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Nesta edição, recordamos 
os principais marcos de 
2010 a 2015.

Página 2 Página 6 Página 10 

O jornalista Helcio Costa
conversou com o JE sobre o que é 
e o que faz um Conselho de Leitores, 
nova aposta do seu jornal diocesano.

Paróquia em Jacareí
inaugura novo 
Centro Pastoral

Diocese em AçãoPalavra do Pastor
Dom Cesar deixa a 
mensagem de Natal 
para toda a diocese. “A 
Palavra se fez carne e 
veio habitar entre nós”.

Saúde
O verão está 
chegando, mas 
você sabe os 
cuidados tomar com 
a exposição ao Sol?

ANUNCIAR CRISTO NA ERA DIGITAL
A evangelização nas redes sociais
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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

Acolher a graça e 
colaborar com ela

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 e Luciana Estarepravo da Silva
Reportagem: Pedro Luvizotto.   Colaboraram nesta edição: Pedro Felipe de Abreu (Pascom Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos), Pa-
dre Rogerio Augusto das Neves, Padre Pedro Graciano Junior, Padre Djalma Lopes Siqueira, Paula Neusa Barbosa Rangel Silva (Comunidade 
Missionária Servos da Palavra), Rosana Antunes (Paróquia São Silvestre), Dayane Cruz (Paróquia Santa Cecília).
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 30 de dezembro 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

Um novo ano litúrgico se inicia para que as pessoas de fé avan-
cem em sua pertença ao Reino de Jesus Cristo. Embora o ano 
litúrgico se mostre na sequência dos tempos litúrgicos e das 
celebrações dos mistérios da salvação, é muito mais do que 

isso. É o tempo da graça que se oferece aos cristãos como ocasião de 
santificação e de crescimento no compromisso com os valores do 
Evangelho. É o tempo humano marcado pela graça divina. Por isso, o 
tempo do Advento, que marca o início do ano litúrgico, convida à re-
novação de vida como expressão de acolhimento à salvação trazida por 
Jesus em sua 1ª vinda e como sinal de preparação para quando Ele vier 
novamente.

Acolhimento e preparação são atitudes vividas de modo concre-
to no anúncio de Jesus Cristo, que deve acontecer por todos os meios 
possíveis. Nos dias atuais, de maneira especial, a pessoa, a mensagem, 
as promessas e o Reino de Jesus Cristo devem se fazer presentes nos 
meios digitais, tão atraentes e acessíveis a todos. Esses meios figuram 
entre as maravilhas do mundo moderno, de onde também o Evange-
lho deve ser anunciado, conforme nos sugere a matéria  de capa desta 
edição do Jornal Expressão.

A fidelidade dos padres que em dezembro e fevereiro celebrarão 25 
anos de ordenação presbiteral, também testemunha o acolhimento à 
graça divina e a colaboração com ela. Os frutos dessas atitudes, colhi-
dos ao longo desse tempo bendito, são motivo de alegria e gratidão para 
eles e para toda a comunidade diocesana.

Comunicar o Evangelho é dom divino e, se feito com dedicação e 
técnica, torna-se missão frutuosa. Por isso, para continuar realizando 
um serviço à comunicação e que favoreça a difusão do Evangelho a to-
dos e por todos, a PASCOM passa a ter uma nova coordenação dioce-
sana, nomeada recentemente por D. Cesar. Nesta mesma linha, com os 
olhos voltados para a celebração dos seus 25 anos, o Jornal Expressão 
se prepara para constituir o seu Conselho de leitores, cujo significado e 
importância vem apresentados nessa edição na entrevista com o jorna-
lista Hélcio Costa. E anuncia também a criação do espaço do leitor, em 
fevereiro, denominado “Voz de Expressão”.

A evangelização e a pastoral realizadas pela Diocese de São José dos 
Campos querem avançar, como resposta à misericórdia divina que há 
35 anos fez surgir e sustenta essa Igreja Particular. Por esta razão, a re-
dação do PDEP (Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral) chegou 
ao seu final e o documento foi apresentado aos padres, diáconos e ao 
Conselho Diocesano de Pastoral para receber suas últimas contribui-
ções em vista da Assembleia Diocesana para sua aprovação, que ocor-
rerá em março de 2017.

Junto com essas notícias, que apresentam a Diocese de São José dos 
Campos como uma árvore boa e carregada de frutos, o Jornal Expressão 
deste mês traz muito mais. Leia-o com atenção e deixe-se contagiar 
pela comunicação da bondade e dos apelos divinos que se manifestam 
em tudo aquilo que de bom e de belo tem sido feito ao longo do cami-
nho trilhado até hoje. 

Acolher a salvação e cooperar com ela para que produza frutos de 
santidade e de vida modelada pelo Evangelho é o melhor modo de se 
preparar para quando o Senhor chegar.

Neste ano, desde maio, temos acompanhado a trajetória 
histórica de nossa diocese. Nesta edição, recordamos os 
principais marcos de 2010 a 2015.

2010 – O Jornal Expressão de janeiro traz 
a experiência da Visita Ad Limina que 
aconteceu em novembro de 2009. Pe. 

Edinei Evaldo Batista é nomeado novo Coordenador Diocesano 
de Pastoral. Documento Conclusivo do Sínodo Diocesano chega 
às mãos das lideranças diocesanas. Paróquia Santa Inês e 
Paróquia Santo Agostinho são instaladas em São José dos 
Campos. Diocese lança Revista Alicerce. Em outubro, começa 
a reestruturação do Departamento Diocesano de Comunicação 
com a contratação de novos funcionários. Paróquia Sant’Ana 
celebra Jubileu de Brilhante – 75 anos. Casa Logos completa 10 
anos. Mais dois sacerdotes são ordenados: Pe. Luciano Barbosa 
e Pe. Fabiano K. Cavalcante do Amaral.

2011 – Ano de festa! 30 anos da criação de nossa 
diocese. Cooperativa São Vicente inaugura 
primeira usina de reciclagem de óleo 

vegetal de SJCampos. Paróquia da Catedral de São Dimas celebra 
60 anos e N. Senhora de Lourdes, 35 anos. Diocese cria RECOP (Rede 
de Comunicadores Paroquiais e das Pastorais) e CODIPED (Conselho 
Diocesano das Pessoas com Deficiência). 43ª paróquia é instalada – 
Nossa Senhora Aparecida. 48 diáconos permanentes são ordenados. 
Pe. Antonio Silva França e Glória de Freitas são enviados em missão 
para a Amazônia. Mais de 30 jovens da diocese participam da 
Jornada Mundial da Juventude em Madri. Célio Alves Bernardes é 
ordenado presbítero. Pastoral da Comunicação promove primeira 
edição do Fala Pascom. PJ (Pastoral da Juventude) celebra festa de 
30 anos de atuação na diocese.

2012 – Inaugurada Residência para 
seminaristas da Teologia. Programa 
“Por Dentro do Assunto”, da Rádio 

Mensagem, é premiado pela CNBB. Criado Comitê Diocesano 
para a JMJ Rio 2013. Em sintonia com a Igreja Católica em 
todo o Brasil, Bote Fé na Vida reúne mais de 10 mil pessoas 
em São José dos Campos. Mais 8 novos diáconos permanentes 
são ordenados. ITEFIST entrega certificados à primeira turma 
de Teologia. Inicia em outubro o Ano da Fé. Pastoral da Saúde 
celebra seu Jubileu de Prata. Pe. Messias, Pe. Francisco (Chicão) 
e Pe. Benedito são ordenados presbíteros.

2013 – Brasil sedia a Jornada Mundial da 
Juventude e diversos eventos movi-
mentam a diocese. Bote Fé São José 

acontece no Pq. da Cidade com a presença dos símbolos da 
JMJ. Cruz e Ícone de N. Senhora peregrinam pelas paróquias, 
comunidades rurais, presídios, asilos e escolas de nossas cidades. 
Mais de 2 mil peregrinos, de 10 países, visitam a diocese durante 
Semana Missionária, atividade que antecedeu a JMJ, no Rio de 
Janeiro. Criada 44ª paróquia da diocese – Nossa Senhora de 
Fátima, no Jd. Oriente, em SJCampos. Paróquia Espírito Santo 
lança revista. Paróquia do Santuário São Judas Tadeu celebra 50 
anos de instalação. Maio de 2013: Dom Moacir Silva é nomeado 
arcebispo de Ribeirão Preto. Pe. Djalma Lopes Siqueira é eleito 
administrador diocesano. Rádio Mensagem comemora 20 anos. 
Ministério da Educação aprova credenciamento da Faculdade 
Católica de São José dos Campos. Paróquia Imaculada Conceição 
de Eugênio de Melo completa 100 anos e N. Sra. do Rosário, 25 
anos. Pascom comemora 15 anos.

2014 – Faculdade Católica é instalada em 
1º de fevereiro. Dom Cesar Teixeira 
é nomeado bispo de nossa diocese. 

Posse acontece em 17 de maio. Então Pe. José Roberto Fortes 
Palau é nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. 
Seminário de Filosofia “Residência Padre Rodolfo” completa 30 
anos de fundação. Relíquias de Dom Bosco visitam Paróquia 
Sagrada Família e São João Bosco. Casal da diocese, Arturo e 
Hermelinda, participam do Sínodo da Família, no Vaticano. 
Pe. Alexandre Rodolfo é ordenado presbítero. 

2015 – Paróquia Santa Branca comemora 
175 anos. Diocese celebra 35 anos de 
ordenação presbiteral de Dom Cesar. 

