcóolicas, 
cigarro, drogas, imoralidades, 
prostituição,  sedentarismo, 
etc…. estamos desrespeitando 
o nosso Criador. Sobre isso, a Pa-
lavra ainda  nos diz: "não peques 
mais, para que não aconteça al-
guma coisa pior" (João 5,14). Eu 
sempre costume dizer que Deus 
gosta muito de fazer os milagres 
acontecerem em nossas vidas. E 
quem não gosta de receber um 
milagre de Deus, não é mesmo? 
Porém, Deus jamais vai fazer 
aquilo que compete a mim ou 
a você. Eu tenho que fazer a mi-
nha parte (isso já é um milagre!!!) 

porém, Deus é tão bom que Ele 
vem em nossa ajuda quando 
percebe que nós esgotamos 
todos os “recursos humanos”. 
Dizendo de outra maneira, o 
milagre é como uma via de mão 
dupla: eu faço a minha parte e 
Deus vem com o impossível. A 
Palavra de Deus está repleta de 
relatos milagrosos operados 
por Jesus: cegos, coxos, surdos, 
paralíticos, leprosos… Em todos 
esses relatos a fé sempre foi o 
elemento essencial para que 
os milagres se manifestassem. 
Por isso é fundamental confiar 

em Deus. Colocar nEle nossa 
esperança. Acreditar que nossas 
vidas estão em Suas Mãos. Não 
podemos e nem devemos espe-
rar que os milagres aconteçam 
em nossas vidas para depois 
acreditarmos em Deus. Isso não 
seria fé e sim condicionar nosso 
relacionamento com Deus do 
tipo “toma lá, dá cá”. Nosso amor, 
nossa confiança tem que ser 
incondicional. Devemos fazer 
a nossa parte: confiar, pedir e 
contribuir para que o milagre 
apareça. Deus sabe o que faz e o 
que é melhor para nós. Ele quer 

que O busquemos por amor e 
não somente para nos dar isso 
ou aquilo. Há um ditado que eu 
sempre uso que diz: aquele que 
não sabe agradecer, não merece 
receber. E é verdade, antes de 
pedir, pedir, pedir, devemos 
lembrar de agradecer, mesmo 
na dor, na tristeza, no sofrimen-
to… A Palavra diz que “em tudo 
dai graças” (1Tes 5, 18).

Portanto, Deus quer a nossa 
Saúde. Ele é a fonte de nossa 
Saúde física e espiritual. Pode-
mos e devemos pedir esse dom. 
É nosso desejo viver sempre 
mais e melhor. Porém, vamos 
pedir sim a saúde para viver 
mais…e quanto mais tempo 
vivermos…mais chance te-
remos de fazer o bem, ajudar 
o próximo, testemunhar a fé, 
transformar esse mundo com 
nosso exemplo, força de vonta-
de e zelo pelas coisas de Deus. 

Não esqueça, também de 
rezar por todas as pessoas en-
fermas. Pois o próprio Jesus 
disse que tudo o pedimos em 
seu nome, em oração, Ele vai 
atender (Jo 14, 13 / M7 7, 7)

Com carinho e bençãos

O evento acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro, na Faculdade Bilac, em São José.
A sexta edição do Fala Pascom 

está chegando! Profissionais de 
comunicação ministram oficinas 
práticas e desenvolvem os con-
ceitos da área tratada. O evento é 
dirigido aos agentes da Pascom, 

mas também aos interessados 
atuantes em outras pastorais.

A organização do evento se 
mobiliza para atender as expec-
tativas nas áreas de marketing 
e captação de recursos, gestão 

de comunicação, jornalismo 
eclesial, webradio, vídeo repor-
tagem, edição de vídeos, mídias 
digitais, elaboração de aplicati-
vos, fotografia básica e fotografia 
publicitária.

Para participar, é necessário 
realizar uma inscrição pelo site 
pascom.org.br, além do investi-
mento de R$ 30. 

Informações e inscrições: 
pascom.org.br
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Fé e medicina: Grupo de Médicos Católicos
completa 10 anos em nossa Diocese

Entrevista

A relação da medicina 
com a fé na Dio -
cese já se estende 
por uma década. 

Profissionais da área se co-
locaram a serviço da vida e 
iniciaram um rico trabalho de 
orientação e apoio médico-
-espiritual com os pacientes. 
O grupo tem como patrono 
São Lucas, médico e evan-
gelista. O pneumologista e 
tisiologista, dr. José Eduardo 
de Oliveira, está à frente da 
coordenação e contou para 
o Jornal Expressão um pouco 
mais sobre esse importante 
projeto de atuação na Dioce-
se de São José dos Campos.

Jornal Expressão - Quan-
do foi formado Grupo de 
Médicos Católicos São Lu-
cas? Como foi identificada 
essa necessidade de ter um 
grupo de médicos cristãos 
na diocese?

Dr. José Eduardo - O Gru-
po de Médicos Católicos São 
Lucas foi formado em junho 
de 2006, nas dependências do 
Hospital Pio XII por profissio-
nais católicos, dentre eles os 
Diáconos José Portes Grigio 
e José Luiz Aguiar Lessa, com 
a finalidade de discutir sob a 
luz do evangelho, as inúmeras 
dúvidas e questionamentos 
daqueles que, frente à vida e 
morte no cotidiano, também 
precisavam de respostas e 
mesmo alento para continu-
ar a perseverar na fé cristã e 

católica. Com a crescente evo-
lução das terapias e diagnós-
ticos, muitas delas que podem 
intervir ou mesmo postergar 
positivamente ou não,  no 
cuidado à saúde dos homens 
e mulheres, que não levassem 
a dúvidas em relação ao credo 
de cada paciente, finalizando 
com a vontade de Deus para 
cada um deles.    

JE - Quais atividades o 
grupo desenvolve? Como 
funcionam os encontros?

Dr. José Eduardo - O Gru-
po São Lucas realiza encontros 
de oração e discussão evangé-
licas mensalmente, encontros 
de espiritualidades,  nossa 
Missa anual e estamos parti-
cipando de algumas ações no 

combate ao aborto, à saúde 
da família, a preservação da 
saúde pública, a discussão da 
epidemia das drogas, inicia-
mos também uma pequena 
participação na Pastoral do 
Idoso, auxílio em discussões 
sobre saúde e fé, entre outras.

