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“Eu sou a porta. Qualquer pessoa
que passar por mim, será salvo” João 10:9

Igreja encerra Ano da Misericórdia

Novos sacerdotes para a
messe do Senhor.Os diáconos 
Éverton e Rogério serão ordenados 
nesse mês de novembro

Diocese em ação:
Comissão Sócio 
Ambiental da nossa 
diocese ganha
destaque mundial

Diocese em AçãoPalavra do Pastor
Apenas retribuímos
à comunidade de 
Deus aquilo que é 
totalmente de Deus

Saúde
Será que você tem 
alergia ou intolerância? 
Saiba mais no artigo do 
Frei Rinaldo Stecanela 
dessa edição.
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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

Um companheiro 
de caminhada

Editorial

Diocese de São José dos 
Campos - 35 anos de história

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), Dimas 
Villas Boas (Pascom Coração de Jesus), Zilda Campos (Paróquia Santa Inês), Pe. Antonio Aparecido Alves (Faculdade Católica), Vanessa 
Fernandes (Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada), Douglas Carraccis (Pascom N. S. da Santíssima Trindade) e Regina 
Celia Araújo (Grupo Filhos no Céu)
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: redacao@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 03 de novembro 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

A comunicação é um dos indispensáveis elementos 
que favorecem o desenvolvimento das pessoas e a trans-
formação da sociedade. Ela instrui, motiva, une, dá dire-
ção ao caminhar, sugere novas práticas...

É para isso que existe o Jornal Expressão (JE), que em 
2017 completará 25 anos de história e serviço e, a cada 
mês, procura ser melhor para cumprir sua missão. Como 
você já deve ter notado, o JE vem passando por algumas 
modificações visando tornar-se mais próximo de cada 
leitor e de cada comunidade aos quais ele se destina como 
companheiro de caminhada para fazer diferença.

No mês de encerramento do Ano da Misericórdia, o 
JE chega às suas mãos recheado de boas notícias, entre 
as quais, apresenta um panorama da vivência deste ano 
nas paróquias de nossa Diocese, conforme anunciado na 
capa.

Novembro é dedicado à conscientização sobre o Dízi-
mo em nossa Diocese. Por isso o JE dá sua contribuição 
para que os diocesanos sejam cada vez comprometidos 
com essa dimensão da fé que está a serviço do culto, da 
evangelização e da caridade.

Dois novos padres serão ordenados nesse mês. A ale-
gria dos que serão ordenados e um pouco de sua história 
poderão ser conferidos na entrevista que eles concede-
ram ao JE. 

Uma novidade do JE de novembro é a seção “Curtas”, 
na qual apresenta notícias rápidas das Paróquias, falando 
sobre obras de construção ou reforma, inciativas criativas, 
celebrações especiais etc.

Os cristãos leigos, cujo dia se celebra na Festa de Cristo 
Rei, recebem destaque nesta edição pelo trabalho reali-
zado pelo Grupo Filhos no Céu e pela reflexão acerca da 
atuação do cristão pós-eleição.

Tudo isso e muito mais você encontrará neste instru-
mento de comunicação, preparado com carinho, dedica-
ção e a colaboração de muitas pessoas. Abra-o com in-
teresse, leia-o com atenção e compartilhe-o com alegria 
para que outras pessoas se enriqueçam com os seus con-
teúdos.

Acolha o JE e ajude outros a acolhê-lo como um amigo 
que ajuda na caminhada pessoal, familiar e pastoral.

Nos últimos meses temos acom-
panhado a trajetória histórica 
de nossa diocese. Nesta edição, 
recordamos os principais marcos 

dos anos de 2005 a 2009.

2005 - Como parte do início das 
comemorações do Jubileu 

de Prata, diocese lança oficialmente sua 
identidade visual: o brasão diocesano. 
Duas novas paróquias são instaladas na 
diocese: Paróquia São José Operário e 
Nossa Senhora de Guadalupe, ambas 
em Jacareí. Igreja Catedral é dedicada e 
“enriquecida pelo tesouro espiritual das 
relíquias de santos”. Ordenações Presbi-
terais: Pe. Ademir Nunes Farias, Pe. Dirceu 
Arantes da Silva, Pe. Donizete Aparecido da 
Silva, Pe. Lucas Rosa da Silva, Pe. Raimundo 
Nonato Viana Sobrinho e Pe. Vicente Bene-
dito Simões. Também neste ano, faleceu 
Pe. Jonas Traversin.

2006 – No ano Jubilar da diocese, 
a grande celebração dos 

25 anos movimenta todas as forças vivas 
desta Igreja Particular. Após um ano de 
preparação com várias atividades, a festa 
maior aconteceu no Pavilhão do Parque In-
dustrial, em São José. A programação con-
tou com show de Pe. Zezinho e Grupo Ir ao 
Povo, homenagens e santa missa em ação 
de graças. Diocese promove 1º Seminário 
sobre Bioética. Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, no Altos de Santana é instalada. 
Ordenação: Pe. Edi Carlos Pereira. 

2007 – No ano que em que Bento 
XVI visitou o Brasil, diocese 

ganhou mais dois sacerdotes: Pe. Fabio 
Ferreira Costa e Pe. Vitor Mendes Santos. 
16 jovens, a partir do “Projeto Amazônia”, 
do Conselho Diocesano da Juventude, 
Campanha da Fraternidade e Pastoral da 
Educação, partiram para missão na Prelazia 

de Tefé (AM). Jornal Expressão completa 
15 anos.

2008 – No Ano Paulino, é inaugu-
rado o Instituto de Teologia 

e Filosofia Santa Teresinha (ITEFIST) e tem 
início o Sínodo Diocesano. Rádio Mensa-
gem comemora 15 anos e Paróquia Sa-
grada Família seus 40 anos de instalação. 
Mais dois novos padres são ordenados: 
Pe. Claudio Cesar Costa e Pe. Thiago Do-
miciano Dias. 

2009 – Diocese abre processo da 
causa de Canonização de 

Franz de Castro. Paróquia Santuário São 
Judas Tadeu celebra 45 anos. Paróquia São 
Benedito, no Galo Branco, é instalada. Re-
sidência Padre Rodolfo Komórek completa 
25 anos e Casa de Acolhida 15 anos. Mais 
um padre para a diocese é ordenado, Pe. 
Alexsandro de Brito Ramos.
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Palavra do Pastor

No próximo dia 20 de no-
vembro, o Papa Francis-
co fará o encerramento 
da Porta Santa, na con-

clusão do Jubileu da Misericórdia. 
Em nossa diocese vamos fazer 
o encerramento do jubileu, com 
encerramento da Porta Santa, na 
catedral, no dia 13 de novembro. 
Este ANO DA MISERICÓRDIA, 
Jubileu da Misericórdia foi uma 
graça e uma bênção para a Igreja 
e para o mundo. Sabemos que o 
Papa Francisco o convocou para 

celebrar solenemente os 50 anos 
de encerramento do Concílio Va-
ticano II, que foi o maior aconte-
cimento dos últimos cem anos da 
Igreja Católica. Só não vivenciou 
este ano santo quem não quis. To-
das as informações foram passa-
das antes e durante o transcurso 
do ano santo. Quem não o cele-
brou colocou-se em situação ad-
versa e contrária à Igreja em todo 
o mundo. Que pena! Para os que 
o celebraram foi uma graça e uma 
bênção. A Igreja inteira, a partir do 
Papa em Roma, os bispos em suas 
Dioceses, as Paróquias, as comu-
nidades, todos tiveram a liberdade 
de passar pela Porta Santa e reali-
zar eventos, orações, celebrações, 
retiros, formações, festas, nove-
nas e tudo o mais, tendo como 
inspiração o Jubileu da Miseri-
córdia. Para marcar ainda mais 
este tempo santo o Papa Francisco 
acrescentou duas novas obras de 
Misericórdia às já existentes: obra 
de misericórdia temporal: “cuidar 
e defender a natureza criada por 
Deus”; obra de misericórdia espi-

Gratidão
ritual: “louvar e agradecer a Deus 
pela criação saída de Suas mãos”. 
Espero que este ano tenha feito 
crescer em todos nós o louvor a 
Deus, pelas suas obras, e nos faça 
sempre mais conscientes e res-
ponsáveis em cuidar de tudo que 
é de Deus e da humanidade.