Religiosas e Religiosos celebram Ano da Vida Consagrada. 
Seminário Propedêutico inicia trabalho missionário pelas 
paróquias. Primeira paróquia criada na Diocese – Coração 
de Jesus, celebra 30 anos. Dom Cesar inicia visitas pastorais. 
Papa Francisco reconhece o sistema de evangelização por 
meio das células. Mais um diácono permanente é ordenado 
na diocese: José Luiz Freire de Aguiar Lessa. 4ª Assembleia 
Diocesana acontece na Faculdade Católica e são eleitas prio-
ridades para a ação evangelizadora. Começa a construção do 
Plano de Evangelização e Pastoral. Pe. Luiz Gustavo Santos 
Teixeira é ordenado presbítero. Relíquia de São Francisco de 
Assis peregrina a diocese. Dezembro de 2015, Ano Santo da 
Misericórdia é aberto solenemente na diocese. Catedral São 
Dimas, em São José, e Igreja N. Sra. do Bonsucesso, em Jacareí, 
são lugares de peregrinação. Comissão Socioambiental passa 
atuar na diocese. 
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Palavra do Pastor

Estamos vivendo o 
ANO MARIANO, 
tendo em vista 
celebrar no pró-

ximo dia 12 de outubro 
DE 2017, o encontro da 
imagem milagrosa de 
Nossa Senhora da Con-
ceição Aparecida no rio 
Paraíba. A Mãe de Deus e 
nossa se manifestou em 
vários lugares do mundo 
em momentos marcados 
por sofrimento para os 
povos aos quais ela quis 
se mostrar próxima. En-
tre nós, ela apareceu em 
1717 na forma de uma 
imagem negra, na épo-
ca em que a escravidão 
estava em alta no Brasil. 
Desde quando os três 
pescadores (Domingos 
Garcia, João Alves e Fe-
lipe Pedroso) retiraram 
das águas do rio Paraíba 
do Sul a Sagrada Ima-
gem, um rio ininterrupto 
de graças sobreveio ao 
povo brasileiro por in-
termédio de Nossa Se-
nhora. São 300 anos em 
que a presença e o cari-

nho da Mãe têm acom-
panhado os nossos pas-
sos! Além de Aparecida, 
celebramos 100 anos da 
aparição de Nossa Se-
nhora em Fátima, Por-
tugal. Em 1917, ela apa-
receu a três crianças: 
Lúcia de Jesus, Francis-
co Marto e Jacinta Marto. 
Era um momento difícil 
para a humanidade de-
vido à Primeira Guerra 
Mundial e ao comunis-
mo russo, que teria iní-
cio naquele mesmo ano. 
Assim, este Natal do Se-
nhor Jesus se reveste de 
uma solenidade parti-
cular para nós brasilei-
ros, pois a Mãe de Deus e 
nossa, a querida Mãe de 
Jesus, dignou-se “apa-
recer” entre nós, mila-
grosamente nas redes 
dos três pescadores do 
Rio Paraíba. O Natal do 
Senhor Jesus é um mila-
gre contínuo de graças e 
de luz. O nascimento de 
Jesus Cristo na gruta de 
Belém é o cumprimento 
definitivo das promes-
sas de Deus feitas aos 
profetas e ao Povo de 
Deus, na história. “Uma 
virgem conceberá e dará 
à luz um menino...ele 
será grande... filho do 
Altíssimo... e seu reino 
não terá fim”. Tudo que 
fora prometido pelo Pai 
do céu, tudo o que fora 
predito pelos profetas, 
tudo o que fora esperado 
pelo povo de Deus, ago-
ra, em Belém, por graça 
de Deus, se CUMPRIA 
PARA SEMPRE. A Pala-
vra se fez carne e veio 
habitar entre nós (Jo 1, 

Natal do Senhor Jesus: milagre
contínuo de graça e luz

14). O Deus conosco re-
cebeu o nome de JESUS, 
que significa “Deus que 
salva”. A criança nas-
cida da Virgem Maria é 
chamada “Jesus”, pois 
Ele salvará o seu povo 
dos seus pecados (Mt 
1,21): “Não existe debai-
xo do céu outro nome 
dado aos homens pelo 
qual devamos ser sal-
vos” (At 4,12). O Natal 
é, pois, a solenidade, a 
festa, a comemoração 
do PODER DE DEUS: 
uma virgem dar à luz, a 
encarnação do Verbo de 
Deus, a manifestação da 
glória do altíssimo. Con-
fessar ou invocar Jesus 
como Senhor é crer em 
sua divindade. “Nin-
guém pode dizer que Je-
sus é o Senhor a não ser 
no Espírito Santo” (1Cor 
12,3). O Verbo se fez car-
ne para que assim co-
nhecêssemos o amor de 
Deus. “Pois Deus tanto 
amou o mundo, que deu 
seu Filho único afim de 
que todo aquele que crer 
n’Ele não pereça, mas 
tenha a Vida Eterna” (Jo 
3, 16). Cantemos, pois, 
hinos de glória e de lou-
vor ao menino nascido 
entre nós, assim como 
os pastores em Belém. 
Corramos todos à gruta 
bendita de Belém para 
nos encontrarmos com 
a Sagrada Família, íco-
ne e imagem para cada 
uma das nossas famílias 
constituídas em Deus e 
que querem viver sua 
vida como a família de 
Nazaré. Levemos e de-
positemos aos pés de 

Jesus as nossas vidas, 
nossas vontades, nossos 
louvores, o nosso agir, o 
nosso fazer, o nosso crer, 
assim como fizeram os 
Reis Magos em sua visita 
ao Senhor. Escolhamos 
andar em nossa vida pe-
los caminhos indicados 
pela “estrela de Deus”, 
assim como os Reis Ma-
gos, que voltaram para 
casa “por outro cami-
nho”, que não o cami-
nho da mentira e da vio-
lência de Herodes e dos 

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

poderosos de Jerusalém. 
Escolhamos o caminho 
de Jesus que nos diz: “eu 
sou o caminho, a ver-
dade e a vida”. Vivamos 
com alegria este tempo 
de Natal do Senhor Je-
sus, crescendo na Fé, 
na Esperança e na Cari-
dade, como discípulos 
missionários a serviço 
do Reino de Deus. FE-
LIZ NATAL DO SENHOR 
JESUS. Abençoado Ano 
Novo de 2017, vivido na 
graça de Deus. 

Campanha para a Evangelização:
compromisso com a missão da Igreja

Na preparação para a celebração do Natal, o tempo do 
Advento é marcado pela espera da chegada do Messias. No 
Brasil, este tempo litúrgico ganha especial motivação com 
a reflexão e o aprofundamento do compromisso dos fiéis 
e das comunidades com a missão da Igreja de Evangelizar 
propostos pela Campanha para a Evangelização (CE), pro-
movida pela CNBB. 

A Campanha tem como objetivo favorecer a vivência 
deste tempo litúrgico e mobilizar a todos para uma Coleta 
Nacional que ofereça recursos a serem aplicados na susten-
tação do trabalho missionário no Brasil. 
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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)

O Hallel Vale Som & Adoração aconteceu no último final 
de semana de novembro e contou com mais de 30 ho-
ras de adoração ao Santíssimo Sacramento, seis missas 
e muita música e animação. Confira alguns momentos 
dessa linda festa:

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 9h 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: 

redação@diocesesjc.org.br

Divulgação

Edital de Convocação
Obra Social e Assistencial Pe. Dehon - Praça Muriaé, 15 – Vila Iracema - CEP12228-151

Tel.: 3944-1195 - CNPJ: 53325403000177

Assembleia Geral Ordinária
Nos termos  regimentais do Estatuto Social desta Obra, ficam convocados 

os associados e interessados à assembleia geral Ordinária  a realizar-se no dia, 
05 de Janeiro de 2017, às 19h30, na Sede Social para deliberarem os seguintes 
assuntos:

1.    Apresentação da Obra Social;
2.    Eleição e Posse da Diretoria;
3.    O que ocorrer.

Carlos Roberto Firmino - Presidente
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Em destaque

Escolhida nova comissão
diocesana para a PASCOM

Foto: Pascom
 Nossa Senhora Aparecida

Curtas

Novas vozes no JE

Dentro das comemorações do ano jubilar pelos 25 anos do Jornal Expressão, será 
lançado o Conselho de Leitores. Um time será montado para ajudar a desenvolver 
um jornal ainda melhor para a diocese. Saiba mais sobre o que é esse conselho 
na entrevista na página 11.

Pascom de Igaratá 
lança informativo

Na Festa de Nossa Senhora do Patrocínio, a comunidade conheceu o novo canal 
de informação da paróquia. O informativo paroquial será mensal e tem o objetivo 
de aproximar as comunidades mais distantes da matriz para que participem mais 
ativamente dos acontecimentos da paróquia.

Diácono Rogério Lemes é 
ordenado padre

Do dia 11 de novembro, diácono Rogério Lemes foi ordenado padre. Em missa 
presidida pelo Bispo Dom Cesar, fiéis da diocese lotaram a matriz São Bento, no 
Jardim Morumbi, em São José dos Campos. 

Pascom
 N.S. Patrocínio

Pascom
 Nossa Senhora de Fátim

a (Jd. Oriente)
Pedro Luvizotto

A p ó s  s e i s  a n o s ,  a 
Pastoral da Comu-
nicação será coor-
d e n a d a  p o r  u m a 

nova comissão diocesana. 
O conselho de comunica-
ção da Diocese de São José 
dos Campos reuniu a nova 
equipe que vai dar sequên-
cia aos trabalhos pastorais 
nos próximos dois anos. A 
Pastoral  da Comunicação 
diocesana se tornou referên-
cia para várias dioceses do 
Brasil, inclusive a comissão 
sempre é convidada para 
ministrar formações em ou-
tras cidades. A última foi na 
Arquidiocese de São Paulo, 
em setembro desse  ano. 
Marcos Nogueira, coorde-
nador diocesano, se recorda 
que no início, a pastoral da 
comunicação estava em 20% 
das paróquias. Hoje, pode-se 
calcular em torno de 90% de 
atuação na diocese. A força 
da articulação, a descentra-
lização do Dia dos Meios de 
Comunicação Social ,  que 
passou a ser celebrado em 
cada ano em uma paróquia 
diferente,  o Fala Pascom, 
grande evento acadêmico 
de comunicação, e a Crea-
tives Dei, escola diocesana 
de Design, foram um dos 
feitos deixados para a Pas-
com.  Regina Silva esteve ao 
lado de Marcos Nogueira na 
vice-coordenação, e encerra 

esse ciclo com sensação de 
dever cumprido. “Gratidão! 
Esta é a palavra que tenho 
hoje; a Deus, que sempre 
nos guiou, aos coordenado-
res paroquiais que, sempre 
que possível,  respondiam 
aos apelos da comissão, sem 
eles o trabalho seria pesado”, 
lembra Regina. 