JE - Como vocês acredi-
tam quem podem agir na 
comunidade, tendo como 
base os princípios cristãos? 

Dr. José Eduardo - É nossa 
intensão expandir para outras 
cidades da diocese a forma-
ção de grupos semelhantes e 
a formação de uma rede de 
apoio e luta pela preservação 
da vida. Como nossa atuação 
hoje é preferencialmente em 
São José dos Campos, temos 

feito convites para médicos e 
outros profissionais de saúde 
de outras cidades para o en-
gajamento nas nossas ativi-
dades, e levar cada paróquia, 
conforme a sua realidade, a 
discussão da medicina e suas 
evoluções.

JE - Quais os desafios de 
um médico católico?

D r.  José Eduardo -  O 
maior desafio que entende-
mos é a associação de nossa 
fé cristã frente à dor e doença 
dos pacientes. Muitos destes 
pacientes questionam o por-
quê ele foi acometido de um 
mal ou acidente, ou um fami-
liar ou o grupo em que vive. 
Algumas respostas técnicas 
jamais terão sentido ou crença 

para alguns doentes e muitos 
se apoiam nos profissionais da 
saúde como última esperança. 
A dificuldade financeira dos 
pacientes que não podem 
tratar-se com as últimas dro-
gas e a falta de financiamento 
na saúde pública também 
leva a angústia de não poder 
prestar o atendimento digno 
que julgamos o melhor para 
o doente. A discussão também 
do momento que devemos 
passar a prestar tratamento 
que não causem dificuldades 
nos casos incuráveis é tam-
bém um grande desafio. 

JE - Quem que quiser par-
ticipar, como deve fazer?

Dr. José Eduardo - Pode 
entrar em contato pelo e mail 
gruposaolucassjc@gmail.com. 

JE - Quais planos esse 
grupo tem para futuro?

D r.  José Eduardo -  O 
Grupo São Lucas quer que 
a discussão da fé cristã no 
ambiente de trabalho chegue 
também a outras profissões e 
o modelo de amor cristão nas 
relações entre profissionais 
e pacientes. Já existem em 
outros países associações 
católicas que tem auxiliado os 
bispos e paroquias no atendi-
mento e discussão sobre saúde 
e qualidade de vida saudavel e 
baseadas no respeito ao próxi-
mo. Desejamos perseguir estes 
planos e contamos também 
com as orações dos pacientes 
para atingi-las.

Missa em Ação de
Graças pelo Dia do Médico

No dia 18 de outubro a Igreja celebra São Lucas, médico e evangelista. Nesse dia comemora-se 
também o dia do médico. Por essa razão o Grupo de Médico Católicos “São Lucas” convida, especial-
mente, os médicos para a missa comemorativa no dia 18 e estende o convite a todos os diocesanos, 
para que rezem pelos seus médicos.

Dia: 18 de outubro
Horário: 19h30
Local: Paróquia Sagrada Família - Rua Padre Rodolfo, 28 - Vila Ema - São José dos Campos
Convide seu médico e participe rezando com e por ele!

Divulgação
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Como estamos celebrando a missa com 
as crianças em nossas paróquias?

Então Jesus ordenou: 
“Deixai vir a mim as 
crianças, não as impe-
çais, pois o Reino dos 

céus pertence aos que se tor-
nam semelhantes a elas”. Assim 
encontramos em Mateus 19, 14.

Um caminho frutuoso para 
vivermos essa ordem de Cristo 
é, sem dúvida, a catequese. E 
claro, falando em crianças e ca-
tequese, vem à mente a Missa 
com as crianças.  

Muitas paróquias adotaram 
essa maneira lúdica de comuni-
car o Evangelho de Jesus Cristo 
permitindo que elas aprendam 
e sintam vontade de vivenciar 
toda essa catequese no dia-a-
-dia. Um fato importante para 
ressaltar é de que esse tipo de 
“adaptação” é uma prática, qua-
se exclusiva, da Igreja Católica 
no Brasil.

Documentos da Igreja dei-
xam claro que não se pode 
esquecer que a missa é ÚNICA e 
o que irá “diferenciar” é o modo 
como se acrescenta elementos 
de acordo com a realidade e 
cultura em que irá acontecer a 
celebração do sacramento da 
Eucaristia. Padre Luiz Gustavo 
Teixeira, vigário da Paróquia 

São Sebastião, em São José dos 
Campos, professor da Faculda-
de Católica-SJC e especialista 
em Liturgia, nos alerta em 
relação a isso.

“A Instrução Geral do Missal 
Romano toca em duas caracte-
rísticas: adaptação e encultura-
ção que, à primeira vista, podem 
ser consideradas sinônimos, 
porém não o são. Quando fala-
mos de adaptação é ver como a 
celebração pode ser “adaptada” 
com a realidade de modo que a 
seja compreendida e vivenciada 
por todos. Entretanto, isso não 
quer dizer que possamos alterar 
alguma parte da celebração por 
gosto pessoal ou simplesmente 
porque se acha ‘bonito’,” destaca 
o sacerdote.

A missa para as crianças é 
um momento próprio para 
elas, o público alvo deve ser  
as crianças e não os adultos. 
Por isso possui uma dinâmica 
própria, como a omissão da 
Segunda Leitura da celebração 
dominical e o uso, no Tempo 
Comum, das orações eucarísti-
cas próprias para elas. Mas isso 
não significa que é necessário 
“infantilizar” utilizando de mú-
sicas e gestos que ao invés de 
ensinar sobre a liturgia e o que 
é celebrado servem apenas 
para prender a atenção ou 
até mesmo que permaneçam 
comportadas. 

