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Em destaque
Paróquia Espírito Santo 
celebra jubileu de prata com 
lançamento de documentário 
histórico 
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»Todos são convidados para 
refletir, aprofundar, amadurecer 
e agir na dimensão política de 
nossa fé cristã. Pe. Ronildo nos 
traz uma reflexão acerca da 
Reforma da Previdência e da 
terceirização irrestrita.

EntrevistaPalavra do Pastor
»Faculdade Católica-SJC 
recebe certificação de 
reconhecimento do curso 
de Teologia. Confira a 
entrevista com o diretor 
geral da faculdade, 
Pe. Rogério Felix. 

Novos tempos, novo rumo!
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compromisso de criação de parque 
público de conservação ambiental

Decom

»Estamos nos aproximando 
do ponto máximo da nossa fé: 
a festa da Ressurreição! 
A mensagem de Dom Cesar nos 
leva a refletir sobre o encontro 
com o Cristo Ressuscitado.
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A luz da Páscoa
já brilha entre nós

Editorial

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:  Vittório Simões (Pascom São José Operário/Jac), Willian Gomes (Paróquia 
Nossa Senhora do Paraíso), Milene Angelita (Pascom Paróquia Nossa Senhora da Soledade), Luiz Junior Tavares (Pascom diocesana), Gabriel 
Santana (Pascom Paróquia Nossa Senhora de Fátima), Fernanda Albuquerque (Pascom Espírito Santo), Simone e Luis Peixoto (Pastoral 
Familiar), Pastoral Vocacional diocesana. 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 março de 2017.

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

“As experiências vividas pela Diocese de São José dos 
Campos neste último mês fazem  vislumbrar desde 
agora os primeiros clarões da Páscoa, já presentes 
entre nós, motivo de alegria e gratidão para todos.

Um grande passo foi dado no dia 18 de março, com a 
realização da Assembleia Diocesana que aprovou o PDEP 
(Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral). Com esse 
precioso instrumento a missão da Diocese poderá avançar e 
produzir muitos frutos. Assim como a Páscoa projetou nova 
luz sobre a vida e atuação dos Apóstolos, tornando-os cora-
josos anunciadores de Jesus Cristo, o PDEP também trará a 
luminosidade necessária para que Jesus Cristo seja melhor 
comunicado nos trabalhos pastorais desta Igreja Particular. 

A alegria e a gratidão foram e continuarão sendo senti-
mentos vividos de modo especial pelas paróquias Espíri-
to Santo, que celebrou recentemente seu Jubileu de Prata, 
São Vicente de Paulo, São João Bosco e Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, que abriram o seu ano jubilar em vista 
da celebração dos 25 anos de instalação, em 2018. O Jornal 
Expressão participa dessas experiências para que todos os 
diocesanos tomem parte nelas.

Motivo de festa e agradecimento é também a aprovação 
do pedido de reconhecimento do Curso de Teologia ofere-
cido pela Faculdade Católica de São José dos Campos, que 
aconteceu logo pós a visita feita pelos representantes do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) a esta instituição. 
Veja os detalhes dessa conquista na entrevista com o Pe. 
Rogério Felix, na página 7.

Com a presença e a descontração da galera jovem, tive-
ram início os encontros vocacionais 2017, como oportuni-
dade para que essa turma descubra e responda ao chamado 
que Deus lhe faz. Trazemos também a experiência dos re-
presentantes da diocese na 39ª Assembleia da Regional Sul 
I para o Serviço de Animação Vocacional (SAV).

O JE deste mês apresenta ainda uma reflexão acerca da 
nota da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 
sobre a  PEC 287/16 – “Reforma da Previdência”, que soa 
também como uma luz pascal projetada sobre o povo brasi-
leiro como expressão de solidariedade e comunhão pasto-
ral, ao mesmo tempo em que manifesta apreensão quanto 
essa Proposta de Emenda à Constituição feita pelo Poder 
Executivo. 

Que a claridade da Páscoa já presente em nosso meio 
ajude todos a enxergar outros lugares onde ela deve chegar 
e transformar. E que outras luzes pascais se acendam em 
nossa história e missão!