O fechamento dessa fase 
da coordenação foi com uma 
festa coroada com o show 
do Padre Fábio de Melo, que 
aconteceu no Luso Brasileiro, 
no dia 19 de novembro. 

A nova comissão é for-
mada por sete conselheiros, 
sendo um por região pasto-
ral, dois vices-coordenado-
res e o coordenador dioce-
sano. Luiz Junior Tavares, da 
PES de Cristo, assume a nova 

comissão diocesana e reco-
nhece que tem uma grande 
responsabilidade pela fren-
te. “Vamos inicialmente fazer 
uma organização geral na 
PASCOM, pois o que recebe-
mos é uma grande pastoral, 
com pessoas que amam o 
que fazem, se dedicam ao 
máximo, não medem esfor-
ços, mas precisamos ter uma 
união e isso conseguiremos 
através de um programa de 
cadastro único,” adianta o 
novo coordenador dioce -
sano.

Um missa de ação de gra-
ças pelos trabalhos da antiga 
equipe e a acolhida da nova 
comissão será rezada no dia 
15 de janeiro na Paróquia 
Espír ito Santo,  no Jardim 
Satélite.

Equipe diocesana da Pascom em uma das formações de credenciamento de agentes

Luiz Junior Tavares, novo coordenador diocesano, em participação da edição do Fala Pascom de 2016 
onde foi convidado para expor o case de sucesso da Pascom PES de Cristo.

Pascom Diocesana

Pascom Diocesana
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O Jornal Expressão publica artigos sobre saúde, gentilmente cedidos pelo Frei Rinaldo Stecanela, apresentador do programa Vida e Saúde, transmitido 
pelas TVs Aparecida, Século 21, Rede TV e Gazeta. Com extensa experiência no assunto, além do trabalho na TV, Frei Rinaldo se dedica a multimídia. Ele 
administra um site com o endereço www.freirinaldo.com.br e tem um canal exclusivo no You Tube chamado “tvdofrei”, com as suas produções, vídeos das 
missas da Saúde, vídeos de programas e muito mais. Boa leitura!

Sol: amigo ou vilão?
Saúde

Queridos leitores. 
Deus abençoe você e sua fa-

mília com toda sorte de bênçãos 
físicas e espirituais.

O verão tão esperado chegou! 
E com ele o tempo de calor, 
altíssimas temperaturas, muita 
chuva e fortes tempestades! 
Calor é sinônimo de muito sol. É 
verdade que moramos num “país 
tropical, abençoado por Deus”! 
Afinal ele faz bem ou não para a 
saúde? Quais são as vantagens 
e desvantagens do Sol? Quais 
as consequências para a saúde 
com a super exposição aos raios 
do sol? É verdade que provoca 
manchas na pele, eczemas, aler-
gias e até mesmo câncer? Sim, 
o sol faz bem à saúde! Todos os 
seres vivos dependem da luz 
solar para sobreviver: os vegetais 
para a fotossíntese (a clorofila, por 
exemplo, que dá a cor verde a 
muitos vegetais), a glicose vege-
tal (energia das plantas).

O Sol faz despertar em nós, 
seres humanos, a vitamina D, 
fundamental para o fortaleci-
mento dos óssos e dos mús-
culos, combate à osteoporose, 
osteomalácia (amolecimento dos 
óssos) em crianças, produção de 
cálcio e fósforo no sangue. Pelo 
menos 15 minutinhos diários é 
recomendado essa exposição 
no período da manhã ou final 
de tarde. Estudos revelam que 
o uso moderado do sol também 

ajuda na prevenção de doenças 
como: Enxaqueca, Alzheimer, 
Alergias, doenças auto-imunos, 
câncer (e colo de útero, mama e 
de próstata), depressão, diabetes, 
hipertensão, infertilidade, distúr-
bios alimentares, cáries, miopia, 
obesidade, Parkinson, psoríase...
entre outras. 

Porém, o outro lado também 
precisa ser dito! O sol também 
faz mal. E aqui podemos elencar 
algumas das principais conse-
quências: os raios UV (ultravio-
leta – radiação eletromagnética 
– assim sendo, UVA, UVB e UVC 
são diferentes tipos de Raios 
Ultravioletas transmitidos pelo 
sol). Esses raios penetram na pele 
mais profundamente, aceleram 
o envelhecimento cutâneo, pro-
vocam manchas, queimaduras, 
despigmentação, quadros de 
alergias, e até danificam o ADN 
das células, onde aparecem os vá-
rios tipos de câncer de pele. Usar 
o sol sem proteção ou bloquea-
dores solares é arriscar-se muito 
e atrair essas doenças com suas 
trágicas consequências. Aliás, 
recomenda-se o uso de protetor 
solar todos os dias, mesmo nas 
sombras ou dias nublados. Os 
raios atravessam as nuvens. 

Eis algumas dicas para evitar 
os desconfortos e contratem-
pos provocados pelo sol.

Lembre-se de uma palavra 

Outubro Rosa

Foto: Pascom
 Nossa Senhora Aparecida

Curtas

Diácono Éverton Machado
é ordenado padre

Diocese na mídia

A casa que abriga os jovens candidatos a padre de nossa diocese vai receber 
sete novos membros. Com a aprovação do reitor, os novos vocacionados devem 
ser acolhidos no início de fevereiro de 2017. A próxima edição o JE vai traz mais 
detalhes sobre esses novos rostos da nossa diocese.

Propedêutico aprova
novos seminaristas

No dia 18 de novembro a Igreja de São Silvestre acolheu toda a diocese para 
a missa de ordenação de Éverton Machado. Dom Cesar já o nomeou como vigário 
da Catedral de São Dimas.

Pascom
 Nossa Senhora de Fátim

a (Jd. Oriente)
Terezinha Karube

e peço que você a memorize: 
A.F.A.R.

Afar, frei? O que é isso? É muito 
simples, vamos lá.

A (de Água) F (de Filtro Solar) 
A (de Alimentação) R (de Roupas 
confortáveis).

- No verão é muito com a desi-
dratação, portanto, pelo menos 2 
litros de água por dia

- Evitar a exposição das 10h00 
às 16h00 e usar sempre o filtro 
solar

- Na alimentação evitar aque-
les de difícil digestão (frituras, 
gorduras). Prefira frutas e muitas 
saladas. 

- Usar roupas leves e confor-
táveis.

Não esqueça de proteger bem 
as crianças com chapéus, bones, 
camisetas e é claro: muito pro-
tetor solar. Usar óculos faz bem, 
desde que sejam “originais”, ou 
seja, que verdadeiramente pro-
tegem os olhos contra os raios 
solares. 

Verão é um tempo maravilho-
so de passeios, praias, piscinas, 
etc…mas também pode ser um 
grande vilão se “abuser” do sol 
sem os devidos cuidados. Afinal 
de contas, prevenir é ainda o 
melhor remédio. 

Viva o verão, viva o sol, viva a 
luz…com sabedoria e equilibrio.

A Associação Guadalupe foi pauta do programa Bem Vindo Romeiro, da TV 
Aparecida. A gravação aconteceu na sede da entidade, que fica em Santana, na 
zona norte de São José. A matéria completa também pode ser conferida no canal 
do Youtube do portal A12.

Rafael Olím
pio

Padre Rodolfo Vasconcelos
retorna de missão nos EUA

Padre Rodolfo Domingues Vas-
concelos esteve em missão na Phi-
ladelphia, Estados Unidos, por três 
anos. A vida missionária sempre 
chamou a atenção do sacerdote. 
Conduzido por Dom Moacir Silva, 
Padre Rodolfo procurou a Pastoral 
com Brasileiros no Exterior da 
CNBB, e após 3 anos de oração e 
preparação, recebeu o desígnio de 
para se instalar como missionário 
na cidade da Philadelphia, nos 
Estados Unidos. Agora ele recebeu 
o convite do Monsenhor d’Arode, 
responsável pela Pastoral Interna-
cional no Santuário de Lourdes 
na França, para um trabalho de 
capelania na língua portuguesa.  

“Tenho consciência de que, 

apesar de estar no berço do 
capitalismo, esforcei-me por 
não estar entre eles como admi-
nistrador frio, calculista, interes-
seiro, mas como alguém que se 
interessava realmente por eles, 

em suas questões bem pessoais, 
por sua saúde física, psíquica e 
espiritual”, concluiu o padre.

Confira o depoimento completo 
com a experiência do Padre Rodolfo 
em nosso site www.diocesesjc.or.br.
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Entrevista

Em 2017, o Jornal Expressão chega à marca dos 25 anos de circulação na Diocese 
de São José dos Campos. Uma agenda comemorativa está sendo preparada para 
celebrar esse ano jubilar, inclusive, um Conselho de Leitores será criado para 
favorecer ainda mais a participação do público com o que é veiculado no JE. Mas 
você sabe pra quê serve e como funciona esse conselho? Conversamos com Helcio 
Costa, jornalista que instituiu esse núcleo em um dos veículos de maior relevân-
cia de nossa região. 

Jornal Expressão: O que 
é um Conselho de Leitores?