Adaptação. Padre Luiz Gus-
tavo enfatiza que a missa para 
as crianças precisa ser uma ce-
lebração de fácil entendimento 
e compreensão e, que não 
adianta insistir em relação ao 
“prestar atenção”, porque elas 
não conseguem ficar por mais 
de uma hora atentas, por isso 
ele ainda menciona um tempo 

São muitas as 
dificuldades, os 
desafios! Mas 
nada é maior 
do que a Paz 
e sensação de 
dever cumprido 
no final de cada 
Missa"

“

Capa

Pascom/ Nossa Senhora de Fátima

Pascom/ Santa Inês
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ideal para a duração do rito: en-
tre 45 minutos a uma hora, no 
máximo. Aqui a atenção deve 
ser redobrada, pois são crianças 
e não adultos que estão partici-
pando do rito litúrgico.

Padre Luiz Gustavo orienta 
que pode-se  utilizar de teatros, 
mas que esses não podem 
substituir a homilia, e devem 
estar de acordo com a celebra-
ção e com as leituras, pois cada 
domingo, cada tempo possui 
uma particularidade.

Um lugar especial. Como 
em qualquer ocasião, para as 
crianças não deve ser diferente. 
Elas devem ser incentivadas a 
se acomodar em local que dê 
a devida importância de elas 
estarem ali naquele momento.

O envolvimento da cateque-
se é fundamental para realização 
dessas missas em conjunto com 
a Pastoral Litúrgica. O preparo 
e o conhecimento da liturgia 
são primordiais, uma vez que o 
catequista é aquele que ensina 
as crianças, jovens e adultos nos 
caminhos da fé e devem ser os 
primeiros conhecedores da 
tradição e doutrina da Igreja e 
o modo como celebramos. Por 
isso, ao inserir as crianças no 
rito litúrgico deve-se catequizá-
-las quanto ao uso correto dos 
objetos sagrados, por exemplo.

“O que percebemos nas 
igrejas é o seguinte: o cate-

Em Jacareí, a missa foi reto-
mada em meados de junho na 
paróquia, sempre no segundo 
domingo na missa das 9h na 
igreja matriz. As crianças parti-
cipam fazendo leitura e o teatro. 
E para setembro está previsto o 
inicio de um coral infantil na co-
munidade matriz. A animação 
fica a cargo das personagens 
interpretadas por atores mirins: 
a anjinha Lulu e a Luluzinha.

Já na Paróquia Santa Inês, 
em São José dos Campos, 
o trabalho na missa com as 
crianças possui uma trajetória 
que já dura 5 anos. A catequista 
Marcia Marques contou para 
a equipe do Jornal Expressão 
como tudo começou:

“Em 2011, após a instituição 

da paroquia, o nosso primeiro 
Pároco nos apresentou seu pro-
jeto para a Missa com as crianças, 
algo novo e desafiador para 
catequistas até então acostu-
mados somente com as salas de 
catequese. Repletas de medo e 
insegurança, aceitamos o desa-
fio. Iniciamos com os fantoches, 
Talita, Pedrinho, Julinha, Caim e 
Madalena. A primeira casinha foi 
emprestada da escola do bairro! 
Nossa maior dificuldade era o 
material para pesquisa e elabo-
ração dos teatros, que devem 
sempre ser sobre o Evangelho 
do dia. Também havia a questão 
do tempo; tínhamos que fazer o 
teatro em apenas 5 minutos. No 
mesmo ano decidimos filmar as 
apresentações e postar no you-
tube, para que outros catequistas 
pudessem ter acesso.  

Em 2013, inovamos com per-
sonagens vivos, Sara, Samuel e 
Tiãozinho (em homenagem ao 
nosso primeiro Pároco Padre 
Sebastião, que ao ver o perso-
nagem contagiou a todos na 
igreja com sua gargalhada). 
Em 2.014, incluímos as crian-
ças nos teatros. Em 2.015, por 
motivos de saúde e saída de 
alguns integrantes do grupo, 
os teatros tiveram uma pausa.  
Voltamos com os teatros, Sara, 
Talita, Pedrinho e duas novas 
integrantes, Marta e a Mensa-
geira de Jesus! 

A Missa das crianças ganhou 
uma nova dinâmica. Ao final de 
cada Missa é lançado o “Dado 
do Amor”, apresentando a mis-
são para ser vivida durante a 
semana. A partir desta missão, 
as crianças trazem seus pedidos 
e agradecimentos para serem 
lidos na oração da coleta e na 
oração da comunidade. Elas 
sentem que a Missa é para elas, 
para que compreendam todo o 
mistério que nos é apresentado, 
para que mesmo pequeninos 
sintam o Deus vivo presente na 
Celebração da Missa. 

São muitas as dificuldades, 
os desafios! Mas nada é maior 
do que a Paz e sensação de de-
ver cumprido no final de cada 
Missa. Nos fazemos pequeni-
nos como eles, para atingir seus 
corações, servimos com alegria 
e nosso objetivo é fazer com 
que Jesus seja cada vez mais 
conhecido e amado!”

E você, catequista, coorde-
nador de liturgia, já pensaram 
em desenvolver esse trabalho 
em sua paróquia? O desafio 
está lançado!

quista chega para a criança e 
pede para levar ‘os paninhos 
do altar’, para levar a ‘taça’, para 
levar o ‘pratinho’, para levar 
as ‘jarrinhas’ ou para levar o 
‘porta-hóstia’(...) Pode parecer 
insignificante saber disso, mas 
faz toda a diferença”, alerta o 
padre Gustavo. 

Modelos que deram certo. 
A Paróquia Santa Inês, em São 
José, e a Paróquia São Francisco 
de Assis, em Jacareí, apostaram 
na ideia e hoje colhem os frutos 
dessa iniciativa. 

Deixai vir a mim 
as crianças, não 
as impeçais, 
pois o Reino dos 
céus pertence 
aos que se tor-
nam semelhan-
tes a elas”. 

“

Pascom
/ São Francisco de Assis
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Orientações para as Eleições 2016

patioeventos.com.br

“Vós sois o sal da terra e a luz do mundo” (Mt 5,13-14)

A Diocese de São José 
dos Campos, se-
guindo o manda-
to de Jesus: “ide 

e evangelizai”, apresenta 
algumas orientações, para 
os católicos e pessoas de 
boa vontade, tendo em vista 
as eleições municipais de 
2016.