Compartilhe conosco suas experiências pastorais e também 
nos conte o que está achando do conteúdo do Jornal Expressão. 
Esse espaço estará sempre aqui, de portas abertas. Escreva pra 
gente pelo email redação@diocesesjc.org.br.

Gostaria de parabe-
nizar o Padre Ronildo, 
pároco da Paróquia São 
Vicente, e à equipe de 
arquitetos que desen-
volveram o projeto de 
revitalização dá igreja 
matriz dessa paróquia.

Que Deus os abençoe 
e abençoe também os 
paroquianos para que 
juntos possam realizar 
esse sonho de ver essa 
paróquia que tantos 
frutos já deu, e agora vai 
ter um ambiente mais 
agradável, aconchegante 
e moderno. Como suge-
re a matéria publicada 
na edição passada do Ex-
pressão, rezaremos sim, 
para que tudo ocorra 
conforme a vontade de 
Deus! ”

Guilherme Abreu
Paróquia São Vicente de Paulo, sobre a matéria 

publicada na edição de abril apresentando o projeto 
de revitalização da igreja matriz de São Vicente.

“A Campanha da Fraterni-
dade, ao tratar do cuidado 
com os nossos biomas, pro-
põe o entendimento de uma 
ecologia integral, ou seja, 
a compreensão de nossa 
relação de interdependên-
cia com a natureza, da qual 
também fazemos parte. 

Que possamos assumir 
em nossas posturas cotidia-
nas sermos guardiões da 
criação divina, de pequenos 
gestos a grandes ações. Nes-
te sentido, nós da Comissão 
Socioambiental diocesana 
estamos disponíveis para au-
xiliar nossas comunidades, 
sendo um compromisso de 
testemunho de nossa igreja 
particular, perdurando para 
além dos períodos fortes de 
Campanha da Fraternidade. 
Um testemunho de vida 
comunitária em favor do cui-
dado com a Casa Comum.”

Luciano Rodolfo de Moura Machado
Coordenador da comissão sócioambiental

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

*

Palavra do Pastor

O querigma cris-
tão apresenta a 
estreita ligação 
entre a morte 

de Jesus na Cruz e a sua 
Ressureição. O apósto-
lo Paulo de fato afirma: 
“Cristo morreu pelos 
nossos pecados, segun-
do as Escrituras, foi se-
pultado e no terceiro dia 
ressuscitou e apareceu 
a Cefas e aos apóstolos 
(1Cor 15, 3-5). 

A Ressurreição de 
Cristo, depois da sua 
morte e sepultura, é o 
dado que faz a diferen-
ça e que doa autoridade 
e eficácia à inteira obra 
de Cristo Jesus. De fato, 
Paulo afirma que “se 
Cristo não ressuscitou, 
a nossa fé é vã e vocês 
permanecem ainda nos 
vossos pecados” (1Cor 
15, 17). Portanto, morte e 
ressurreição são o preço 
do resgate por parte do 
Verbo encarnado para li-
bertar a humanidade do 
pecado e reaproximá-la 
de Deus.  Era necessária 
a obra salvífica, consu-
mada por Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e ver-
dadeiro homem, com a 

sua paixão e morte e que 
será glorificado pelo Pai, 
constituindo, assim, “a 
primícia daqueles que 
morreram” (1Cor 15,20). 

Cristo, que não é o 
crucificado morto e se-
pultado, é “subtraído do 
poder da morte” e vem 
reconhecido e apresen-
tado como o SENHOR = 
Kyrios, para toda a hu-
manidade, a qual, do seu 
mistério pascal, recebe 
resgate e salvação. 

A ressurreição, portan-
to, não é uma teoria, mas 
uma realidade históri-
ca revelada pelo Homem 
Jesus Cristo através da 
sua “Páscoa”, a sua “pas-
sagem”, que abriu uma 
“nova estrada” entre a 
terra e o Céu (Hb 10, 20). 