Helcio Costa: O Conselho 
de Leitores  é  um dos ins-
trumentos usados para dar 
voz aos leitores, ao público 
consumidor de informação, 
frente aos responsáveis pela 
condução editorial  de um 
veículo de comunicação. Ele 
é o leitor par ticipando da 
condução editorial do veículo, 
tendo voz ativa, conversando 
diretamente com quem decide 
o que é notícia e o que não é 
notícia dentro de um jornal. 
Funciona como uma linha 
direta entre os leitores e o co-
mando de redação de um jor-
nal. No país, essa experiência 
tem como base as diretrizes 
da ANJ (Associação Nacio-
nal de Jornais), organismo 
que reúne representantes de 
quase 100 jornais brasileiros 
de grande e médio porte. A 
ANJ listou 10 mecanismos de 
transparência de um veículo 
frente a seu público, entre 
eles o Conselho de Leitores. 
Jornais como "Zero Hora" e 
"Gazeta do Povo", líderes de 
mercado no Rio Grande do 
Sul e Paraná, têm conselhos 
há décadas e fazem bom uso 
deles. Na região do Vale do 
Paraíba, dois jornais tiveram 
conselhos, "ValeParaibano" 
e "O Vale". Hoje, infelizmente, 
não existe nenhum conselho 
desse tipo em atividade na 
região.

JE: Como é a estrutura 
desse conselho?

Helcio Costa: A estrutura 
é bastante simples: o conse-
lho é integrado por pessoas 
selecionadas pelo veículo com 
base no perfil de seus leitores, 
levando em conta sexo, idade, 
classe social, profissão, nível 
de escolaridade, CEP, entre ou-
tros itens. Por exemplo, se um 
jornal tem, no universo de lei-
tores, 40% de mulheres e 60% 
de homens, esse equilíbrio é 

replicado no conselho. Dessa 
forma, são selecionados de 10 
a 12 leitores (esse número va-
ria de acordo com o veículo), 
mais 4 suplentes, para integrar 
o Conselho de Leitores, grupo 
que tem um mandato de 12 
meses, renovável por igual 
período.

Basicamente se estabelece 
um pacto entre jornal e con-
selheiros.

Os conselheiros se compro-
metem a ler o produto com 
periodicidade e a analisar 
seu conteúdo, e o veículo se 
compromete a disponibilizar o 
conteúdo do jornal, impresso 
ou eletrônico, a cada integran-
te do conselho.

 
JE:  De onde surgiu a 

ideia de trazer os leitores 
para dialogar e participar 
do jornal do qual esteve à 
frente?

Helcio Costa: Os dois Con-
selhos de Leitores que existi-

ram na região foram criados 
por mim quando editor-chefe 
do "ValeParaibano" e "O Vale". 
Tive a ideia ao estudar exem-
plos de jornais regionais de 
sucesso no país,  como os já 
citados "ZH" e "Gazeta do 
Povo", além de outros, como 
o "Correio Braziliense" e "O 
Povo",  de Brasília e Ceará, 
respectivamente.  Todos,  à 
época, mantinham conse-
lhos. Depois, a ANJ criou seu 
decálogo de transparência, 
isto é, listou práticas de trans-
parência que poderiam ser 
adotadas por veículos de co-
municação frente ao mercado 
leitor. Unindo as duas pontas, 
decidi, com a anuência da di-
reção do jornal, apostar nessa 
ideia. O primeiro conselho, do 
"ValeParaibano", foi criado 
em 2006.

 
JE: Como agir para con-

seguir uma gestão parti-
cipativa junto ao grupo de 

conselheiros?
Helcio Costa: O grupo pre-

cisa ter segurança de que sua 
opinião, seu ponto de vista, 
tem importância para o veícu-
lo, e de que será ouvido. Para 
isso, ele tem que ter liberdade 
de opinião seja para apontar 
falhas, cobrar melhorias no 
produto, calibrar coberturas, 
seja para elogiar,  quando 
necessário.

Nos dois jornais regionais 
que dirigi, o funcionamento 
do conselho era simples.

Partia de uma reunião men-
sal, aos sábados, entre o co-
mando de Redação (editores, 
repórteres especiais, etc) e o 
Conselho de Leitores. Nesta 
reunião se fazia um balanço 
das edições de um determina-
do período, com críticas e su-
gestões. O conselho era tam-
bém convidado a participar 
de coberturas especiais (como 
debates dos candidatos a 
prefeito, por exemplo) e tinha 

um canal livre de expressão no 
site do jornal, um blog, onde 
textos de análise das edições 
eram postados diretamente 
por seus integrantes, sem in-
termediação da redação.

Diversas ideias dos con-
selheiros  foram adotadas 
pelos jornais, de campanhas 
de coleta seletiva de resíduos 
em parques de São José, em 
parceria com a Urbam, a cam-
panhas contra a violência, por 
exemplo, além de melhorias 
no dia a dia das publicações.

 
JE: Qual a importância 

em ouvir o leitor? Isso aju-
da a aumentar a interação 
e a proximidade com o 
veículo?

Helcio Costa: O leitor sabe 
muito mais o que espera de 
um jornal, de um veículo, do 
que qualquer jornalista, por 
mais experiente que ele seja. 
Isso não é uma frase de efeito, 
é a mais pura verdade. 

Multiplique isso pelo nú-
mero de leitores e você terá 
infinitas visões sobre o mesmo 
produto. Ouvir esse grupo, 
o u  u m  m i c ro co s m o  d e s s e 
grupo, amplia a visão que o 
comando de uma redação 
tem sobre o produto, ajuda 
a entender para quem você 
escreve. Do lado da redação, 
é um exercício interessante --e 
democrático-- colocar seu tra-
balho sob escrutínio direto do 
seu cliente, seu consumidor. É 
um grupo de pesquisa quali-
tativa, reunido mensalmente, 
com a missão de ajudar você 
a melhorar seu produto. É um 
ganho considerável.

Do lado do leitor, a figura 
do conselho cria um pertenci-
mento importante, uma sen-
sação salutar de participação 
no produto. O leitor passa a 
tratar o jornal, cada vez mais, 
como o "seu" jornal, criando 
um elo forte público-veículo. 
Não é isso que todas as em-
presas, instituições almejam?



8  EXPRESSÃO  Dezembro

Capa

Anunciar Cristo na era digital
No mês que completa 53 anos da assinatura do Inter Mirifica, o JE apresenta alguns destaques da Internet em nossa diocese

V ivemos em uma era em que 
nossas relações estão, prati-
camente, todas conectadas. 
Sim, uma era da participação. 

Os computadores, smartphones, ta-
bles, celulares, Ipad, enfim, ocupam 
espaços importantes ou até essen-
ciais no dia a dia das pessoas e das 
empresas.  A internet fez do cidadão 
um verdadeiro protagonista da co-
municação. Ele não só passa a ter o 
acesso facilitado à informação como 
também pode participar diretamen-
te, opinando interagindo ao mesmo 
tempo em que a recebe. A tecnologia 
permite que os novos dispositivos se 
implantem definitivamente no coti-
diano social. 

A Igreja sobre os meios de comu-
nicação social. Não por acaso, um 
dos primeiros documentos assinados 
durante o Concílio Vaticano II apre-
sentava a posição da Igreja sobre a 
utilização dos “meios”. Há 53 anos, 
Papa Paulo VI assinava o Decreto Inter 
Mirifica. O decreto que abriu enormes 
possibilidades para a Igreja diante 
dos novos tempos de “mudança de 

época”. Esse decreto é a porta que se 
abre para essa dimensão e que seria 
aprofundada pelos documentos que 
viessem a surgir em torno dessa te-
mática “comunicação”. 

Além dos meios modernos de comu-
nicação, hoje, também vêm crescendo 
velozmente as diferentes formas de 
se expressar. É importante salientar o 
grande papel que hoje representam 
as redes sociais em nossa sociedade. 
Elas são um auditório e ao mesmo 
tempo o púlpito de todas as formas 
de manifestações de ideias que se 
possa imaginar, desde as construtivas 
até as maléficas ao desenvolvimento 
do processo da educação humana em 
todos os níveis. Sabemos da utilização 
do Twitter por parte do Papa e como 
cresce o número de seguidores. As 
novas mídias sociais estão mudando o 
mundo atual, convocando as pessoas 
às ruas e às manifestações. É, portanto, 
um território livre para todo tipo de 
manifestação.

Para Padre Pedro Graciano Junior, 
diretor do Departamento de Comuni-
cação da Diocese, “no campo da evan-

gelização muitas são as iniciativas 
bem sucedidas. Com certeza se Jesus 
estivesse hoje em nosso meio usaria 
todos os canais para levar a boa nova 
a mais gente, usaria as redes sociais 
assim como um dia usou a barca de 
seus discípulos pescadores para que, 
de dentro dela, um pouco afastado 
da margem da praia, pudesse atingir 
mais pessoas”.

Ser cristão na era digital. Frente a 
esse dinamismo virtual, é possível en-
contrar milhares de sites e blogs que 
utilizar a rede mundial para evangeli-
zar e falar de Jesus Cristo. São jovens 
que aproveitam a facilidade em se 
relacionar com esse público, para falar 
de assuntos cristãos, de uma maneira 
divertida e com uma linguagem que 
chega com muita facilidade a esse 
nicho da Igreja católica.

O Jornal  Expressão mostra para 
você alguns desses canais que já ga-
nharam espaço entre os adolescentes 
e jovens na Diocese de São José dos 
Campos e que romperam barreiras 
e hoje levam essa mensagem para o 
Brasil inteiro por meio da internet.
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Conheça também:
“GO Jesus está Vivo “, no 
Youtube. O canal de vídeos do 
Grupo de Oração Jesus está Vivo, 
da Paróquia São Bento.