“Para o cristão, é uma 
obrigação envolver-se na 
Política. Nós cristãos, não 
podemos fazer como Pila-
tos: lavar as mãos… Os leigos 
cristãos devem trabalhar na 
política… É um dever tra-
balhar para o bem comum, 
é um dever do cristão”. 
(Papa Francisco, sala Paulo 
VI – Vaticano, 7 de junho 
de 2013).

Assim, a CNBB –  Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil – lançou em 13 de 
abril de 2016, uma Mensa-
gem para as eleições deste 
ano, onde diz, entre outras 
afirmações: “A cidadania 
não se esgota no direito-de-

ver de votar, mas se dá tam-
bém no acompanhamento 
do mandato dos eleitos”. 
“Para escolher e votar bem, 
é imprescindível conhecer, 
além dos programas dos 
partidos, conhecer os can-
didatos e sua proposta de 
trabalho, sabendo distinguir 
claramente as funções para 
as quais se candidatam”. “A 
Igreja Católica não assume 
nenhuma candidatura, mas 
incentiva os cristãos leigos 
e leigas, que tem vocação 
para a militância político-
-partidária, a se lançarem 
candidatos”. “Sonhamos e 
nos comprometemos com 
um país próspero, demo-
crático, sem corrupção, so-
cialmente equilibrado, eco-
nomicamente justo, ecolo-
gicamente sustentável, sem 
violência, discriminação e 
mentiras; e com oportuni-
dades iguais para todos. Só 
com participação cidadã de 
todos os brasileiros e brasi-
leiras é possível realizar este 
sonho. Esta participação 
democrática começa no 
MUNICÍPIO, onde cada pes-
soa mora e constrói sua rede 
de relações. Se quisermos 
transformar o Brasil, co-
mecemos por transformar 
os municípios. As eleições 
são um dos caminhos para 
atingirmos esta meta”.

Ainda, a CNBB, acaba de 
lançar a cartilha: “Eleições 

Municipais 2016: RESGA-
TAR a dignidade da polí-
tica”, com orientações e 
celebrações, tendo em vista 
preparar os eleitores e as 
comunidades para este mo-
mento cívico. Tal subsídio 
está à disposição de todos, 
pelas edições CNBB. O do-
cumento chama a atenção 
para uma série de orien-
tações da Igreja Católica 
sobre as eleições e o bem 
comum, especialmente o 
estudo da “Laudato Si”, 
encíclica do Papa Francis-
co sobre o cuidado com o 
mundo, nossa casa comum. 
Fique atento(a) para ver 
se este tema está presente 
nas “falas e discursos dos 
candidatos”.

Para escolher e votar 
bem é imprescindível co-
nhecer os candidatos e suas 
propostas de trabalho. Dos 
prefeitos, no poder execu-
tivo, espera-se “conduta 
ética nas ações públicas, 
nos contratos assinados, 
nas relações com os demais 
agentes políticos e com os 
poderes econômicos”. Dos 
legisladores, os vereado-
res, requer-se “uma ação 
correta de fiscalização e le-
gislação que não passe por 
uma simples presença na 
bancada de sustentação ou 
de oposição ao executivo”.

Por isso, exortamos as 
comunidades a aprofun-

darem seu conhecimento 
sobre a vida política de 
seu município e do país, 
buscando conhecer PES-
SOALMENTE os candidatos, 
analisando sua história, 
propostas e compromissos. 
Não é possível votar em 
candidato desconhecido, ou 
que só aparece em vésperas 
de eleição. É prudente votar 
em candidatos comprome-
tidos com os princípios éti-
cos do Evangelho e com os 
anseios das comunidades.

Nas Paróquias, com a 
aprovação dos Párocos e dos 
conselhos paroquiais, po-
dem ser organizados encon-
tros, apresentações, e reu-
niões, para conhecimento 
dos candidatos e de suas 
propostas. Também nos 
encontros Diocesanos, com 
a autorização dos padres as-
sessores e suas comissões, 
podem se apresentar os 
candidatos que participam 
da vida da Igreja e que te-
nham reconhecida identi-
dade cristã. Tais promoções 
nunca se façam durante as 
celebrações Eucarísticas, 
nem de Sacramentos ou de 
celebrações litúrgicas.

A Diocese de São José dos 
Campos, ao falar das elei-
ções e orientar sobre elas, 
inspira-se, pois, nos docu-
mentos da Igreja Católica. 
Lembra, ainda, a atenção 
que deve ser dada à Lei 

9.840, que dá as indicações 
eleitorais para as eleições 
e apresenta as penalidades 
para o descumprimento da 
legislação em vigor.

A Diocese de São José dos 
Campos não indicará nomes 
de candidatos(as) para os 
cargos eletivos, pois “a Igre-
ja não pode nem deve tomar 
nas suas próprias mãos a 
batalha política…” (Bento 
XVI, Deus caritas est, 28).

Deixemo-nos tocar pelo 
que nos ensina o Papa Fran-
cisco sobre os leigos e a 
política: “Peço a Deus que 
cresça o número de políticos 
capazes de entrar num au-
têntico diálogo que vise efe-
tivamente a sanar as raízes 
profundas e não a aparência 
dos males do nosso tempo… 
Rezo ao Senhor para que nos 
conceda mais políticos que 
tenham verdadeiramente a 
peito a sociedade, o povo, a 
vida dos pobres” (EG 205).

Que Nossa Senhora Apa-
recida, Mãe e Padroeira dos 
brasileiros, nos acompa-
nhe e auxilie no exercício 
de nossa cidadania a favor 
do Brasil e de nossos mu-
nicípios, onde começa a 
democracia.

São José dos Campos, 01 
de agosto de 2016

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

Às vésperas das eleições municipais, a Diocese de São José dos Campos pro-
move o Encontro com os prefeituráveis de São José e Jacareí nesse mês de 
setembro. A iniciativa conta com o apoio de grupos diocesanos incluindo o 

Jornal Expressão. Um espaço aberto para a apresentação de ideias e propostas e o 
perfil do próprio candidato e seus vices. 