No mês de novembro costuma-
mos, em nossa Diocese, celebrar 
o mês do Dízimo. Em primeiro 
lugar agradeço a cada dizimista 
que contribui, a partir de sua fé e 
de sua consciência eclesial, com o 
seu Dízimo, mensalmente. Ape-
nas retribuímos à comunidade de 
Deus aquilo que é totalmente de 
Deus. Nós não somos nada sem 
Deus. Nós não podemos nada sem 
Deus. Nós não iremos a lugar ne-
nhum sem Deus. Esse reconheci-
mento, na FÉ, é que nos faz fiéis 
ao Dízimo que entregamos em 
nossa comunidade, para o bem da 
Igreja, seu crescimento, seu de-
senvolvimento, seus compromis-
sos evangelizadores e pastorais. A 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil acaba de publicar um 

documento sobre o Dízimo. Que 
bom se todas as nossas equipes 
de Dízimo da Diocese e das Paró-
quias e comunidades o estudas-
sem e o colocassem em prática! 
Agradeço, como Bispo Diocesa-
no, a todos e todas que, em nos-
sas paróquias e capelas, cuidam e 
promovem a Pastoral do Dízimo. 
É desta responsabilidade pessoal 
e familiar que tiramos o sustento 
para a vida de nossa Igreja Dioce-
sana: evangelização, pastoral, for-
mação dos seminaristas, sustento 
do Clero, construções e reformas, 
vida litúrgica das comunidades, 
sustento das obras sociais e das 
ações missionárias e de caridade, 
e tudo o mais. Tudo para a maior 
glória de Deus e a salvação dos fi-
lhos e filhas de Deus. Obrigado a 
você querido(a) dizimista! Dê a 
Deus, no dízimo, aquilo que você 
crê que Deus merece, na certe-
za de que recebe dEle tudo o que 
você é e possui. Deus o abençoe 
na medida da bênção que você é 
para si mesmo, para os outros e 
para a Igreja!

“Somos dizimistas porque somos igreja!”
A diocese agradece aos dizimistas pelo comprometimento na doação

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

Dalila Benedita Gomes Prianti
Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio

Dona Olímpia Maria dos Santos
Paróquia São Sebastião

Flávia de Oliveira Rezende de Souza
Paróquia São Benedito (Galo Branco)

Marcelo Gomes Costa
Paróquia Nossa Semhora da 

Santíssima Trindade

Vanilda dos Reis
Paróquia Coração de Jesus

Maria Madalena de Lima Rodrigues
Paróquia Coração Eucarístico de Jesus

Maria Geralda de Oliveira
Paróquia São José Operário SJC
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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)

Catequistas de todas as paróquias da diocese tiveram um 
grande momento de partilha, espiritualidade e animação 
no dia 9 de outubro. Mais de mil pessoas participaram do 
Encontrão que aconteceu na Comunidade Magnificat, em 
São José dos Campos.

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

Pedro Luvizotto
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Cerco de Jericó na Paróquia Nossa Senhora 
da Santíssima Trindade emociona fiéis

Em destaque

N
os dias 3 a 9 de outubro, 
a Renovação Carismática 
Católica (RCC) da Paróquia 
Nossa Senhora da Santíssima 

Trindade, promoveu o Cerco de Jericó. 
Com tema “Incendeia-nos”, a presença 
de diversos padres do estado marcou a 
participação de uma multidão de fiéis que 
marcaram presença durante os sete dias de 
pregação e adoração ao Santíssimo.

No segundo dia do Cerco de Jericó, foi 
refletido o Evangelho que narra a história de 
Marta e Maria (Lc 10,38-42).  Para o presidente 
da santa missa, Padre Denis, "às vezes nos 
comportamos como Marta, ao estarmos 
cheios de tarefas e afazeres do dia-a-dia não 
conseguimos sentar aos pés do Senhor, como 
sentou sua irmã, Maria. Precisamos trabalhar e 
tirar um tempo para orar, para ler a bíblia. Pre-
cisamos fazer a vontade do Senhor”, pontuou 
o sacerdote que veio da cidade de Caieiras-SP.

Padre Evander convidou a todos a refletir 
sobre a fé no quinto dia de Cerco. "Jesus 
não se surpreende com os nossos pecados. 
Foi para os pecadores que ele veio. Ele quer 
que nós o surpreendamos com a nossa fé, 
através da ação do Espírito Santo." E comple-

ta: “Jesus nos espera, todos os dias, a todos 
os momentos para nos encontrarmos com 
Ele”. Ele ainda finaliza dizendo que somos 
convidados a conversar mais com Deus, a 
criar nossa intimidade com Ele, do nosso 
jeito. “Assim, estaremos eliminando nossos 
vícios e alimentando nossa fé!", conclui.

O ápice das atividades emocionou os 
fiéis no último dia. Além das sete voltas 
com Jesus Eucarístico, o Pároco Lindomar 
Francisco fez uma reflexão baseada na 

realidade pecadora de cada um. "Senhor, 
tenha compaixão de nós! Assim como os 
leprosos, devemos clamar a cura para nós 
e não para si próprio. O céu é para todos!”.

Durante os sete dias o Santuário do 
Carmo ficou cheio de fiéis em busca de sua 
intimidade com Deus, além disso, diversas 
graças foram alcançadas através desse 
Cerco de Jericó.

Larissa Figueira
Pascom Nossa Senhora da Santíssima Trindade

80 anos de missão social e evangelizadora

A Congregação das Pe-
quenas Missionárias 
de Maria Imaculada 
completa no dia 8 de 

novembro, 80 anos de funda-
ção e aprovação pelo Vaticano. 
Criada em São José dos Campos 
por Madre Maria Teresa de Jesus 
Eucarístico, a Congregação é 
responsável hoje pela adminis-
tração de cinco hospitais no país 
e realizam mais 1,5 milhão de 
atendimentos de saúde pública 
(SUS) por ano. Três hospitais 
estão em nossa região: o Anto-
ninho da Rocha Marmo e o Pio 
XII, em São José dos Campos, e 
a Casa de Saúde Stella Maris, em 
Caraguatatuba. 

O jubileu será comemorado 
com uma missa solene celebrada 
no dia 8 de novembro, às 10h, 
por Dom Cesar, na Capela de 
Maria Imaculada, em São José 
dos Campos (Rua Major Antônio 
Domingues, 244 – Centro). 

“Tão importante quanto ce-
lebrar 80 anos, é o trabalho que 
estamos realizando agora: lançar 
as bases para os próximos 80 
anos de atuação da nossa Con-
gregação. Para isso, acabamos 
de renovar nosso compromisso 
com nosso carisma original, que 
é cuidar dos enfermos em todos 

os seus aspectos; cuidar dos 
idosos; ensinar a catequese; e ex-
pandir as missões humanitárias 
em regiões necessitadas”, disse 
a Madre Geral Sandra Maciel 
Notolini.  

De São José para o mundo. 
Representada pelo Instituto das 
Pequenas Missionárias de Maria 
Imaculada, a obra social das 
Irmãs está presente hoje em 12 
cidades, cinco estados brasileiros 
e em quatro países (Brasil, Portu-
gal, Itália e Moçambique). Além 
dos 5 hospitais (Antoninho da 
Rocha Marmo, Pio XII, Casa de 
Saúde Stella Maris, Hospital Ma-
dre Teresa, Hospital Marieta Kon-

der Bornhausen), que oferecem 
cerca de mil leitos e realizam, em 
média, seis mil partos por ano, a 
Congregação conta ainda com 
seis abrigos de longa perma-
nência que atendem cerca de 
400 idosos em cinco cidades do 
Brasil e Portugal; centros de for-
mação humana e religiosa, uma 
casa de acolhida para pacientes 
com câncer e um pensionato 
para moças. 