O CRISTOCÊNTRICO
O jovem Matheus, de 21 anos, e estudante de Lo-

gística. É servo de grupo de oração jovem, e faz parte 
da Comunidade Católica Colo de Deus. É também mis-
sionário e viaja o Brasil com o stand up “Reza, come e 
conversa”, de autoria própria. A ideia do Cristocêntrico 
surgiu quando ele assistia a outros canais no Youtube 
e percebeu que não havia nenhum do segmento 
católico. Foi quando, em dezembro de 2012 surgiu o 
primeiro vídeo, o qual era um simples apelo para que 
os seguidores passassem a acompanhar o trabalho de 
evangelização que começava ali. Desde então já são 
mais de 25 mil seguidores pelas redes sociais e mais 
de 8 mil inscritos. “O melhor é saber que não são ape-
nas seguidores mas pessoas que são evangelizadas”, 
comemora. 

Para Matheus, é preciso aproveitar essas ferramen-
tas para falar Deus. O próprio Math (como é conhecido 
entre os seguidores) produz, grava e edita os vídeos: 
tudo direto do quarto dele. “Nós cristão precisamos 
nos posicionar, precisamos entrar em todas as frestas. 
Há espaço pra todos! Se sabe cantar, cante. Se sabe 
dançar, dança. Eu faço vídeos e uso como meio de 
evangelização. A internet hoje nos dá um mundo de 
oportunidades! Muita oração é bastante trabalho faz 
as coisas acontecerem,” afirma o jovem. 
Quer conhecer mais?
facebook.com/OCristocentrico
youtube.com/ OCristocentrico
instagram.com/ocristocentrico

SANTIDADE VIRTUAL
E uma brincadeira que acabou ficando séria foi 

o caso dos amigos Leticia Castro (20 anos), Nicolas 
Raphael (19) e Jonatas Marcelino (17). O trio adoles-
cente participa da Paróquia Espírito Santo e decidiram 
embarcar nessa jornada de “ser de Cristo” na onda da 
internet. O canal Santidade Virtual tem o objetivo de 
evangelizar, com conteúdo interessante, uma juven-
tude que busca a santidade. O canal surgiu em julho 
deste ano e tudo começou com uma transmissão ao 
vivo em uma rede social que teve uma grande reper-
cussão. Os amigos que acompanharam a experiência 
acabaram incentivando os três a dar sequência aquela 
“brincadeira”. Com muita oração, nasce o “Santidade 
Virtual”.

Em entrevista à Revista PES de Cristo, Letícia disse 
que “o sonho de evangelizar e convencer almas a bus-
carem a santidade, assim como nós buscamos, sempre 
foi algo muito forte no nosso coração. Procuramos 
muitos meios de fazer isto até sentimos que o Youtube 
poderia ser um bom lugar, pois é de fácil acesso”. O 
conteúdo dos vídeos abrangem temas diversos e rele-
vantes para os jovens tratando-se de vivência cristã.  A 
vida dos santos, assuntos da atualidade e até algumas 
paródias católicas estão entre os vídeos gravados por 
eles.  Mas se você acha que tudo é feito sob a supervi-
são de técnicos ou produtores artísticos, ledo engano. 
Os próprios jovens elaboram e preparam todo o que 
vai ao ar, demostrando que não é preciso muito para 
se levar a mensagem de santidade e tocar os corações 
nos quatro cantos do mundo falando de Deus. 

Quer conhecer mais desse trabalho?  Acompa-
nhe em youtube.com/SantidadeVirtual

NATHALIA DUTRA
A jovem Nathalia se converteu ao catolicismo em 

2013, desde então gostava muito de escrever sobre 
a sua experiência com Deus. Como não tinha onde 
“guardar” esses escritos, decidiu criar um blog. Criou 
então, o “48janeiros” sendo uma homenagem ao pai, 
que faleceu aos 48 anos. As coisas foram tomando 
uma proporção maior até que ela decidiu aproximar-
-se dos seguidores virtuais e também criou seu pró-
prio canal na internet. A ideia é publicar um vídeo 
a cada semana, sempre as quintas ou sextas-feiras. 
Nathalia parte de temáticas que buscam ajudar as 
pessoas na caminhada espiritual. Algo que motive 
para a santidade. A blogueira também é consagrada 
inteiramente através do método de São Luís Maria 
Grignion de Montfort, um dos assuntos mais abor-
dados em seus vídeos. Nathalia se orgulha da poten-
cialidade que o seu trabalho alcança, e não pretende 
parar tão cedo. “Hoje sou feliz por poder evangelizar 
através de coisas que eu amo - escrita e ilustração - e 
deixar um gostinho de céu por onde o blog chega”. 

O trabalho dela pode ser conferido pelo Youtube, 
pelo blog e também pela página do Facebook. you-
tube.com/NcDutra  / facebook.com/48janeiros

Acesse e leia:
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Diocese em Ação

Inaugurado o Centro Pastoral
Santo Arnaldo Janssen

Pastoral da Juventude 
do Estado se reúne 
em Aparecida 

Iniciado em agosto de 2014, 
foi inaugurado no dia 16 de 
novembro o prédio do Centro 
Pastoral Santo Arnaldo Janssen, 
pertencente à Paróquia Maria 
Auxiliadora dos Cristãos, em 
Jacareí. Em rito solene, Dom 
Cesar abençoou o local constru-
ído para atender as atividades 
paroquiais. 

O prédio possui seis salas 
dividas entre os dois andares. 
Na parte inferior, um espaço 
reservado para as futuras insta-
lações da secretaria paroquial, e 
outro para formação e palestras. 
Na parte inferior, salas para en-
contro de catequese, biblioteca 
e atendimento com padre.

Foram praticamente dois 
anos de muitos esforços e a 
colaboração dos paroquianos 
foi essencial para que tudo se 
concretizasse. Foram promo-

O ERPJ (Encontro Regional da 
Pastoral da Juventude) do estado de 
São Paulo aconteceu do dia 11 ao 
dia 15 de novembro e não poderia 
acontecer em outro lugar, se não fosse 
às terras da “Mãe Cidinha”, Aparecida 
do Norte, carinhosamente chamada 
pelos PJoteiros.

Jovens delegados de nossa Diocese 
estiveram presentes neste encontro a 
fim de discutir o tema “Façamos flo-
rescer na Trilha dos Grupos de Jovens”, 
procurando meios para transformar 
realidades de desertos juvenis em 
campos floridos de conhecimento, 
sabedoria, amor e caridade. 

Em uma escola ao lado da Basílica, 
jovens do estado de São Paulo puderam 
se preparar para reconhecer o que o 
lema induzia e conduzia o encontro, 
reconhecer as Galiléias presentes na 
nossa vida e anunciar o Reino. 

Tiveram a oportunidade realizar 
missões nos bairros de Aparecida, Po-
tim e Guaratinguetá.  Compartilhando 
as experiências com as famílias visita-
das e os jovens, era notório a vibração, 
o contágio e a vontade expressada 

pelos jovens, daquilo que o Papa 
Francisco nos evoca, “Sejam discípulos 
missionários de Cristo” acontecer, e 
reconhecer que são capazes de ser e 
fazer este compromisso papal.

Também foi a despedida do Robson 
Oliveira da representação da sub-
-região de Aparecida e o acolhimento 
do Danilo Alvoro, da paróquia Coração 
Eucarístico de Jesus. Além dearticular 
a PJ no sub-região de Aparecida, Danilo 
também irá nos representar na Comis-
são Regional nos próximos dois anos. 

O encontro deixou todos prepa-
rados não apenas para trabalharem 
em seus grupos de base ao voltarem 
para suas comunidades, mas também, 
preparados para compreender suas re-
alidades sociais, espirituais, afetivas de 
si mesmo, de uma pastoral concreta e 
de um país que necessita de juventude 
capacitada num processo integral. Algo 
que a Pastoral da Juventude trabalha 
e desenvolve através do Projeto de 
Vida de Cristo pela opção dos pobres, 
oprimidos, negros e mulheres. 

Rodrigo Costa
Pastoral da Juventude

PDEP em fase de conclusão
O Plano Diocesano de Evan-

gelização e Pastoral (PDEP) 
está em sua fase final de ela-
boração. Depois de mais de 
um ano de trabalho da ECOP 
(Equipe de Coordenação Pas-
toral), todas as lideranças da 
Diocese poderão conhecer o 
texto deste importante ins-
trumento para a ação pastoral 
das paróquias, pastorais e 
movimentos.

Além de um resumo da 
história da Diocese, o PDEP 
apresenta a missão, a visão e 
os valores que nortearão a ca-

Divulgação

vidos carnês, campanhas, rifas, 
bingos, quermesses e doações 
voluntárias.

Padre George Fernandes, 
pároco da Paróquia Maria Auxi-
liadora dos Cristãos, acredita na 
soma das forças, e afirmou ain-
da que Deus ajuda quem tem 
força. “No inicio não tínhamos 
recursos financeiros, e mesmo 

com dúvidas começamos... 
Os sonhos podem ser realiza-
dos quando nós confiamos na 
ação de Deus e quando temos 
iniciativa. E, graças a isso, hoje 
temos mais um prédio para 
atender as necessidades de pas-
torais e movimentos, mais uma 
conquista de nossa Paróquia,” 
comemorou.

minhada pastoral da Diocese 
nos próximos cinco anos. O 
contexto externo (oportuni-
dades e ameaças da sociedade 
e do tempo em que estamos) 
e interno (pontos fortes e 
fracos de nossa Diocese) tam-
bém aparecem no PDEP como 

norteadores de nossa auto-
-compreensão e dos desafios 
que deveremos enfrentar.

O mais importante, entre-
tanto, são os 15 projetos estra-
tégicos que procuram respon-
der aos anseios e necessidades 
pastorais da Diocese de São 

José dos Campos neste mo-
mento de sua história, a partir 
das cinco áreas prioritárias 
escolhidas pela 4ª Assembleia 
Diocesana em 2015: Família – 
Projeto de Deus, Juventude, 
Processo Catequético forma-
dor de discípulos missionários, 
Dimensão Social da Fé e Ação 
Missionária.