O encontro será dividido em 4 blocos, em um formato semelhante a uma sabatina. 
Em Jacareí o encontro acontece no dia 19 de setembro, sempre às 19h30.
Em São José, o evento acontece no dia 26 de setembro, sempre às 19h30. 

Serão transmitidos pela rede Diocesana de Rádio (Rádio Mensagem e webrádios 
paroquiais).

Movimento Fé e Política promove  Encontro 
com prefeituráveis em Jacareí e São José

Diocese em Ação
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Edital de Convocação
A Associação Santa Mônica, representada por Luiz Claret de 

Oliveira Ramos – Presidente, convoca seus associados para 
que no dia 04 de outubro de 2016, compareçam à sede da Asso-
ciação, Av: João Paulo II, 150 – Urbanova, São José dos Cam-
pos –SP, com primeira chamada às 19h30 e segunda chamada 
às 20h00. Onde será realizada a Assembléia Geral Extraordiná-
ria para deliberarem os seguintes assuntos:

1 – Apresentação atual da Associação Santa Mônica;
2 -  Eleição e Posse da Nova Diretoria;
3 – Outros Assuntos

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 Vas-
concelos

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, Sagra-
da Escritura e demais áreas. Cada curso tem um investimento mensal de R$ 65,00. Os estudantes 
receberão certificado emitido pela Faculdade Católica-SJC. Confira as opções de cursos a serem 
realizados no segundo semestre e inscreva-se.

IX Semana Teológica
“A Casa Comum, lugar 
teológico da Misericórdia”

A Semana Teológica da Faculdade Católica de São José 
dos Campos chega a sua 9ª edição. De 12 a 16 de setembro 
(2ª a 6ª-feira), diversos convidados e professores da casa irão 
tratar de temas específicos, ligados ao tema central: “A Casa 
Comum, lugar teológico da Misericórdia”.

No dia 17 (sábado), acontecerá a 2ª Noite da Pizza, evento 
beneficente em prol da Associação Cultural e Educacional 
da Diocese-SJC. Adquira seu convite a R$20,00 com os estu-
dantes de teologia e na secretaria da Faculdade Católica-SJC.

A entrada é livre e gratuita de 12 a 16/09/2016. Para obter 
certificado é preciso inscrever-se na secretaria da Faculdade 
Católica-SJC (12) 4009-8383.

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

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 Exortação Apostólica Pós-Sinodal 
Amoris Laetitia e o Direito Canônico
Prof. Dr. Pe. Rogério Augusto das Neves
Às quintas-feiras, das 20h50 às 22h30.
Investimento mensal: R$ 65,00

Novo curso
Formação de Educadores 
Ambientais Comunitários
A Comissão Socioambiental propõe a for-
mação de educadores ambientais comu-
nitários para a sensibilização e formação 
socioambiental às Paróquias, Pastorais, 
Movimentos, Organismos Diocesanos e a 
população em geral para a promoção do 
cuidado com a Casa Comum, inspirados 
pela Encíclica Laudato Si, do Papa Fran-
cisco. Além disso a Diocese de SJC é par-
ceira do Projeto de Extensão denominado 

“Disseminação de Conhecimento sobre os 
Desafios da Escassez Hídrica para o Vale do 
Paraíba”. O projeto ocorre em parceria com 
a Secretaria de Meio Ambiente (PMSJC) e o 
ICT Unesp – Curso Engenharia Ambiental 
e objetiva a sensibilização da população 
para formar agentes multiplicadores de 
conhecimento ambiental.
Vários professores (Comissão Socioam-
biental e ICT-Unesp)
De Outubro a dezembro
Investimento: Gratuito

Atividade permanente de extensão

Escola Teológico-Catequética – ECAT
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
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
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Projeto da Cáritas devolve protagonismo
humano à população carente

O Curso de Tapeçaria  de 
Estofados da Cáritas Dioce-
sana iniciou as atividades 
no último mês de julho. A 

proposta foi desenvolvida pela Comissão 
Socioambiental, juntamente com o coor-
denador de projetos da cáritas, Samuel de 
Souza Farias. A realização do curso vai ao 
encontro com a encíclica do Papa “Sobre o 
Cuidado com a Casa Comum” e está calçado 
pelo conceito do tripé da sustentabilidade: 
socialmente justo, economicamente viável 
e ambientalmente sustentável.

O curso será dividido em 3 módulos - 
teórico, prático e de trabalho de conclusão 
com a reforma dos estofados para venda. 
No processo, há também horas destinadas 
ao Empreendedorismo em Pequenos 
Negócios e Inovação Social.

Um dos objetivos do curso é diminuir 
a vulnerabilidade social de pessoas na 
comunidade, geração de trabalho e ren-
da. Seguindo instruções do coordenador 
diocesano, Padre Fábio Ferreira Costa, a 
divulgação e captação de participantes 
limitou-se à Região Pastoral 4. Mas já está 
em processo de abertura novas turmas nas 
demais regiões da diocese, prevista para 
início em 2017.

A Caritas Diocesana além de propor-

cionar os recursos humanos e materiais 
para o desenvolvimento do curso, cobre 
os custos de transporte coletivo de algum 
deles, além de alimentação nos intervalos 
das aulas. A renda é provinda da Coleta 
da Solidariedade, realizada sempre no 
Domingo de Ramos.

O projeto está fundamentado na 
Estratégia de Economia Popular Solidária 
e Empreendedorismo Social que visa a 

grupo. A aluna havia sido diagnosticada 
com depressão e não estava mais encora-
jada a buscar novas alternativas de vencer 
os obstáculos. Hoje, essa história já começa 
a ganhar novos capítulos. “Estou amando 
o curso. Devo muita a minha amiga Maísa, 
que me ajudou no processo de envio dos 
documentos, e também o Padre França, 
que me incentivou demais para que eu 
participasse dessa turma”. Dona Francisca 
já tem até planos para depois de concluído 
o curso. Mesmo com algumas limitações, 
o desejo dela é retribuir com trabalhos 
pastorais na paróquia da qual pertence.