Veja mais em:

Foto: Pascom
 Nossa Senhora Aparecida

Curtas

Paróquia Coração de Jesus ergue 
pátio coberto para 4 mil pessoas

Com previsão para ser inaugurado na Missa de Natal, o novo pátio da Paróquia 
Coração de Jesus terá capacidade para 4 mil pessoas sentadas. O novo espaço ainda 
terá um local dedicado a Nossa Senhora Aparecida, como homenagem à Padroeira 
do Brasil na abertura do Ano Mariano. 

Mês missionário

Como gesto concreto do mês missionário, fiéis da Paróquia Nossa Senhora do 
Bonsucesso, em Monteiro Lobato, escreveram cartas que serão enviadas ao Padre 
Márcio, que está em missão em Anori, no estado do Amazonas. A iniciativa foi do 
pároco Padre Vieira.

Restauro Capela

A Capela Nossa Senhora Aparecida, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Jd. 
Oriente), foi internamente reformada para a Festa de 12 Outubro. A pequena capela 
azul que fica na alça de acesso ao Anel Viário provoca curiosidade em muitas pessoas 
que por ali passam, sendo  a primeira igreja a ser construída na zona sul de São José.

Divulgação
Diácono Rogério Lem

es
Arquivo paroquial
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“Lutemos juntos contra a pobreza que 
ofende e mata tantos irmãos e irmãs, 
colocando em prática sérias políticas 
para as famílias e para o trabalho.”

Papa no Instagram @franciscus

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!

Alergia ou intolerância …
o que eu tenho?

Saúde

Queridos leitores
Deus abençoe você e sua 

família com toda sorte de ben-
çãos físicas e espirituais.

Estamos às portas de mais 
um final de ano, onde as tem-
peraturas e o clima começam 
a subir, tempo de festas, de 
programar férias, viagens, etc. 
Por isso, devemos estar aten-
tos com nossa saúde. Muita 
gente confunde alergia e in-
tolerância. É a mesma coisa? 
A semelhança ou a diferença 
vai depender da resposta que 
o nosso organismo vai dar 
quando entra em contato com 
alguns alimentos ou produtos. 

Vamos entender o conceito 
de cada uma delas. Em termos 
gerais e para nossa compre-
ensão, ALERGIA é uma reação 
que o nosso organismo tem 
diante de uma substância que 
o nosso corpo não reconhece 
como saudável. É uma res-
posta até mesmo exagerada 
que nosso sistema imunoló-
gico manifesta quando sente 
que está sendo “agredido”. Há 
uma predisposição genética 
para isso; o organismo produz 
anticorpos; pode aparecer 
em qualquer idade. E pode 
manifestar-se em diferentes 
parte do corpo como pele, 

mãos, pés, boca, olhos e nariz. 
Já a INTOLERÂNCIA é uma 

reação adversa, que tem suas 
consequências mas não envol-
ve ou afeta o sistema imunoló-
gico e muito menos há o fator 
genético ou hereditário como 
condição para o surgimento. É 
uma incapacidade ou deficiên-
cia que o nosso organismo tem 
de processar e digerir certos 
alimentos, por exemplo, a lac-
tose, o gluten e outros. 

Esse quadro abaixo vai ilus-
trar algumas semelhanças 
e diferenças entre alergia e 
intolerância (no caso dos ali-
mentos)

Outubro Rosa

Sintomas de ALERGIA Alimentar Sintomas de INTOLERÂNCIA Alimentar

Urticária e vermelhidão na pele Dor no estômago

Coceira intensa na pele Inchaço da barriga

Dificuldade para respirar Excesso de gases intestinais

Inchaço no rosto ou língua Sensação de queimação na garganta

Vômitos e diarreia Vômitos e diarreia

No caso de uma ALERGIA 
ALIMENTAR os sintomas e as 
reações aparecem imediata-
mente pelo corpo, mesmo 
quando a quantidade ingerida 
é pequena; na INTOLERÂNCIA 
ALIMENTAR as reações apa-
recem um pouco mais tarde 
e a gravidade vai depender 

da quantidade de alimento 
ingerido. Em ambos casos, as 
pessoas afetadas dever retirar 
todos os alimentos que produ-
zem essas reações bem como 
as receitas que são preparadas 
com alimentos causadores os 
sintomas acima. 

O diagnóstico para saber 
se a pessoa tem alergia é feito 
através de testes de alergia na 
pele ou exames de sangue; no 
caso da intolerância além de 
exames de sangue,  é feito o 
teste da provocação (comer o 
alimento e verificar a reação 
do mesmo no organismo para 

continuar a ingesta ou sua 
retirada do cardápio)

Procure prestar atenção no 
seu corpo quando você está se 
alimentando!

Foto: Pascom
 Nossa Senhora Aparecida

Curtas

São José Operário (SJC): 
18 anos de paroquia

Fiéis se uniram em torno da matriz São José Operário, em São José dos Campos, 
simbolizando a união de todas as 24 comunidades da família paroquial e registra-
ram o “abraço” dado na igreja em comemoração aos 18 anos de paróquia, no dia 2 
de outubro.  “Paróquia unida, comunidade fortalecida! Vem com a gente porque 
aqui é bom demais! Viva São José operário!” Pe Alexandre Rodolfo aparecido da 
Costa, pároco.

Missa da Juventude

Sempre no terceiro sábado de cada mês, os jovens da Paróquia Nossa Senhora 
da Soledade se reúnem para um momento de confraternização. No mês de outubro 
o motivo foi mais do que especial: o aniversário de 1 ano da Missa da Juventude 
que é celebrada na Capela São Francisco de Assis. Parabéns para o grupo!

“Sou católico, sou devoto”

Dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida e a paróquia dedicada 
à Padroeira do Brasil em nossa diocese festejou em grande estilo. A procissão 
festiva percorreu as ruas do bairro Interlagos e um helicóptero sobrevoou com a 
imagem da santa.

Foto: Divulgação
Foto: Diácono Rogério Lem

es
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Entrevista

Nossa diocese se prepara para receber dois novos sacerdotes nesse mês de novembro. 
O Jornal Expressão entrevistou os dois diáconos transitórios e mostra um pouco da identi-
dade desses dois jovens que atenderam ao sim pela vocação religiosa. Confira:

Éverton Machado
dos Santos
Idade: 28 anos
Filho de: Neide Mora-
es Machado e Evaristo 
Pereira dos Santos
Ingresso no seminário: 
11 de fevereiro de 2008

Jornal Expressão: Qual 
a sua comunidade de ori-
gem e quais atividades  e 
como era sua vivência lá?

Éverton: A minha comu-
nidade de origem é Santa 
Rosa de Lima que faz parte 
da Paróquia São Silvestre, 
n o  B a n d e i r a  B r a n c a ,  e m 
Jacareí .  A minha primeira 
atividade na Igreja foi como 
coroinha. Eu tinha 11 anos, 
e antes disso só fazia a cate-
quese mesmo. Depois, com a 
adolescência e juventude, eu 
participei da liturgia e Pas-
toral da Juventude além da 
Pastoral da Comunicação. 
Era um tempo muito bom!

JE: E o tempo de infân-
cia? Como era a sua rela-
ção com escola, amigos, 
família?

Éver ton:  Eu sempre fui 
um bom aluno, tinha boas 
notas e gostava de estudar. 
O que eu lembro com muito 
ca r i n h o  é  d o s  a m i g o s  d e 
infância. Hoje em dia cada 
um tomou seu rumo e que 
é muito difícil  da gente se 
encontrar. 

JE: Quando o Éverton 
teve a certeza da vocação?

Éverton: Eu costumo di-
zer que a única cer teza eu 
tenho é a certeza da fé. As 
coisas vão acontecendo e, 
ao longo na nossa experi-
ência com Deus, a gente vai 
percebendo o chamado d'Ele 
na nossa vida. Junto do cha-
mado dele tem uma resposta 
da nossa parte também. Até 
os meus 15 anos eu queria 
casar e ter quatro filhos. Na 
amizade com alguns ami-
gos seminaristas,  eu pude 
enxergar que não era coisa 
de super homem.

JE: Por quais paróquias 
passou durante a experi-
ência pastoral?