A redação final do PDEP já 
foi apresentada aos coordena-
dores diocesanos de Pastorais, 
Movimentos e Organismos, na 
reunião do Conselho Dioce-
sano de Pastoral, no dia 22 de 

outubro passado. No final de 
novembro foi apresentado aos 
padres e diáconos na reunião 
geral do clero e depois envia-
do também aos delegados 
da 4ª Assembleia Diocesana, 
bem como aos seminaristas e 
outras lideranças diocesanas. 
Após uma leitura atenta, quem 
ainda quiser oferecer alguma 
contribuição ao PDEP poderá 
fazê-lo.

O PDEP será aprovado na 
Assembleia Diocesana, agen-
dada para 18 de março de 
2017.
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Jesus diante dos sofrimentos humanos
Artigo

Qual o posicionamento de 
Deus diante dos nossos so-
frimentos? É Jesus que nos 
responde a essa pergunta 

com a sua vida. Os evangelhos com-
provam as atitudes de Jesus diante de 
quem sofria. Sua atividade messiânica 
o tornou incessantemente próximo do 
mundo do sofrimento humano. “Pas-
sou fazendo o bem” a quem precisava 
de ajuda. Curava os doentes, consola-
va os aflitos, dava de comer aos famin-
tos, libertava os homens da surdez, da 
cegueira, da lepra, do demônio e de 
diversas deficiências físicas (Mt 8,16; 
14,34-36; Lc 4,19s;7,22-23). Era pro-
fundamente sensível a toda espécie de 
sofrimento, tanto do corpo quanto da 
alma, que as pessoas padeciam.

A situação sócio-política-religiosa 
do tempo de Jesus era marcada pela 
opressão. A interpretação legalista da 

religião e da vontade de Deus discri-
minava o povo simples, sofredor. A 
Lei, com interpretações sofisticadas, 
longe do seu “espírito”, e as tradições 
absurdas impunham uma escravidão 
a muita gente em nome de Deus (Mt 
23,4; Lc 11,46). Jesus se posicionava 
contra essa visão: “Sabeis muito bem 
desprezar o mandamento de Deus 
para observar a vossa tradição” (Mc 
7,9); e desmascarava uma maldade 
fundamental que era “omitir as coisas 
mais importantes da Lei: a justiça, a 
misericórdia e a fidelidade” (Mt 23,23).

Jesus não se apresenta como um 
revolucionário social, nem se mostra 
interessado apenas na conversão das 
consciências. Ele anuncia um sentido 
último que contesta os interesses alie-
nantes sociais, políticos ou religiosos 
dos grupos dominantes. Convoca a to-
dos para que enxerguem uma dimen-

são absolutamente transcendente do 
ser humano e da história. Ele mostra 
um sentido absoluto que tudo abarca 
e tudo supera. Dá um colorido bem 
próprio ao termo do “Reino de Deus”, 
que se enraíza no fundo mais utópico 
do homem: Uma relação nova com 
o Deus-Amor que suscita uma nova 
relação das pessoas entre si, marcada 
pelo amor e pela misericórdia. Reino 
de Deus que significa a libertação 
escatológica do mundo e que já se 
instaura dentro da história. Reino que 
adquire forma concreta nas modifi-
cações da vida (Mc 1,15). Para Jesus, 
a defesa da vida do ser humano é o 
critério de salvação, não o culto (Mc 
2,23-26). O homem vale mais do que 
todas as coisas (Mt 6,26). A salvação 
é decidida no amor ao próximo (Mt 
25,31-36).

De Deus não se fala abstratamente 

e prescindindo de seus filhos e do 
amor às pessoas: “se alguém disser que 
ama a Deus, mas odeia o seu irmão é 
um mentiroso, pois quem não ama 
seu irmão a quem vê, a Deus, a quem 
não vê, não poderá amar” (1Jo 4,20). 
A religião não substitui o próximo, 
mas permanentemente orienta o 
homem ao verdadeiro amor ao outro, 
no qual se faz presente, Deus mesmo. 
(Mc 6,20-21; MT 25,40). Portanto, é no 
contato e no serviço que prestamos 
a quem sofre que mais enxergamos 
o rosto de Deus. Nesses tempos em 
que cresce a indiferença diante dos 
sofrimentos das pessoas, voltemos à 
fonte. A fonte é Jesus e seu jeito de 
atuar quando vai ao encontro de quem 
sofre. Os discípulos devem fazer como 
o mestre.

Padre Rogerio Felix
(Diretor Geral da Faculdade Católica)

Investimento: R$ 70,00/mês. *Início com 30 alunos cada turma.

www.faculdadecatolicasjc.edu.br catolica@faculdadecatolicasjc.edu.br

(12)�4009-8383�Informações�e�inscrições:�

Av.�São�João,�2.650�-�Jd.�das�Colinas��-�São�José�dos�Campos�-�SP

Paróquia�Santa�Cecília�-�Rua�Santa�Cecília,�93�-�Centro�-�Jacareí

Fé, amor, esperança: A Primeira Carta aos Tessalonicenses
(o tema do mês bíblico de 2017,CNBB)

Prof. Dr. Pe. Shigeyuki Nakanose, SVD
Horário: 19h às 20h30
Período: às terças-feiras
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Introdução a Prática Litúrgica

Prof. MSc. Pe. Luiz Gustavo S. Teixeira
Horário: 19h às 20h30
Período: Fevereiro - Junho, às segundas-feiras
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Latim I
Prof. Diác. José Aparecido de Oliveira
Horário: Às quartas-feiras, das 19h às 20h30
Horário: Aos sábados, das 9h às 10h30
Período: Fevereiro - Junho
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Teologia do Corpo I

Prof. Msc Rinaldo Roberto de Rezende
Horário: 19h às 20h30
Período: Maio – Junho, às quartas-feiras
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Revelação e experiência de Deus hoje

Prof. MSc. Edvaldo Carneiro da Costa
Horário: 19h às 20h30
Período: Maio – Junho, às quintas-feiras
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Antropologia do Sofrimento
Prof. MSc. Pe. Rogerio Felix Machado
São José dos Campos
Horário: 19h às 20h30
Período: Fevereiro – Junho, às quintas-feiras
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Jacareí
Horário: 19h às 20h30
Período: Fevereiro – Junho, às terças-feiras
Local: Paróquia Santa Cecília (Jacareí)

Gestão Estratégica de Pessoas

Profa. MSc. Maria Inêz de Lima Mortl 
Horário: 19h às 20h30
Período: Fevereiro – Junho, às sextas-feiras
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

Religião e Literatura

Profa. Dra. Silvia Helena Nogueira
Horário: 9h às 10h30
Período: Março – Junho, aos sábados
Local: Faculdade Católica de São José dos Campos

CURSOS DE EXTENSÃO - 1º SEMESTRE DE 2017
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Comunidade missionária servos da palavra

Igreja em diálogo

15 Anos de comunhão e missão - Experiência eclesial fundante

A Comunidade Mis-
sionária Servos da 
Palavra (CMsP) é uma 
das cerca de 40 No-

vas Comunidades de nossa 
diocese e dia 12 de dezembro 
completa 15 anos de existên-
cia. Ela tem como fundador 
o Pe. Djalma Lopes Siqueira, 
Vigário Geral da diocese e o 
Reitor do Propedêutico.

A experiência fundante 
inicial da CMsP se deu no 
contexto da experiência evan-
gelizadora da Paróquia São 
Sebastião, que de 1995 a 2006 
assumiu como plano missio-
nário e pastoral paroquial, 
o Sistema Integral de Nova 
Evangelização.

Como fruto deste processo, 
que depois passou por signifi-
cativas adaptações à realidade 
da paróquia, o Pe. Djalma per-
cebeu algumas pessoas mui-
to identificadas com a ação 
evangelizadora da Igreja e que 
demonstravam um desejo de 
uma entrega mais profunda. 

CARISMAS. O carisma da 

a totalidade da existência dos 
servos da Palavra. Trata-se de 
não medir esforços para que a 
Palavra seja transmitida e o Co-
ração de Cristo consolado por 
encontrar espaço no coração 
dos homens. “A Igreja é, por-
tanto, um povo de servidores 
e seu modo próprio de servir 
é evangelizar” (DP 270).

VIDA EM COMUNIDADE:  
A CMsP se constitui como um 
grupo de pessoas, maiores 
de 18 anos, com diferentes 
estados de vida, que buscam 
a vida em comunidade, como 
exigência do discipulado. A 
pertença a CMsP se caracteriza 
como consagração de vida a 
Deus, que se expressa na for-
ma de aliança. 

A comunhão é assumida 
como valor em si, mas tam-
bém como fundamento e base 
para a missão (cf. Jo 17,21; At 
2,44. 47b). Os membros da 
CMsP cultivam a consciência 
de que a santidade é a meta, 
por excelência de toda a vida 
cristã e a primeira condição 

para o cumprimento da missão 
evangelizadora da Igreja. 

MISSÃO. A CMsP recebeu, 
em outubro de 2013 a per-
missão de Dom Moacir e do 
Conselho de Presbíteros de 
manter um Centro Itinerante 
de Evangelização e Espiritu-
alidade (CIEVE). Através des-
te Centro de Evangelização, 
a CMsP  disponibiliza para 
as pastorais e movimentos 
da diocese e das paróquias 
cursos e retiros  com temas 
diversificados. Neste ano de 
2016 foram ministrados 13 
retiros e 6 cursos. A CMsP 
disponibiliza também a título 
próprio, cursos e retiros que 
são colocados à disposição de 
qualquer pessoa interessada. 

Um outro serviço que a 
Comunidade oferece, através 
do seu Centro de Evangeli-
zação e Espiritualidade, é um 
processo formativo discipular 
que começa com o Kerygma e 
continua com uma formação 
bíblico-catequética perma-
nente, vivida em comunidade. 