“Quando ela me solicitou o ingresso 
no curso ela via este como alternativa de 
trabalho e renda num futuro, mas hoje 
ela coloca o curso em suas prioridades de 
vida em comunidade e está melhorando a 
cada dia, além de ser uma das pessoas que 
mais se destacam no processo do curso”, 
comemora Samuel, que acompanhou o 
processo de seleção dos candidatos à vaga.

Assim, a Cáritas Diocesana segue firme 
em sua missão de testemunhar e anunciar 
o evangelho de Jesus Cristo, defendendo 
e promovendo a vida e participando da 
construção solidária de uma sociedade 
justa, igualítária, e plural, junto com 
pessoas em situação de exclusão social.

“Dar de comer a quem tem fome”
Pastoral de rua “O bom samaritano”: há 19 anos evangelizando

Nesse Ano Santo da 
Misericórdia somos 
convidados a experi-
ência de viver e pra-

ticar as Obras de Misericórdia 
em nossa vida e em nossa 
comunidade. 

Na diocese, a Pastoral de 
Rua já mergulha nessa experi-
ência há quase duas décadas. 
Em 1997, Jeferson Ribeiro, 
hoje coordenador da pasto-
ral, viveu uma situação, que, 
para ele, foi a confirmação de 
Deus de que estava na hora 
de colocar em prática algo 
que ele sempre sentiu o cha-
mado: ao parar no semáforo, 
alguns moradores de rua lhe 
pediram algo para comer. Ele 
então providenciou alguns 
pães com mortadela e voltou 
ao local. Para sua surpresa, 
os que haviam recebido o 
alimento começaram a dividir 
com outros moradores de rua, 
o que lhe deixou profunda-
mente inspirado.

organização coletiva de trabalhadores(as) 
num outro modo de produzir, consumir e 
pensar as relações entre as pessoas e o 
trabalho. Essa estratégia é utilizada pela 
Cáritas Brasileira e está sendo dissemin-
dada com mais afinco na diocese desde o 
início de 2016.

A entidade disponibiliza todos os 
recursos necessários na Formação técnica 
de Tapeceiros(as); Capacitação empreen-

dedora, entrada no mercado de trabalho 
com certificação e fomento das condições 
de desenvolvimento de um sistema Coope-
rativista são alguns dos objetivos a serem 
alcançados no final do módulo.

Mudança de vida. Uma das protagonis-
tas da turma é a senhora Francisca Soares 
dos Reis, da Paróquia Santa Rita de Cássia, 
em São José dos Campos. A história da 
reformista de 56 anos tem emocionado o 

Na época, Jeferson e sua 
família trabalhavam com sal-
gadinhos de festa. Deram um 
passo na fé: foram para casa 
e fritaram todo o estoque de 
salgados que tinham (cerca de 
700 unidades) e saíram distri-
buindo aos moradores de rua.

A partir daí, começaram 
a se organizar par manter o 
trabalho semanalmente, pe-
dindo doação de alimentos 

aos conhecidos e vizinhos 
e passaram a distribuir um 
“sopão”.

Hoje, a estrutura aumen-
tou e o que tornou possível 
a entrega semanal de aproxi-
madamente 80 marmitas aos 
moradores de rua, que são 
distribuídas em pontos fixos 
em São José dos Campos.

A Pastoral de Rua – O Bom 
Samaritano tem como objetivo 
levar o alimento e o Evangelho 
de Jesus Cristo às pessoas que 
estão nas ruas por diversos 
motivos, tendo como meta a 
sua reintegração na socieda-
de e a busca pela dignidade. 
Conscientizá-los de seu valor 
próprio, levando-os ao respeito 
e amor a si mesmos.

Para doações e informações 
o contato da coordenação é 
pelo e-mail ribeiro_jeferson@
ymail.com. Acesse também o 
site: www.obomsamaritano-
past.wixsite.com/pastoralde-
rua

Igreja em diálogo

Divulgação

Divulgação
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Compromissos do Bispo Diocesano Missa Capela São Geraldo Magela

Diáconos em honra a São Lourenço

Encontrão de Coroinhas e Cerimoniários

Novena de SJB

Missa na Capela São Geraldo
No dia 5 de agosto, Dom Cesar presidiu missa de reinauguração da 
Capela São Geraldo Magela, da Paróquia São José Operário, em São José 
dos Campos. 
Ação de Graças
Os quatro bispos da Diocese de São José dos Campos, na missa do Jubileu 
de Prata de Ordenação Episcopal de Dom Nelson Westrupp, scj, segundo 
bispo da Diocese (1991-2003), celebrada dia 6 de agosto, na Catedral 
Diocesana de São Dimas.
Avivamento Vicentino (AVIV)
Dom Cesar presidiu a missa de encerramento da 29ª edição do Aviv, que 
aconteceu dia 7 de agosto, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. 
Missas Festivas
A missa de acolhida da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, 
no Santuário São Judas Tadeu, no dia 9 de agosto, contou com a presença 
do bispo diocesano. No dia 10, todos os diáconos participaram com Dom 
Cesar da missa em honra a São Lourenço, mártir e patrono dos diáconos.
Novena do Padroeiro
A Paróquia São João Bosco, em São José dos Campos, recebeu Dom Cesar 
Teixeira no dia 12 de agosto, para a Celebração Eucarística dentro da 
novena do padroeio.
Semana da Família
A abertura diocesana da Semana Nacional da Família aconteceu na manhã 
do dia 14 de agosto, na Catedral Diocesana de São Dimas. 
Congresso Eucarístico Nacional
Durante os dias do Congresso Eucarístico, Dom Cesar, os padres e diáconos 
puderam celebrar missas em igrejas históricas, de Belém (PA). A igreja 
tricentenária de Nossa Senhora do Carmo foi um dos locais que acolheu 
o grupo da diocese.
Encontros de Coroinhas e Cerimoniários
O bispo diocesano se encontra com as crianças, adolescentes e jovens na 
celebração eucarística durante o Encontrão Diocesano.