Éverton: Em 2009/2010, 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no bairro Campos dos 
Alemães. De 2011 a 2012 na 
Coração Eucarístico de Jesus, 
no Parque Novo Horizonte. E 
de 2013 a 2014, na Paróquia 
São José Operário, Jacareí. E 
desde 2015, estou na Catedral 
São Dimas. Estive envolvido 
nos últimos três anos com 
a Comissão para Animação 
Biblico-Catequética.

JE: Qual lema da orde-
nação Presbitetal e qual 
significado?

Éverton: "Eleito na graça 
p a ra  s e r v i r  n o  a m o r."  M e 
r e c o r d o  d a  p a s s a g e m  d o 
Evangelho de João 15,16 que 
diz: "Não foste vós que me 
escolheste mas eu que vos 
escolhi".  O chamado par te 
de Deus em primeiro lugar.

Rogério de Souza 
Lemes 
Idade: 28 anos
Paróquia de origem: 
São Bento, São José dos 
Campos
Filho de: José Osmar e 
Clarice
Ingresso no seminário: 
11 de fevereiro de 2008

Jornal Expressão: Como 
era a sua infância?

Rogério: Passei um pouco 
da minha infância no Jardim 
Morumbi,  em Santana, no 
Jardim Petrópolis,  na região 
do Parque Industrial.  Tive 
um grupo de amigos muito 
significativos, a maioria da 
comunidade religiosa. Desde 
pequeno, já manifestava  e 
desejo de entrar para o semi-
nário e ser padre. Tive uma 
infância muito boa,  junto 
da minha família, junto dos 
amigos da rua e muito acres-
centa ao que sou hoje.

JE: Por quais paróquias 
passou durante a experi-
ência pastoral?

Rogério: Nos dois primei-
ros anos da Filosofia, e fiquei 
na Paróquia Nossa Senhora 
do Bonsucesso, em Monteiro 
Lobato, junto ao Padre Dir-
ceu. Lá convivi muito com a 
juventude. De 2011 e 2012 
estive na Paróquia São José 
Operário, em Jacareí, onde 
t ra b a l h e i  j u n t o  a o  Pa d r e 
Afonso. De lá, fui para Paró-
quia Nossa Senhora Apare-
cida, no Parque Interlagos. 
Muito aprendi com o Padre 
A l e x s a n d o,  c o m  s e u  j e i t o 
animado de ser,  de querer 

e ir fazer, muito próprio do 
padre Alex. De lá, eu fui para 
a Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima no Jardim Oriente, 
onde estou até hoje.

JE: Qual o seu lema de 
ordenação presbiteral e 
qual significado?

Rogério:  "Meu lema é 
Eleito segundo a caridade 
de Cristo que se fez servos 
de todos." Eu me inspirei na 
homilia do Papa Francisco 
no Jubileu dos diáconos, e 
me chamou muito a atenção 
quando ele citou um dito de 
São Policarpo se referindo 
aos diáconos como aqueles 
que servem.  Isso me chamou 
muito a atenção porque se 
tem algo que muito me tocou 
no estudo da Teologia é a 
figura de Cristo como aquele 
que serve, aquele que se doa 
inteiramente. Eu fui escolhi-
do, não fui  eu que escolhi 
seguir esse caminho. 

JE: Como foi e experi-
ência de vocês no Ama-
zonas?

Rogério: Foi uma experi-
ência muito rica em conhe-
cer uma realidade diferen-
te, tanto regional e social,  
quanto rel igiosa.  Mostrou 
pra mim e para o Evér ton  
a figura de uma igreja po-
b re,  d i s t a n t e,  m a s  q u e  s e 
esforça o máximo para se 
manter viva. Encontramos 
lá um povo de Deus muito 
vivo! Nossas comunidades 
são imensas. Paróquias com 

cinco missas (por domingo) 
e todas repletas de gente. 
A experiência me mostrou 
o quanto eu tenho que va-
l o r i z a r  o  q u e  te m o s  a q u i . 
I m p r e s s i o u - m e t a m b é m  a 
forma como o padre Márcio 
se identificou com a missão.

JE: Pra quem ainda não 
tem a certeza desse cha-
m a d o,  q u e  m e n s a g e m 
você deixaria?

Rogério: Aos jovens eu 
deixo a seguinte mensagem: 
Não tenham medo! Não te-
nham medo de se arriscar e 
seguir o caminho do Senhor. 
Não tenham medo de ouvir a 
voz do Senhor. Porque a voz 
de Deus clama no coração da 
gente, a voz de Deus ressoa 
no nosso ouvido, mas a gen-
te precisa parar para ouvir. 
Não tenham medo de abrir 
mão da sua realidade ou de 
seus planos para alcançar 
o plano de Deus. A primeira 
vocação de todos nós é  a 
felicidade. O diferencial de 
nós, cristãos, é ser feliz, mas 
fazendo os outros felizes.



8  EXPRESSÃO  Novembro

Igreja celebra encerramento do Ano da MisericórdiaCapa

O Jubileu da Misericór-
dia foi proclamado 
pelo Papa Francisco 
para ser vivido in-

tensamente em cada diocese, 
permitindo assim a qualquer 
pessoa encontrar a miseri-
córdia de Deus Pai através da 
missão viva da Igreja. A aber-
tura simbolizou a acolhida aos 
católicos e também a passa-
gem para a salvação, uma vez 
que quem passasse pela Porta 
Santa receberia indulgência 
plenária, desde que buscasse a 
confissão, a comunhão, fizesse 
reflexão sobre a misericórdia e 
rezasse pelo Santo Padre.

Nossa diocese teve a alegria 
de viver, aos quatro cantos das 
seis cidades que a compõem, a 

profundidade da misericórdia 
de Deus. Em São José dos Cam-
pos, a Porta Santa foi aberta 
dia 17 de dezembro do ano 
passado, na Catedral Dioce-
sana de São Dimas, marcando 

1 Paróquia São Vicente de 
Paulo realizou a Cele-
bração Penitencial na 
matriz, e fizeram a Pere-
grinação à Porta Santa 
na semana de início da 
novena do padroeiro.

2 Os diáconos permanen-
tes celebraram o dia de 
seu padroeiro com a 
missa presidida por Dom 
Cesar e no final da cele-
bração, passaram juntos 
com a família pala Porta 
Santa.

3

Pastorais e movimentos também passa-
ram pela Porta Santa. A Legião de Maria 
fez a peregrinação com todo o grupo na 
Catedral São Dimas, assim como cate-
quizandos, catequistas e familiares da 
Paróquia São João Bosco.
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Igreja celebra encerramento do Ano da Misericórdia
Fotos: Divulgação

assim o início do Ano Santo, 
na Diocese. Em Jacareí, a Igreja 
Nossa Senhora do Bonsucesso 
recebeu centenas de fiéis no 
dia 22 de dezembro para o rito 
solene.

Desde então, 330 dias se 
passaram! Sob o tema “Miseri-
cordiosos como o Pai”, nas fes-
tas dos padroeiros, paróquias 
refletiram sobre o Deus Miseri-
cordioso que nunca abandona 
seu povo. 

No próximo dia 13 de no-
vembro, às 11h, toda a diocese 
estará reunida novamente 
para encerrar esse Ano Jubilar 
da Misericórdia. A data mar-
cada antecede uma semana 
da data escolhida pelo Papa 
Francisco para fazer o encer-
ramento do 29º Jubileu da 
história da Igreja Católica. O 
fechamento da Porta Santa da 
Basílica de São Pedro será na 
Solenidade de Cristo Rei, em 
20 de novembro.

4 Em Jacareí, a Missa da 
Saúde foi especial com 
a passagem dos enfer-
mos pela Porta Santa na 
celebração que uniu as 
regiões pastorais 6 e 7.

5 A Paróquia Nossa Se-
nhora da Santíssima 
Trindade peregrinou 
pelas ruas de Jacareí 
rumo à Igreja Nossa 
Senhora do Bonsucesso, 
no Centro, para realizar 
a passagem pela Porta 
Santa.

6 Fiéis da Paróquia 
Maria Auxiliado-
ra dos Cristãos 
acordaram cedo 
para a caminhada 
penitencial que 
terminou com a 
chegada dos pe-
regrinos à Porta 
Santa.