Pedro Luvizotto

CMsP consiste 
num apelo em 
configurar-se com 
Cristo no seu per-
manente empenho 
em cumprir a missão 
que o Pai lhe confiou. Desde 
o primeiro movimento de sua 
kênose, em que o Verbo se 

fez carne, até o 
gólgota, o que 

motivou Cristo foi 
a sua decisão irre-

versível de realizar 
a vontade do Pai.

Esta mística do serviço, vivi-
da sobretudo na perspectiva 
evangelizadora, deve envolver 

Diocese inaugura instalação da Pastoral Judiciária

N o  d i a  2 2  d e  n o -
vembro, na última 
reunião do clero de 
2016, foi instalada 

a Pastoral  Judiciária,  que 
vai funcionar no prédio da 
Faculdade Católica. Trata-se 
de uma iniciativa do bispo 
diocesano para atender ao 
disposto na Carta Apostólica, 
dada em forma de motu pró-
prio, Mitis Iudex Dominus Ie-
sus, que reformou o processo 
de declaração de nulidade do 
matrimônio estabelecendo 
que as dioceses deveriam, 
quando possível,  cr iar os 
seus tribunais eclesiásticos 
e montar uma estrutura para 
ajudar na investigação prévia 
para encaminhar as pessoas 
que vêm de um matrimônio 
precedente e que possa ter 
algum indício de não ter sido 
válido. “Dom César entendeu 
que, no momento, ainda não 
tínhamos condições de criar 
um tr ibunal  próprio,  por 

isso, continuamos ligados 
ao Tribunal Interdiocesano 
de Aparecida, mas ele man-
dou preparar uma sede e 

estrutura adequada para que 
pudéssemos dar atendimen-
to às pessoas que vivem em 
segunda união e acreditam, 

ou pelo menos suspeitam, 
que o primeiro casamento 
possa não ter sido válido 
e possa ser declarado nulo 

perante a Igreja”, disse Padre 
Rogério Augusto das Neves, 
presidente da Pastoral Judi-
ciária da diocese.  

Dom Cesar Teixeira aben-
çoou as instalações, na pre-
sença do clero diocesano e 
enxerga essa iniciativa como 
“uma nova maneira que os 
batizados terão de vivenciar 
o batismo na igreja”.

A sede também ser virá 
para que o Tribunal de Apa-
recida possa realizar algumas 
audiências para atender ca-
sos em que as pessoas não 
possam se dirigir à cidade. 

A Pastoral  Judic iár ia  é 
composta por leigos, profis-
sionais voluntários, o presi-
dente, e dois assessores, Pa-
dre Fabiano Kleber do Amaral 
e Padre Eduardo Fraga.

Os atendimentos serão 
feitos por meio de agenda-
mento prévio pelo telefone  
4009-8392, de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 20h.
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Compromissos do Bispo Diocesano

Neste mês as Celebrações de Crisma aconteceram em mais de 10 paróquias de nossa diocese. Nas fotos: Maria Auxiliadora, Sant’Ana e Santo Agostinho.

O encerramento solene do Ano Santo da Misericórdia aconteceu na Cate-
dral Diocesana, na manhã do dia 13 de novembro. Milhares de pessoas 
acompanharam o rito onde a Porta Santa foi fechada.

Dom Cesar ordenou mais dois padres para o serviço da Igreja em nossa 
diocese. Louvado seja Deus pelo ministério dos padres Rogerio Lemes e 
Éverton.

Madre Geral das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Ir. Sandra 
Maciel Notolini e Dom Cesar, na celebração dos 80 anos da congregação. 

Visita à secretaria, idosos e doentes, encontro com crianças, adolescentes e jovens, lideranças e ministros marcaram a 12ª Visita Pastoral Canônica do bispo diocesano. A Paróquia Santa Teresa do Menino Jesus, em São José, 
acolheu Dom Cesar, nos dias 26 e 27 de novembro. 

Pascom
 Paroquial

Pascom
 Paroquial

Terezinha Karube

Dom Cesar participou do programa #BlitzCN, direto dos estúdios da Rádio Canção Nova, em São José dos Campos. 

Pedro Luvizotto
Pedro Luvizotto

Muitas atividades marcaram a agenda do bispo diocesano. Ordenações, encerramento do Ano da Misericórdia na 
diocese, celebração de posse, atendimento à imprensa e Visita Pastoral são alguns dos destaques deste mês.

Pascom
 Paróquia Santa Teresinha

Pedro Luvizotto
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Paróquias em festa

Agende-se
Feira Magnificat
A feira itinerante da Comunidade Magni-
ficat estará dia 11 de dezembro no pátio 
da paróquia Sagrada família durante todo 
o dia, a feira contempla desde ARTESANA-

TOS, BARRACAS TÍPICAS, COMIDA CAIPIRA 
até BAZAR..."Vai ser espetacular poder ex-
pandir nossa feira, levar ao conhecimento 
do povo este trabalho que é maravilhoso, 
agradável e cheio de solidariedade." - diz 

o responsável pela feira no Magnificat. 
COLABORE COM ESTA OBRA, FAZENDO 
PRESENÇA E PRESTIGIANDO NOSSA FEIRA.
Dia 11 de dezembro das 09h às 21h na 
Paróquia Sagrada Família.

Novena e Festa de São Silvestre
A Novena de São Silvestre começa na 
sexta-feira, 2 de dezembro e segue até 
o dia 11, com o tema central  Família: 
Alegria do Amor. Haverá missas todos os 
dias com celebrantes convidados. Confira 
a programação:
02/12 - 19h30 - Pe. Vicente - Missa Afro 
Tema: Fundamentos da Família
03/12 -19h30 -  Pe. Bentinho - Tema: 
Família: Um Projeto Divino
04/12 - 18h - Pe. Beto - Tema: Os desafios 
da Família
05/12 - 19h30 - Pe. Benedito - Tema: O 
perdão e a misericórdia como cura para 
as famílias
06/12 - 19h30 -  Pe. Alexandre - Tema: 
Confiança na Família
07/02 - 19h30 - Pe. Lucas (CSSR) - Tema: 
A Esperança na Família
08/12 - 19h30 -  Pe. Chicão - Tema: Maria, 
mãe protetora das Famílias
09/12 - 19h30 - Pe. Edinei - Tema:  Os 
filhos, alegria da família
10/12 - 19h30 - Pe. França - Tema: O amor 
de pai e de mãe
11/12 – 18h – Pe. Chicão – Tema: Família: 
Alegria do Amor

Novena e Festa da Padroeira 
Nossa Senhora do Loreto
“Com Nossa Senhora do Loreto, queremos 
ser comunidade de fé e de amor”
08/12 – Quinta-feira missa às 19h

Evento discute os 
princípios católicos 
na educação

Com o tema “Educação 
Católica: em busca dos prin-
cípios fundamentais para o 
debate contemporâneo”, a 
UJUCAT realiza seminário que 
busca ajudar no resgate dos 
princípios fundamentalmente 
católicos que estão em pauta 
no debate contemporâneo 
em torno da educação.

Dia 17/12/2016 (sábado) 
das 9h00 às 12h30

Local: Auditório da Facul-
dade Católica de São José 
dos Campos - Av. São João, 
2650 - Jd. das Colinas - São 
José dos Campos- SP

Programação:
Em busca de princípios da 
educação católica - Da Divini 
illius Magistri de Pio XI ao 
Papa Francisco

Pe. Rogério Neves - Doutor 
em Direito Canônico pela Pon-
tifícia Universidade Lateranense 
de Roma, bacharel em Filosofia, 
Teologia e Direito, pároco da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Soledade, na Vista Verde, e pro-
fessor da Faculdade Católica de 
São José dos Campos. Assessor 
Eclesiástico da UJUCAT).
O princípio de subsidiarieda-
de na doutrina social da igreja

Dr. Gustavo A. P. D. San-
tos - Gerente de programas 

na Oficina Municipal - SP, 
escola de cidadania e gestão 
pública. Doutorado em Teoria 
Política pela Catholic Univer-
sity of America, mestrado 
em Antropologia Social pela 
Universidade Estadual de 
Campinas e graduação em 
Ciências Sociais pela Univer-
sidade Estadual de Campinas. 

Educação: para que fins? O 
projeto educacional para o 
homem todo x falsificações 
e reduções perigosas

Dom Carlos Lema Gar-
cia - Bispo Auxiliar de São 
Paulo. Vigário Episcopal para 
a Educação e a Universida-
de. Doutorado em Teologia 
Dogmática pela Pontifícia 
Universidade da Santa Cruz, 
graduou-se em Direito Civil 
pela Universidade de São 
Paulo em 1979. Desde 2010 é 
diretor espiritual da Prelazia 
Opus Dei no Brasil.
Panorama dos projetos 
ligados à educação no con-
gresso nacional por uma 
perspectiva católica.