David Dawedee e Sá  M
arina M

atos

Jubileu Dom Nelson

Pedro Luvizotto

AVIV

Rogério da Silva Santos

Missa no Santuário de São Judas

 Pascom
 São Judas

Rafael Olím
pio

 Ellen Andrade

Congresso

Semana da Família

Divulgação
Luiz Gonzaga

Alcides Junior

Divulgação



14  EXPRESSÃO  Setembro

Paróquias em festa
Festa de São Vicente  de Paulo
Novena de 23/09 a 02/10
Tema: "Misericordiosos como o Pai"
Peregrinação à Porta Santa - 22 de setembro 
(passagens à venda - R$ 7)
Novena de 23/09 a 01/10
Festa de São Vicente de Paulo - 02/10 - 18h
Noites deliciosas com música ao vivo durante a 
novena (convites à venda)
Bingão - 01/10 - 16h - R$ 5,00
Janjão (Canção Nova) - 18/09
Atos 29 e Adriana Gil - 24/09
Rubens de Lins - 25/09
Endereço Igreja São Vicente de Paulo: 
Av. José F. Marcondes, 441 – Jd. São Vicente – 
SJCampos/SP. Informações: (12) 3912-9575.

Festa de Santa Branca 
17 a 26 de setembro de 2016
Tema central: “Com Santa Branca, redescobrir a 
riqueza contida nas obras de misericórdia corpo-
rais e espirituais”
Dia 17/09 - 17h - Procissão com a Imagem de 
Nossa Senhora Aparecida  - em seguida Santa 
Missa campal em frente à Igreja Matriz, presidida 
pelo Lucas Emanuel (Aparecida)
Dia 18/09 - 12h - Solene Ofício de Nossa Senho-
ra – seguida de tarde Mariana
19h – Missa presidida pelo Pe. José Cesário da Silva, 
vigário da Paróquia São Francisco de Assis – Jacareí
Dia 19/09 - 19h30 – Missa presidida pelo Pe. 
Luiz Gustavo S. Teixeira vigário da Paróquia São 
Sebastião –SJC.
Dia 20/09 - 19h30 – Missa presidida pelo Pe. Fran-
cisco Dâmaso Zanon – Paróquia São Bento – SJC
Dia 21/09 - 19h30 - Missa presidida pelo Pe. 

Juarez de Castro - São Paulo            
Dia 22/09 - 19h30 - Missa presidida pelo Pe. 
Roger Araújo – Comunidade Canção Nova.
Dia 23/09 - 19h30 – Missa presidida Pe. Rafael 
Henrique da Costa, mps – Vigário da Paróquia 
Espirito Santo - SJC
Dia 24/09 - 19h - Missa presidida pelo Pe. Luis 
Fernando Soares pároco da Paróquia Espirito 
Santo – SJC
Dia 25/09 - 19h - Missa presidida pelo Frei Ri-
naldo Stecanela – OSM – São José dos Campos.
Dia 26/09 - 18h30 – Procissão saindo da Igreja 
Nossa Senhora do Rosário e São Benedito - em 
seguida Santa Missa presidida pelo Pe. Raimun-
do Nonato Viana Sobrinho.
Endereço Igreja Santa Branca: Pça. Ajudante Bra-
ga, 126 – Centro - Santa Branca/SP. Informações: 
(12) 3972-0022

Festa de Santa Teresinha 
21 de setembro a 01 de outubro
21 de setembro: 18h30 - Peregrinação Paroquial 
à Porta Santa (Catedral de São Dimas) e missa. 
Saída do Santuário Santa Teresinha.
Novena: 22 a 30 de setembro. Durante a semana 
às19h30, sábado e domingo às 18h
Dia 30 de setembro: Missa pelo dia dos secre-
tários às 12h15
Festa: Dia 01 de outubro. Missas às 9h, 12h, 15h 
e 18h - seguida de procissão luminosa Exposição 
da relíquia de Santa Teresinha e distribuição de 
rosas abençoadas durante todo o dia
Quermesse: 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de setembro
Endereço: Santuário Santa Teresinha (Pça. Tere-
sinha Cesar da Silva, 145 - Vila Nair – SJCampos). 
Informações: (12) 3943-2010

Agende-se
Missa em memória 
de Pe Wagner 
No dia 25 de setem-
bro, domingo, faze-
mos memória pelos 
13 anos de falecimen-
to do Pe. Wagner Ro-
dolfo da Silva. Vamos 
rezar em memória do 
querido padre Wag-
ner com uma Missa, 
presidida pelo Pe. 
Rogério Augusto das 
Neves, na Capela do 
Santíssimo, no interior 
do Cemitério Padre 
Rodolfo Komórek – 
Rua Francisco Rafael, 
357 – Centro, às 15h.

GO Nossa Senhora 
de Fátima
O Grupo de Oração 
Nossa Senhora de 

Fátima e do Grupi-
nho de Crianças Pas-
torinhos de Jesus 
convidam a todos 
para participarem do 
grupo aos sábados, a 
partir das 18h40 no 
Salão da Catedral São 
Dimas.
Acompanhe, também 
AO VIVO, todos os 
sábados, a partir das 
18h40 pela Web Rá-
dio São Dimas --> ra-
diosaodimas.com.br/

Retiro de Cura e Li-
bertação 
Dias 9, 10 e 11 de 
Setembro, na Casa 
Kolbe, em Caçapava. 
Com o Tema: A Cura 
de todos os Males. 
Mais informações pe-

los contatos: 12 3322-
0543 / 98804-0577 / 
98814-9317
Inscrições na Secre-
taria da Catedral São 
Dimas ou no GONSF 
- G.O. Nossa Senho-
ra de Fátima aos sá-
bados a partir das 
18h30.

Retiro para Homens
O Grupo Nossa Se-
nhora da Natividade 
convida para o Retiro 
de Homens que acon-
tecerá na Casa de Re-
tiro Monte Tabor nos 
dias 16, 17 e 18 de 
setembro. As vagas 
são limitadas. Infor-
mações e inscrições: 
(12) 99724-0909 Fer-
nando / (12) 99155-

2235 Mauricio / (12) 
98129-3429 Lima / 
(12) 99713-7467 Rui.

Encontro de Experi-
ência com 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.