7 De Santa Branca 
até Jacareí, fieis 
foram acompan-
hados pelo páro-
co, Pe. Raimundo 
Nonato e viveram 
um momento 
intenso de fé e 
experiência da 
misericórdia 
divina.
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Diocese em Ação

Paróquia recebe Professor Felipe Aquino
em manhã de espiritualidade

Comissão Socioambiental
é citada em guia mundial
para Eco Paróquias

Colégio de ministros da comunhão, benção e consolo participaram de encontro sobre importância da Eucaristia na vida ministerial

A Paróquia Imaculada 
Conceição realizou, 
no mês de outubro, 
a manhã de espiri-

tualidade para o colégio de 
Ministros Extraordinários da 
Comunhão (MEC). O evento 
aconteceu no Colégio Maria 
Imaculada, e foi marcado por 
acolher os novos membros 
da equipe em uma primeira 
agenda comunitária, além 
de receber o Professor Fe-
lipe Aquino, que partilhou 
conhecimentos referentes à 
importância da Eucaristia na 
vida dos leigos como minis-
tros extraordinários. 

Para Izabel Cristina Duar-
te, coordenadora do MEC, o 
encontro foi um momento de 

compartilhar ideias, interesses 
e expectativas sobre a real 

função do colégio de ministros 
dentro da Igreja. “Falou-se bas-
tante que somos responsáveis 
de levar Cristo às pessoas da 
comunidade, principalmente 
àquelas que no momento pas-
sam por problemas de saúde”, 
explica. 

Bernadete Azevedo Silva, 
ministra há 22 anos na Paró-
quia, conta que o aprendizado 
muito contribuiu para sua 
caminhada cristã. “Ele (prof. 
Felipe) é muito sábio, e, quan-
do fala, você percebe e ex-
perimenta a força do Espírito 
Santo, sem nenhuma vaidade 
espiritual”. 

Clara de Assis, ministra re-

cém-instituída, alega que o 
momento mais marcante na 
manhã de espiritualidade foi 
o amor e o respeito pelo mis-
tério da Transubstanciação, 
abordado por Felipe Aquino, 
em que as substâncias do pão 
e do vinho se tornam subs-
tâncias do Corpo e do Sangue 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
“Temos o dever de cumprir 
com o serviço assiduamente, 
pois somos corresponsáveis 
pela construção da comuni-
dade. Cabe a nós demonstrar 
com as atitudes, as caracterís-
ticas de Jesus”. 

Emerson Tersigni 
Pascom Imaculada Conceição - Jacareí

Professor Felipe Aquino atende Ministros Extraordinários após palestra sobre a importância da Eucaristia

A Comissão Socioambiental da 
Diocese de São José dos Cam-
pos foi citada como exemplo 
para "educação informal 

para estilos de vida favoráveis ao clima" 
(Informal Education on climate-friendly 
lifestyles).

A publicação Eco-Parish Guide (Guia 
para Eco Paróquias) foi produzida pelo 
Movimento Católico Global pelo Clima 
e deseja ser um guia prático para as 
paróquias, a fim de reduzir as emissões 
de gases do efeito estufa provocado 
pelas comunidades católicas, tomando 
medidas para atenuar as mudanças 
climáticas. Além da Diocese de São José 
dos Campos, outras dioceses também 
são citadas com iniciativas semelhantes, 
como a Arquidiocese de Atlanta, nos EUA 
e a Arquidiocese de Otawa, no Canadá.

O guia, disponível ainda apenas em 
inglês, pode ser acessado por meio deste 
link. O texto que cita a iniciativa da Dio-
cese de São José dos Campos encontra-se 
na página 24. Nele são relatados os ma-
teriais educativos criados pela Comissão, 
como a cartilha "O Saneamento Básico 
dos municípios da Diocese de São José 
dos Campos", que tratou da Campanha 
da Fraternidade 2016 a partir de um 
olhar local para as nossas comunidades.

Para Luciano Rodolfo de Moura 
Machado, Coordenador da Comissão 
Sócio Ambiental, é motivo de alegria, 
mas ele reconhece que isso aumenta 
ainda mais a responsabilidade. “Para 
podermos ensinar, precisamos teste-
munhar. E nossa diocese, apesar de já 
ter uma experiência para contar, ainda 
precisa fazer muito pelo cuidado com 
a Casa Comum. Por isso, nossa próxima 
iniciativa é lançar uma cartilha para as 
paróquias e paroquianos assumirem 
ações de cuidado com o meio ambiente 
nas próprias pastorais. Há ainda um 
longo percurso pela frente”, adianta ele.

Assembleia das Igrejas Particulares
reflete a Pastoral Familiar à luz da
Amoris Laetitia

“Nova Pastoral Familiar à luz 
da Exortação Apostólica Pós-
-sinodal Amoris Laetitia” foi o 
tema central da 38ª Assembleia 
das Igrejas Particulares, de 14 
a 16 de outubro, em Itaici (Vila 
Kostka), município de Indaia-
tuba (SP).

Dom Cesar Teixeira, bispo 
diocesano, padre Edinei Evaldo 
Batista, coordenador diocesa-
no de Pastoral, diácono José 
Carlos e a esposa Fatinha, da 
comissão diocesana da Pastoral 
Familiar, e o casal Renata e Sil-
vano, coordenadores diocesa-
nos da Pastoral Familiar repre-
sentaram a Diocese de São José 
dos Campos no evento, que 
também teve a presença do 
diácono José Silva, pela Comis-
são Regional dos Diáconos e da 
jornalista Ana Lúcia Zombardi 
pela Pastoral da Comunicação 
do Regional Sul 1.

O tema central foi escolhido, 
dentre outras sugestões apre-
sentadas durante a Assembleia 
Regional dos Bispos, realiza-
da em junho, em Aparecida. 
Para ajudar na preparação da 
Assembleia das Igrejas foi ela-

borado um subsídio e enviado 
aos participantes.  Dom João 
Bosco Barbosa de Souza, pre-
sidente da Comissão Episcopal 
para a Vida e a Família da CNBB 
Nacional e bispo diocesano 
de Osasco, fez a apresentação 
sobre o tema principal da 38ª 
Assembleia. No sábado, 15, o 
casal Pedro e Ketty de Rezende, 
da Arquidiocese de Campinas, 
que foram auditores no Sínodo 
dos Bispos, contaram sobre 
a experiência vivida durante 
o Sínodo. Os participantes 

reuniram-se em grupos e apre-
sentaram as propostas para os 
questionamentos em plenária. 
Os frutos desta Assembleia 
serão apresentados em um 
subsídio que será preparado 
por Dom João Bosco.

A Assembleia das Igrejas par-
ticulares é órgão que expressa 
a comunhão, a participação e 
a missão das Dioceses deste 
Regional e chama-se Assem-
bleia das Igrejas porque tem a 
participação de leigas e leigos 
que atuam nas Igrejas locais.

Divulgação
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Estude Teologia
Vestibular 2017

Afinal, como entender os evangelhos apócrifos?
Artigo

A palavra apócrifo 
tem sua origem 
no idioma grego 
e significa “oculto, 

escondido”, algo “sem au-
toridade”, “de autor falso” 
e relacionada às obras de 
artes – livros, poemas, pin-
turas, esculturas – adquire 
uma conotação negativa:  
trabalho “sem autoria com-
provada”. Este conceito de 
apócrifo, aplicado aos textos 
sagrados, refere-se aos li-
vros não reconhecidos pelas 
Igrejas – Católica, Protestan-
tes, Ortodoxas - como ver-
dadeiros. Obras sem autores 
comprovados e revestidas 
de inúmeras fantasias, reple-
tas de hipóteses sobre a vida 
e hábitos de importantes 
personagens bíblicos.