Flávio Augusto da Silva - 
Flavinho - Deputado Federal

Inscrições gratuitas
INFORMAÇÕES:
(12) 98814-6615
VAGAS LIMITADAS

Tema: Maria, protetora da família
Celebrante Pe. Fabio Camargos, Canção 
Nova
09/12 – Sexta-feira missa às 19h
Tema: Maria, nossa divina intercessora
Celebrante Pe. Rinaldo, Catedral São Dimas
10/12 – Sábado missa às 19h
Tema: Sagrada Família, exemplo para as 
famílias de nossa comunidade
Celebrante Pe. Cezario, Opus Dei
11/12 – Domingo às 8h30
Procissão seguida de missa
Celebrante Pe. Wanderlei, Arquidiocese 
Militar do Brasil e Pe. Berto 

Novena e Festa de Nossa Senhora do 
Guadalupe
09/12 – Sexta-feira missa às 19h30
Tema: Guadalupe e Aparecida:As estrelas 
no manto Azul.
Celebrante Pe. Rodolfo José Barbosa
10/12- Sábado missa às 19h00
Tema: Guadalupe e Aparecida: As vestes 
vermelhas e rosas decoradas.
Celebrante: Pe. Lucas Rosa da Silva
11/12- Domingo missa às 19h00
Tema: Guadalupe e Aparecida: A lua 
debaixo dos pés.
Celebrante: Pe. Benedito Paulo Carvalho
12/12- Segunda-feira missa às 19h30
Tema: Guadalupe e Aparecida: O Sol e a Luz
Celebrante: Pe.Éverton Machado dos 
Santos
13/12- Terça-feira missa às 19h30

Tema: Guadalupe e Aparecida: As rosas
Celebrante: Pe. Luiz Gustavo Santos 
Teixeira
14/12- Quarta-feira missa às 19h30
Tema: Guadalupe e Aparecida: Mãos postas
Celebrante: Pe. Rogério de Souza Lemes.
15/12- Quinta-feira missa às 19h30
Tema: Guadalupe e Aparecida: Em pé
Celebrante: Dom Nelson Westrupp  sjc
16/ 12- Sexta-feira missa às 19h30
Tema: Guadalupe e Aparecida: Aspectos 
do rosto
Celebrante: Pe. Rafael Henrique, cmps
17/12- Sábado missa às 19h
Tema: Guadalupe e Aparecida: Sorriso 
nos lábios
Celebrante: Dom José Roberto Fortes 
Palau.
Procissão Luminosa, trazer velas
18/12- Domingo dia da Festa
Tema: Guadalupe e Aparecida: Duas apa-
rições, mesma mensagem.
09h- Procissão saindo da Praça Benedito 
Nilo Caetano, Jardim Altos de Santana
10h- Missa Solene 
Celebrante: Pe. Rodolfo José Barbosa
Novena e Festa da Padroeira - Santa Luzia
“A alegria do amor na vida da família”
De 2 a 13 de dezembro
Missa às 19h30 nos dias de semana e às 
18h nos finais de semana.
Dia 13/12, procissão às 19h em seguida 
missa e bênção com relíquia de Santa 
Luzia.



Dezembro  EXPRESSÃO  15

                (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

O anjo então lhes disse: “Não tenhais medo! Eu vos anuncio uma 
grande alegria, que será também a de todo o povo: hoje, na cidade 

de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!”
Lc 2, 10-11

Neste mês de Dezembro vamos nos preparar com alegria para 
celebrar o nascimento de Jesus,  vamos  fazer os exercícios juntos?

Marque um “x”  nas respostas corretas sobre o nascimento de Jesus.

1 - Qual o nome da cidade que Jesus nasceu?
(     ) Nazaré       (     ) Belém       (     ) Jerusalém

2 - Em que local Jesus nasceu?
(     ) estábulo      (     ) casa       (     ) hospital

3 - Quem foram os primeiros a visitar o menino Jesus?
(     ) crianças      (     ) Reis Magos      (     ) pastores

Os Reis Magos deram à Jesus 3 presentes. 
Escreva abaixo quais foram esses presentes

Oração pela família no Natal
Senhor, diante de teu presépio
venho pedir por minha família.
Abençoa as pessoas que amo

onde quer que estejam.
Que dentro de nosso lar habite
a con� ança de tua mãe, Maria,

o zelo de teu pai, José, e a inocência 
de teu rosto de criança.

Que nossas portas estejam sempre
abertas para ti, nas visitas que 

nos fazes em tantos rostos sofridos.
Dá-nos a alegria de tua presença 
em nosso lar: o maior de todos 

os presentes possíveis.
Abençoa minha família 

neste Natal, Senhor. Amém.

Natal é a Celebração do Nascimento de Jesus.
Qual presente você daria à Jesus e por quê?

Natal
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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:

Gigantes pela fé, gigantes da vida
Esta é uma coletânea de histórias que provam que a verdadeira grandeza humana está na capacidade de amar e 
de manter a fé. - Daniel Godri Jr. e José Guedes trazem ao leitor histórias de anônimos e personalidades - como 
Irma Dulce e Maximiliano Kolbe - que transformaram vidas, simplesmente porque foram capazes de doar-se 
completamente ao próximo, porque não deixaram de crer e porque, como Cristo nos ensinou, não se esqueceram 
de praticar o Amor.
Resposta anterior: Em novembro de 2005, Dom Moacir Silva realizou a dedicação de uma Igreja de nossa 
diocese. A resposta correta é a letra A – Igreja Santa Cecília, em Jacareí.
Ganhador: Giancarla Santos Barreto, da Paróquia Nossa Senhora Santíssima Trindade.

***O ganhador sorteado terá até o fechamento da edição seguinte para retirar o brinde, caso não o faça, será 
feito um novo sorteio.

Envie sua resposta até o dia 15 de janeiro. 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.

Qual é a paróquia desta foto?
A – São Silvestre
B – Nossa Senhora do Paraíso
C – Nossa Senhora de Loreto

? ?

Natalício
7  Pe. José Valdir Rodrigues 
7  Pe. Rodolfo Domingues de Vasconcelos 
8  Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, SCJ
8  Diác. José Márcio de Campos
9  Ir. Alberto Gobbo Junior, SDB
11  Pe. Francisco Dâmaso Zanon 
12 Pe. Antônio Luciano da Silva, SCJ
15 Pe. Cláudio César Costa 
17  Papa Francisco 
18  Diác. Mauri Guardia de Souza 
18  Diác. Pedro Luiz de Souza
19  Diác. Agostinho Silvério dos Santos
20  Diác. Luiz Alberto Rodrigues dos Santos 
20  Pe. Hilton de São Lourenço,PF 
21  Pe. Bernardo de Oliveira 
21  Pe. Carlos Alberto Gonçalves do Nascimento
 (Pe. Beto) 
23  Diác. Manoel de Oliveira Figueira 
23  Diác. Otílio Raimundo de Souza 
23  Diác. Dionisio Bacelar Sobrinho 
24  Diác. Álvaro Siqueira Vantine
29  Pe. João Osmar de Souza
30  Pe. Rogério Augusto das Neves

Ordenação
3 (1988) Dom Dimas Lara Barbosa (ordenação 
presbiteral)
5 (2015) Pe. Luiz Gustavo Santos Teixeira
6 (2008) Pe. Cláudio César Costa
6 (2014) Pe. Alexandre Rodolfo Aparecido da Costa 
6 (1986) Dom Moacir Silva (Ordenação presbiteral)
7 (1991) Pe. Rogerio Felix Machado 
7 (1997) Pe. José Luís Gouvêa, SCJ 
7 (1993) Diác. José Maria da Silva 
8 (1975) Diác. Mauri Guardia de Souza
8 (1971) Diác. Ademar Pedro Mesquita Pereira 
8 (1989) Diác. Antonio Carlos Amaro de Faria 
8 (1975) Diác. Hugo Urbano de Souza 

8 (1990) Pe. Rinaldo Roberto de Rezende
8 (2005) Pe. Vicente Benedito Simões 
8 (2007) Pe. Vitor Mendes Santos 
8 (1955) Pe. André Afonso Maria Butti 
8 (1998) Pe. Antônio Luciano da Silva, SCJ
8 (2012) Pe. Francisco José da Silva
9 (2006) Pe. Edi Carlos Pereira
9 (1979) Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB 
(Ordenação Presbiteral)
10 (2005) Pe. Ademir Nunes Farias
10 (1988) Pe. José Vieira Pinto
11 (2004) Dom Moacir  Silva (Ordenação Episcopal)
11 (2010) Pe. Fabiano Kleber Cavalcante Amaral 
11 (1999) Pe. Francisco Dâmaso Zanon 
12 (1971) Pe. João Roberto Pavani, SDB
12 (1981) Pe. Aurélio Mariotto, SCJ
14 (1991) Pe. Luís Fernando Soares
15 (2007) Pe. Fábio Ferreira Costa
15 (2012) Pe. André Delvaux, LC 
16 (1989) Pe. Geraldo Magela dos Santos 
17 (1988) Pe. João Osmar de Souza
17 (2005) Pe. Lucas Rosa da Silva
17 (1966) Pe. Darci Dutra, scj 
18 (1948) Pe. Ernesto Cunha
18 (2010) Pe. Luciano Barbosa 
19 (2014) Pe. Tiago de Jesus Crucificado , PF
20 (1987) Pe. Milton Faria
20 (1986) Pe. Antônio Aparecido Alves (Pe. 
Toninho)
20 (2008) Pe. Thiago Domiciano Dias
20 (1997) Pe. Edson Benedito dos Santos, SCJ
21 (1991) Pe. Roberto Lessa
22 (1984) Pe. Dimas Cornélio do Nascimento
22 (1990) Pe. Djalma Lopes Siqueira
22 (1963) Pe. José Edward Padoan
22 (2012) Pe. Benedito Paulo de Carvalho
23 (1989) Pe. Sebastião Cesar Barbosa
28 (1991) Pe. Carlos Raimundo Barbosa
30 (1995) Pe. Célio Antônio de Almeida

Padre Darci Dutra, SCJ
Jubileu de Ouro

Missa dia 6 de dezembro, às 
19h30, na Paróquia Nossa 

Senhora de Lourdes

Padre Rogério Felix
Jubileu de Prata

Missa dia 7 de dezembro, às 
19h30, na Paróquia São Judas 

Tadeu

Padre Luis Fernando Soares
 Jubileu de Prata

Missa dia 14 de dezembro, 
às 19h30, na Paróquia Espírito 

Santo

Padre Roberto Lessa
Jubileu de Prata

Missa dia 18 de dezembro, às 
19h, na Igreja Coração de Maria

Padre Carlos Raimundo 
Barbosa  - Jubileu de Prata
Missa dia 28 de dezembro, às 
19h, na Paróquia Santo Anto-

nio, Paraibuna

Padre Geraldinho
Jubileu de Prata

Missa dia 1 de fevereiro de 
2017, às 19h30, na Paróquia 

Santo Agostinho

Celebrações Jubilares
A diocese saúda os padres que celebram o Jubileu de
ordenação sacerdotal. Confira o dia e horários das missas:

??