Um presente para 
nossas crianças

A partir desta edição os nossos leitores mirins ganham um 
espaço diferenciado para os seus exercícios de fé. Ainda em fase 
de estruturação, a nova página 15 – das crianças - é elaborada 
pelo casal Ana Paula Merigo e Armando Ferreira, membros da 
Paróquia São João Bosco, em São José dos Campos.

Agradecemos às meninas do “Cantinho dos Anjos” pela parceria 
que por anos tornou possível este rico espaço em nosso jornal. 

Catequistas e pais, aproveitem com carinho este material. Nos 
envie também suas sugestões: jexpress@diocesesjc.org.br.

Vem aí... Encontrão
de Catequistas 2016

A Comissão Diocesana de Animação Bíblico-Catequética 
convida todos os catequistas para o grande encontro que 
acontecerá no dia 9 de outubro (domingo), das 9h às 16h, 
na Comunidade Magnificat (Av. João Rodolfo Casteli, 2947 
- Bairro Pernambucano/Putim – SJCampos).

Com o tema: “Espiritualidade do catequista: caminhos 
para o crescimento na fé”, o encontro contará com a asses-
soria do Pe. Thiago Domiciano Dias, membro da comissão 
diocesana e pároco da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, no Altos de Santana, em São José.

Prepare sua caravana. Vista a 
camiseta de sua pastoral, leva 
faixas, banner e participe com 
toda diocese deste gran-
de momento de unidade. 
Mais informações com 
a coordenação de sua 
paróquia.
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Curso Passo a Passo
ILUSTRADO

     (12) 98128-7543
evacolorido.com.brLivro Educativo

didático
sensorial

pedagógico
infantilLivro Educativo

Coloque as letras em ordem para descobrir 
o signi�cado da palavra Bíblia em grego:

Sl 118,105

A Bíblia é a Palavra de Deus!
Leia um pouquinho todos 
os dias para que você cresça
ainda mais na Fé!
Pinte a Bíblia bem bonito
e escreva uma mensagem!

“Vossa Palavra
é um facho que 

ilumina meus passos, 
uma Luz em 

meu Caminho”!

De
se

nh
o: 

Isa
be

la 
de

 O
liv

eir
a F

er
re

ira

Pegue sua Bíblia, procure as passagens indicadas e escreva a citação nas linhas abaixo:

SETEMBRO

Mês da Bíblia
Sal 22,1:

Lc 1, 31: 

Mt 19, 14: 

Gen 1,31: 

V O L S I R

     (12) 98128-7543
evacolorido.com.brevacolorido.com.br
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

Qual é a paróquia desta foto?
A – Paróquia São Vicente de Paulo
B – Paróquia Nossa Senhora Aparecida
C – Paróquia Nossa Senhora da Soledade

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 Pedro, 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 15 de setembro. 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 Nossa Senhora do 
Bonsucesso, em Monteiro Lobato.
Ganhadora: Inez Hempfling, da Paróquia São Francisco Xavier.

Combatentes no Amor
“Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei” 
(Jo 15,12). Jesus amou-nos incondicionalmente, mesmo sem merecermos, e é 
Seu desejo que façamos o mesmo. Na dureza do dia a dia, enquanto erramos, 
acertamos e buscamos vencer nossas limitações, somos convidados a levantar 
a bandeira do amor, a amar o outro sem esperar nada em troca. Amar é uma 
questão de decisão, e praticar o amor é o único meio de ganhar a vida eterna, 
pois todos os mandamentos podem ser resumidos no ato de amar.

Natalício
8  Diác. Ildeu de Oliveira e Silva
10  Diác. José Donizette Bráz
10  Pe. Rinaldo Roberto de Rezende
11  Pe. Márcio Roberto Pereira Campos
11  Dom Nelson Westrupp, SCJ
13  Diác. Helvécio Cordeiro Póvoa
16  Pe. Ernesto Cunha
16  Diác. Carlos Roberto Firmino
17  Diác. José Portes Grigio
17  Pe. Mário Teodoro Batista
18  Pe. Lindomar Francisco Ferreira
18  Pe. Ademir Nunes Farias
20  Diác. Orival de Souza Titico
20  Pe. Edi Carlos Pereira
20  Diác. Celso de Magalhães
21  Pe. André Delvaux, LC
21  Pe. Narciso Donizete Esmério da Silva
22  Pe. Dimas Eugênio Barbosa
22  Pe. André Afonso Maria Butti 
24  Diác. José de Oliveira Torres
24  Diác. José Aparecido de Queiroz
25  Pe. Francisco Alexandre Vasconcelos
 (Pe. Xandão)

Ordenação
4  (1999)  Diác. Álvaro de Siqueira Vantine
4  (1999)  Diác. Caio Nelson de Santana Ribeiro
4  (1999 ) Diác. Custódio da Cruz Fidalgo
4  (1999)  Diác. Djalma Benedito Rezende
4  (1999)  Diác. Francisco Osvaldo Borges
4  (1999)  Diác. José Dias do Vale
4  (1999)  Diác. José Benedito Leite
4  (1999) Diác. José Donizete Braz
4  (1999)  Diác. José de Oliveira Torres
4  (1999)  Diác. José Roberto dos Santos
4  (1999)  Diác. José Roberto Marillac Moreira
4  (1999)  Diác. José Roque da Rosa
4  (1999)  Diác. João dos Santos de Souza
4  (1999)  Diác. João Mendes Pereira
4  (1999)  Diác. Luiz Carlos Arantes
4  (1999)  Diác. Manoel de Oliveira Figueira
4  (1999)  Diác. Marcos Moreira
4  (1999)  Diác. Pasquale Gerardo
4  (1999)  Diác. Paulo Camargo da Silva
4  (1999)  Diác. Reynaldo Antonio Reginaldo
4  (1999)  Diác. Sebastião Celso Ramos
4  (1999)  Diác. Sebastião Garcia Machado
4  (1999) Diác. Walter Gonçalves da Silva
6  (2014)  Pe. Wilson Roberto Fiorin, SDB
24  (1994) Pe. Bernardo de Oliveira

Divulgação

Livro