Sabemos da existência de 
textos apócrifos ligados ao 
Antigo e ao Novo Testamen-
to. Para os sábios judeus 
existem, pelos menos, vinte 

e três livros, tidos como não 
inspirados. Estes textos foram 
escritos entre o século III a.C 
ao I da nossa era e ficou sob a 
responsabilidade da pequena 
comunidade de sábios judeus 
após a segunda grande guerra 
contra os romanos, conhecida 
como a revolta de Bar Korbah 
(135 d.C.), incluí-los ou não no 
cânon (na ordem, na seleção) 
dos Livros Sagrados. Do Anti-
go Testamento destacam-se, 
entre os livros apócrifos: os 
quatro livros dos Macabeus, 
Judite, Tobias, o quarto livro 
de Esdras e os testamentos dos 
Doze Patriarcas.

Em relação ao cristianismo 
e aos textos do Novo Testa-
mento, o debate entre “livros 
canônicos” e “livros apócrifos” 
marcou os primeiros sécu-
los do cristianismo. Disputas 
teológicas sobre a trindade, 
cristologia, salvação assumi-
ram vultos nas mais diversas 
esferas da época animadas 

por personagem como: Ário, 
Nestório, Marcião, Pelágio e 
tantos outros. O ponto final 
aos debates só aconteceu em 
1546, durante o Concílio de 
Trento, época em que esta-
beleceram a quantidade dos 
livros que, hoje, conhecemos 
como sendo de inspiração 
divina, mantidos em nossas 
bíblias (73 livros). Os primeiros 
autores cristãos enfrentaram 
inúmeros problemas diante 
de uma enorme quantidade 
de textos apócrifos que circu-
lavam na época.

Declarar que uma obra de 
literatura é apócrifa não signi-
fica que sua leitura foi proibi-
da. Muito menos pensar que 
a Igreja procurou escondê-las, 
guardando-as debaixo de sete 
chaves, com medo de provo-
car mudanças nos dogmas 
ensinados pela tradição cristã.

Com a mor te de Pedro 
(64 d.C) e Paulo (67 d.C), em 
Roma, termina, praticamente, 

a primeira geração dos após-
tolos. Caberá aos primeiros 
estudiosos cristãos a tarefa 
de ler, interpretar e ensinar 
as verdades sobre Jesus e os 
evangelhos, em meio a vários 
livros e textos apócrifos. Santo 
Irineu (130-208 d.C) já alertava 
aos incrédulos que abando-
navam as Sagradas Escrituras, 
escrevendo “se alguém não 
aceita seus ensinamentos, des-
preza o próprio Cristo Senhor, 
despreza o Pai e condena a si 
mesmo”. Escritores como Ter-
tuliano (150-222?), Orígenes 
(185-254), Santo Agostinho 
(354-430), São Jerônimo (347-
420) chegam a fazer sérias 
denúncias contra pessoas ou 
grupos ávidos em confundir 
a fé em Jesus Cristo e os ensi-
namentos transmitidos pelos 
apóstolos.

A lista mais extensa de escri-
tos considerados falsificados 
foi divulgada pelo papa Gelá-
sio, falecido em 496, contendo 

o número de sessenta obras 
não inspiradas e não escritas 
pelos apóstolos ou pelos 
evangelistas. Na lista, desta-
cam os evangelhos de Tomé, 
de Felipe, de Matias, de 
Barnabé, de Estevão, além 
do livro sobre o nascimento 
do Jesus envolvendo Maria 
e a parteira. 

Uma leitura sobre o uni-
verso cultural refletida nos 
livros apócrifos tem colabo-
rado, em muito, na compre-
ensão da história do desen-
volvimento do cristianismo 
nos seis primeiros séculos. 
Favorece compreender a 
importância e ensinamen-
tos dos primeiros padres 
da Igreja, além de oferecer 
elementos valiosos no en-
tendimento dos dogmas no 
catolicismo.  

Pe. Dr. Antonio Carlos Frizzo
Doutor em Teologia Bíblica e Docente na Faculdade 

Católica-SJC

Estão abertas as inscri-
ções para o vestibular 
para o curso de gradu-
ação em Teologia da 

Faculdade Católica de São José 
dos Campos. O curso tem dura-
ção de quatro anos e a Católica-
-SJC oferece 50 vagas. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site 
www.faculdadecatolicasjc.edu.
br e a prova será aplicada no dia 
19 de novembro, em São José 
dos Campos e Jacareí.

PÓS-GRADUAÇÃO
A Faculdade Católica-SJC 

oferece Pós-graduação Lato 
sensu em Teologia para porta-
dores de diplomas de cursos 
de graduação que desejam 
especializar-se na área do co-
nhecimento teológico, com um 
curso de 360 horas, mais a apre-
sentação de uma monografia, 
para receberem o Certificado 
de Especialista. Confira as áreas 
de especialização.

TEOLOGIA BÍBLICA. O curso 
de Pós graduação Lato sensu 
em Teologia Bíblica preten-
de introduzir os cursistas nas 
últimas pesquisas bíblicas, 

fazendo uma leitura, ao mesmo 
tempo, exegética, pastoral e 
orante dos textos sagrados.

PASTORAL E GESTÃO ECLE-
SIAL. Contribuir para que o 

ministério da gestão pastoral 
possa ser exercido com com-
petência, eficiência, eficácia, 
efetividade e espiritualidade 
por agentes devidamente qua-

lificados em todos os âmbitos. 
DOUTRINA SOCIAL DA 

IGREJA. Apresentar as indica-
ções e os grandes princípios da 
Doutrina social da Igreja, com 
especial atenção aos proble-
mas de nosso tempo.

A FACULDADE
Com excelente corpo do-

cente, formado por mestres 
e doutores nas respectivas 
áreas teológicas e áreas afins, 
a CATÓLICA-SJC prima pela 
excelência no ensino, pesquisa 
e extensão. Possui apropriada 
infraestrutura com salas de 
aula equipadas com data-show, 
som e iluminação; auditório 
para 400 pessoas, laboratórios 
de informática e uma bibliote-
ca especializada.

O que você está esperando? 
É hora de investir em você mes-
mo. Amplie seus horizontes! 
Estude na Faculdade Católica 
de São José dos Campos.
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O cristão pós-eleição

Igreja em diálogo

No dia três de outu-
bro, nós elegemos 
o poder executivo 
e o poder legislativo 

de nossa cidade. Com isso, 
temos o sentimento de dever 
cumprido. Agora, só daqui 
a quatro anos, passaremos 
novamente por todo esse 
evento. Estamos enganado!

Ao longo da história, a co-
munidade teve que respon-
der aos desafios que se foram 
apresentando à sua tarefa de 
anunciar a boa nova de Jesus 
Cristo a todos os povos e 
culturas, no cumprimento do 
“mandato evangélico”.

A essa tarefa, de conciliar 
a fé católica com a vida con-
creta das diversas pessoas, 
inclui-se também o dever de 
acompanhar os candidatos 
que ajudamos a eleger e tam-
bém aqueles que se elegeram 
sem o nosso voto.

Temos como cultura criti-

Fiéis de Pouso Alegre participam
de encontro na Diocese de São José

O Grupo de Apoio 
a Familiares com 
“ Fi l h o s  n o  Cé u” 
real izou um En-

contro de Espiritualidade 
no último dia 16 de outubro. 
Além de São José e Jacareí, 
12 membros do grupo de 
reflexão vieram de Pouso 
Alegre, Minas Gerais, para 
participar desse momento 
de aprofundamento da fé 
que aconteceu na Paróquia 
Nossa Senhora da Soledade, 
no bairro Vista Verde, em 
São José.

O encontro inicou às 8h 
com o Carlinhos, da Catedral 
São Dimas. Padre Rogério 
Augusto presidiu a missa, 
às 11h, e conduziu a segun-
da parte do encontro que 
encerrou-se às 15h.

Filhos no céu. O Grupo de 
Reflexão Filhos no Céu tem 
por objetivo fortificar e aju-
dar os pais neste momento 
difícil, que é a perda de um 
filho. É principalmente um 
espaço de ident i f icação, 

onde mães e pais  sabem 
que não estão sozinhos, que 
existem outras pessoas que 
passa pela mesma situação. 
O encontro do Grupo é vol-
tado as Mães e Pais e fami-
liares que tiveram a ordem 
natural da Vida invertida.

Quando surgiu? Padre Ro-
gério Augusto das Neves co-
nheceu esse trabalho que já 
era realizado na Itália. Dessa 
forma, apresentou à Regina 
Célia de Araújo, que passou 
pela experiência de perder 
uma filha com 17 anos. Com 
a ajuda dos Padres Paulo 
Renato e Rogério Augusto 
e da Irmã Lucinéia, Regina 
planejou  formação do gru-
po. Surgiu, então, em 19 de 
setembro de 2009 o Grupo 
Filhos no Céu na Diocese de 
São José dos Campos.

Hoje o grupo realiza en-
contros em São José e em 
Jacareí. Além de meditar a 
palavra de Deus, a harmonia 
entre os membros propor-
ciona lindos momentos de 
partilha e reflexão. Pois só 
quem passa por um  mo-
mento duro como é a perda 
de um ente querido, sabe 
da importância do amparo 
de amigos e familiares para 
amadurecer na fé.

car os políticos, em todos os 
sentidos, mas temos que ter 
consciência de que estamos 
criticando a nós mesmos, 
pois não fazemos nada a 
respeito. 

Assim, a diocese de São 
Jose dos Campos por in-
termédio da EPC, Escola de 
Política e Cidadania (loca-
lizada na Faculdade Cató-
lico, na avenida São João, 
nº2650) vem convidar a todos 

a participar de um curso para 
aprender a exercer a sua cida-
dania, acompanhando tanto 
o poder executivo como o 
legislativo.

Esse curso tem como obje-
tivo educar para a prática da 
política e da cidadania com 
princípios éticos emanados 
da Doutrina Social da Igreja 
(DSI).

Se perguntarem “Qual a 
função de um prefeito?”, “O 

que é uma LOA?”, “Como o 
dinheiro arrecadado pela 
prefeitura é gasto?” não sa-
beremos responder.

O mesmo para o poder 
legislativo: “Qual a função 
de um vereador?”, “Qual foi a 
lei que o vereador que você 
ajudou a eleger fez?”, “Onde 
encontrar todas essas infor-
mações?”.

 O curso está orga-
nizado em quatro módulos: 
Doutrina Social da Igreja, 
Ética, Política e Cidadania. No 
módulo DSI, você irá apren-
der a encontrar na Bíblia 
um Jesus agindo dentro da 
doutrina social e todos os do-
cumentos da Igreja a respeito 
dessa doutrina. No módulo 
Ética, você irá aprender o 
princípio ético social, econô-
mico e político. No módulo 
Política, você irá encontrar as 
respostas para todas as per-
guntas que foram feitas aci-

ma. E finalmente no módulo 
Cidadania, você irá aprender 
a exercer a sua cidadania.

 Com a transparência 
da informação, encontramos 
todas as informações via in-
ternet: o que o prefeito está 
fazendo, para onde está indo 
nosso dinheiro, como está 
acontecendo a distribuição 
da arrecadação, quem são os 
fornecedores da prefeitura, 
etc. O mesmo sobre os vere-
adores: o que cada vereador 
está fazendo, qual projeto de 
lei foi aprovado, etc.

Não fique na ignorância, 
venha exercer sua cidadania 
e criticar com sabedoria. En-
tre em contato pelo telefone 
4009 8383, pelo site www.
faculdadecatolicasjc.edu.br 
ou pelo e-mail escoladepoli-
tica@diocesesjc.org.br.

Diácono Jovino Rezende Neto
Escola de Política e Cidadania

Quando acontecem os encontros?
São José dos Campos
Paróquia Nossa Senhora da Soledade - Todo 3º domingo do mês, às 15h
Jacareí
Paróquia Santa Cecília - Todo 3º sábado do mês, às 17h
Em breve também em São Paulo
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Compromissos do Bispo Diocesano

Crismas
Em outubro, Dom Cesar presidiu missas de crisma nas paróquias São Benedito (Galo Branco), São Silvestre, Nossa Senhora Aparecida, N. Sra. do Perpétuo Socorro, Santo Antônio, São João Batista, São Vicente de Paulo, Coração 
de Jesus e Nossa Sra. da Santíssima Trindade. 

Assembleia das Igrejas
De 14 a 16 de outubro, Dom Cesar participou da Assembleia das Igrejas, 
em Itaici (Vila Kostka), município de Indaiatuba (SP). Junto com ele, Pe. 
Edinei, diáconos e leigos integraram o grupo que representou a diocese 
de São José no encontro que reúne todo o Estado de São Paulo.

Formação da Sub-Região
“Amoris laetitia: Espiritualidade, Aspectos Canônicos e Prática Pastoral” foi o tema da Formação Permanente do Clero, da Sub-Região Aparecida, em 
Passa Quatro (MG), de 24 a 27 de outubro. A sub-região é composta pela Arquidiocese de Aparecida e dioceses de São José dos Campos, Taubaté, 
Lorena e Caraguatatuba. 

Encontrão de Catequistas
A missa com Dom Cesar marcou o início do encontro que reuniu catequistas das 45 paróquias da diocese. Este evento também é uma oportunidade para o bispo diocesano estar mais próximo dos que com grande alegria e 
entusiasmo transmitem a fé par meio da formação catequética.

Dia do Médico
No dia 18 de outubro, dia de São Lucas, médico e evangelista, Dom 
Cesar celebrou missa em ação de graças pelos profissionais da saúde. A 
ocasião marcou os 10 anos do Grupo de Médicos Católicos da diocese.

Novenas e Festas
As paróquias Nossa Senhora do Rosário, São Francisco de Assis e N. Sra. Aparecida receberam Dom Cesar Teixeira para a Celebração Eucarística dentro 
da novena de seus padroeiros.

Fotos: Divulgação
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Paróquias em festa

Agende-se
Bazar de Natal
O Clube de Mães da Paróquia Santo Agos-
tinho promove nos dias 19, 20, 26 e 27 de 
novembro, após as missas, o bazar benefi-
cente com artesanato em geral. Antecipe 
suas compras de Natal. A renda será rever-
tida para as obras sociais da comunidade. A 
Paróquia Santo Agostinho fica na Av. Papa 
João Paulo II, 150 – Urbanova, em São José 
dos Campos.

Clube da Vovó
Durante o ano, elas se reúnem no salão 
paroquial da Catedral São Dimas e desen-
volvem atividades de artesanato. Agora 
elas convidam a todos para o Bazar do 
Clube da Vovó que acontece no dia 10 
de novembro, das 9h às 15h, no salão 
paroquial da catedral. Estarão expostos 
panos de pratos, enfeites de Natal, toalha 

de banho, entre outros. O bazar será rea-
lizado em prol da Obra Social e também 
revertido em materiais para continuidade 
das atividades do Clube da Vovó que volta 
a se reunir em fevereiro.

Ação Social – Paróquia Santa Inês
A Obra Social e Assistencial Santa Inês pro-
move a FESTA DA SOLIDARIEDADE nos dias 
19 e 20 de novembro.
SÁBADO, dia 19: Noite da Truta - Convites 
R$ 15,00 - Vendas antecipada na Secretaria 
da Paróquia Santa Inês. A partir das 20h.
DOMINGO, dia 20: atendimento gratuito com 
advogados, dentistas, psicólogos, cabelerei-
ros (corte de cabelo), e barracas de comidas 
típicas das 8h às 16h.
Rua dos Cirurgiões Dentistas, 610
Jd. Santa Inês II
Informações: 3902-2609

Baile a fantasia
Dia 26 de novembro, às 20h. Adquira seu 
convite antecipado com a equipe de Festa 
da Paróquia Santa Inês ou na secretaria 
paroquial.
Local: Centro de Eventos Paroquial
Rua dos Cirurgiões Dentistas, 610
Jd. Santa Inês II
Informações: 3902-2609

Terço dos Homens
No dia 7 de dezembro acontece o 7ºEncontro 
do Terço do Homens. Será na Matriz São José 
Operário, na rua Almenara, 146 - Bairro Vila 
Paiva. Início às 18h com o terço e participação 
do missionário SANDRO ARQUEJADA (Canção 
Nova) e às 19h30 a Santa Missa presidida pelo 
Pe. Sandro Magalhães (Canção Nova)
MAIORES INFORMAÇÕES (12) 99617.5657 
com Ronaldo.

Novena e Festa da Padroeira
Paróquia N. Sra. do Patrocínio
De 4 a 13 de novembro, acontece a tradicio-
nal Festa de Nossa Senhora do Patrocínio de 
Igaratá. A festividade religiosa conta com 
missas, procissão de cavalos e coroação de 
Nossa Senhora. 
A diversão está garantida com a progra-
mação social. Dia 4, Jantar Dançante: 
Noite Gaúcha. Dia 6, no almoço o cardápio 
é galinhada. Também neste dia a famosa 
Cavalhada. E no dia 13, bingo, leilão de 
gados, aves e suínos e claro, muita música 
ao vivo em todas as noites de quermesse 
com barracas de comidas típicas.
Acompanhe a programação completa em 
facebook.com/paroquia.ns.do.patrocinio. 
Endereço: Rua Ver. Ignácio Fernandes Fortes, 

s/n – Centro – Igaratá. Informações: (11) 4658-
1060 / paroquiapatrocinio@diocesesjc.org.br

Novena e Festa da Padroeira
Paróquia Santa Cecília
Tema: A missão dos cristãos leigos e leigas 
na Igreja e na Sociedade (Doc 105 CNBB)
Dia 18/11 – Sexta-feira – 19h30
Pe. Rafael Henrique da Costa (Paróquia 
Espírito Santo)
Dia 19/11 – Sábado 18h
Pe. Luis Antonio Pinot (PSJ Batista – Jacareí)
Dia 20/11 – Domingo – 18h
Pe. José Cesário da Silva (Opus Dei)
Dia 21/11 – Segunda-feira – 19h30
Pe. Luis Carlos S. Martins (Piracicaba)
Dia 22/11 – Terça-feira - 19h30
Pe. Luis Carlos Gouveia, scj

Dia 23/11 – Quarta-feira – 19h30
Pe. Aurélio Marioto, scj
Dia 24/11 – Quinta-feira – 19/30
Pe. Hilton de São Lourenço (PF)
Dia 25/11 – Sexta-feira – 19h30
Pe. Vitor Mendes Santos
Dia 26/11 – Sábado – 18h
 Pe. Luis Gustavo dos Santos Teixeira
Dia 27/11 – Domingo – 17h30
Procissão e missa – Pe. Messias Rochinski
Todos os dias oração preparatória 30 minutos 
antes da missa.
Programação Festiva: dias 18, 19, 20, 25 e 
26 venda de comidas típicas e show ao vivo.
Dia 27, domingo, almoço festivo às 12h e 
a partir das 14h haverá Tarde Festiva para 
as crianças. Após a missa, venda de pastel, 
cachorro quente, doces e espetinho.
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                (12) 98249-9196
P R O F E S S O R A R M A N D O.c o m . b r

harmonia e teoria musical | improvisação 

técnicas para gravações |arranjos 

PROFESSOR ARMANDO
violão popularviolão popularviolão popular

violão clássicoviolão clássicoviolão clássico                 (12) 98249-9196
P R O F E S S O R A R M A N D O.c o m . b r

PROFESSOR ARMANDO
violão popularviolão popularviolão popularviolão popularviolão popular

violão clássicoviolão clássicoviolão clássicoviolão clássicoviolão clássico

Mês do Dízimo
Fonte de Bênçãos na comunidade!

Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, 
sem pesar nem constrangimento, pois “Deus ama quem dá com alegria”.

2 Cor 9,7

01 - Substitua os números por letras para descobrir a frase: 02 - Pinte os corações com as palavras 
que representam o que é o Dízimo:

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Recebei, Senhor, minha oferta! 

Não é esmola, porque não
sois mendigo. 

Não é contribuição, 
porque não precisais. 

Não é o resto que me sobra 
que Vos ofereço. 

Essa importância representa
meu reconhecimento, 

meu amor. Pois, se tenho é 
porque me deste. Amém

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

R P O I É N D M E L Z Ã C S A

7 4 11 4 8 3 6 12 3

7 9

5

59 14 8 3 10 15

13 3 8 2 1 3 8 4 14 14 3

15 8 3 1

seja dizimista!

PARTILHA AMOR

ÓDIO

ESMOLA FIDELIDADE

OFERTA

DESAFIO DO MÊS
PROCURE A PASTORAL DO DÍZIMO OU A SECRETARIA

 DE SUA PARÓQUIA JUNTO COM SUA FAMÍLIA  
E TORNEM-SE DIZIMISTAS SE VOCÊS AINDA NÃO SÃO!

SE VOCÊ JÁ É DIZIMISTA, CONTE AOS SEUS AMIGOS A 
ALEGRIA DE SER DIZIMISTA E AJUDE PARA QUE MAIS 

PESSOAS TORNEM-SE DIZIMISTAS EM SUA PARÓQUIA.
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Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

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

Brinde do mês:

DVD AMIGOS DO CÉU 2
O DVD Amigos do Céu 2 traz oito histórias sobre pessoas muito especiais: os amigos de Nossa Senhora! Tia Adelita 
e seu amigo Piné apresentam a vida destes santos cujo amor à Mãe de Jesus chega até os dias de hoje como 
modelo para todos nós.
As histórias são contadas de maneira divertida e interativa, com curiosidades sobre as diferentes épocas e lugares 
dos amigos de Nossa Senhora, além de animações bem coloridas que agradam as crianças e chamam sua atenção 
para as aventuras que os santos viveram.
Resposta anterior: A foto do mês passado é da Paróquia Sagrada Família, em São José dos Campos, que 
recebeu a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida.
Ganhador: Amilton Maciel Monteiro, da Catedral São Dimas.
***O ganhador sorteado terá até o fechamento da edição seguinte para retirar o brinde, caso não o faça, será 
feito um novo sorteio.

Natalício
1  Diác. João dos Santos de Souza 
6  Pe. Thiago Domiciano Dias 
12  Pe. Ronaldo Rodolfo Ferreira, SCJ 
14  Diác. Jovino Rezende Neto 
15  Diác. Benedicto da Conceição Petronilho R. dos Santos 
17  Diác. Hélio Lemos da Rocha
17 Pe. Carlos de Oliveira Berto 
18  Pe. Djalma Lopes Siqueira 
20 Diác. José de Souza Carvalho 
21  Pe. Rogerio Felix Machado
21  Pe. Carlos Raimundo Barbosa 
23  Diác. Nelson Albino Thomaz 
24  Frei José Antônio Flesh, OSM
26  Diác. Sebastião Celso Ramos 
27  Diác. João Sabino S. Junior 
27  Pe. Ademilson Aparecido da Silva, SCJ 
 
Ordenação
12 (2011)  Pe. Odinei de Paiva Magalhães
23  (1996)  Pe. Edinei Evaldo Batista
24  (1994)  Diác. José Aparecido Oliveira 
30  (2012)  Pe. Messias Rochinski

O que é dedicação de uma Igreja?
Quando a construção de uma Igreja chega ao fim, a celebração que marca a “inauguração” tem o nome de dedicação, que pode ser traduzida como 
consagração ou sagração. Normalmente, é o bispo da diocese quem dedica a nova Igreja. Ali acontece a aspersão da água benta, as unções do altar e 
das paredes no edifício, a incensação, a deposição das relíquias no altar, a iluminação e, é claro, o rito da Palavra e da Eucaristia. Em novembro de 2005, 
Dom Moacir Silva realizou a dedicação de uma Igreja de nossa diocese. Qual igreja foi essa?

Envie sua resposta até o dia 15 de novembro. Espaço do Leitor/Jornal Expressão. 
Pça. Mons. Ascânio Brandão, 01 CEP 12245-440 - São José dos Campos – SP. 
Ou pelo e-mail: redacao@diocesesjc.org.br. Na sua mensagem por e-mail ou 
na carta, informe seu nome completo e paróquia onde participa.

A – Igreja Santa Cecília, em Jacareí
B – Igreja Nossa Senhora da Soledade, São José dos Campos
C – Igreja Nossa Senhora da Santíssima Trindade, em Jacareí ????