Não é um mito nem 
um sonho, não é uma vi-
são nem uma utopia, não 
é uma fábula, mas um 
evento único e irrepetível: 

Páscoa: a Festa das festas

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

Jesus de Nazaré, filho de 
Maria, que no entardecer 
da Sexta-feira Santa, foi 
descido da cruz e sepulta-
do, deixou vitoriosamen-
te o sepulcro. 

De fato, no amanhecer 
do primeiro dia, Pedro e 
João encontraram o se-
pulcro vazio. Madalena 
e as outras mulheres en-
contraram Jesus ressus-
citado. O reconheceram 
também os discípulos de 
Emaús ao partir o pão. O 
Ressuscitado apareceu 
aos apóstolos no cenácu-
lo e ainda a muitos outros 
discípulos na Galileia.

A Páscoa é a festa das 
festas. É a garantia defi-
nitiva de que toda Pala-
vra de Deus, de que todas 
as promessas de divinas 
haverão de se cumprir. O 
enviado do Pai, o Ema-
nuel, o Deus conosco, o 
Servo de Javé, o Filho do 
Homem, viveu a nossa 

vida, sofreu o sofrimento 
injusto da condenação e 
da morte, mas “DEUS O 
RESSUSCITOU”. Ele é o 
alfa e ômega, o principio 
e o fim, o primogênito 
de toda a criatura. Jesus 
ressuscitado é a garantia 
de nossa ressurreição e a 
CERTEZA DE NOSSA FÉ. 
O que cremos é verda-
deiro e é garantido pela 
Palavra Santa de Deus. 
O que cremos e afir-
mamos em nossa vida, 
com nossos lábios e com 
nossas obras é garanti-
do pela presença do Es-
pírito Santo que nos faz 
clamar: “o Ressuscitado 
Vive. Ele é Nosso Senhor. 
Ele é o Cristo de Deus”.

Assim, também nós, 
como fiéis discípulos do 
Senhor, o proclamamos 
vivo e presente em nos-
sas vidas e na vida da 
Igreja. A Igreja canta “o 
dia que o Senhor fez para 

nós” e convida todos à 
alegria e à exultação. 

Alegremo-nos, nes-
te ano Mariano para o 
Brasil, invocando Ma-
ria, estrela da esperan-
ça, a Senhora Aparecida, 
que lembramos nos 300 
anos de sua “pesca-apa-
rição no Rio Paraíba, em 
sua imagem de Senhora 
da Conceição”,  para que 
guie a humanidade para 
o porto seguro da salvação 
que é o coração de Cristo, 
a Vítima Pascal, o Cordei-
ro que “redimiu o mun-
do”, o Inocente que “nos 
reconciliou a nós pecado-
res com o Pai”. A Ele, Rei 
vitorioso, a Ele crucifica-
do e ressuscitado, nós gri-
tamos com alegria o nosso 
ALELUIA! 

FELIZ PÁSCOA DA 
RESSURREIÇÃO DO SE-
NHOR JESUS!

Dom Cesar Teixeira, Bispo Diocesano, solicita que sejam adotadas, em todas as Missas celebradas na Diocese, algu-
mas medidas preventivas contra a transmissão do vírus H1N1 e febre amarela.

Aos Revmos. Srs. Sacerdotes e Diáconos;
Ministros Extraordinários da Distribuição da Sagrada Comunhão,
Agentes de Pastorais e Movimentos,
e ao Povo de Deus em Geral.
“...Qualquer ameaça à vida do homem não pode deixar de repercutir no próprio coração da Igreja...” (Cf. EV nº 3)

Com a prática adotada nos anos anteriores apresento aos senhores algumas orientações pastorais em vista de nossa 
colaboração com as medidas de prevenção contra a transmissão da Gripe “Influenza H1N1” e da Febre Amarela.

Assim sendo, solicitamos que a partir deste final do semana, 01 e 02 de abril de 2017, sejam adotadas, em todas as Missas 
celebradas na Diocese, as seguintes medidas preventivas:

1. Que, nas celebrações, sejam omitidos o abraço da paz, bem como o costume de rezar o Pai-Nosso de mãos dadas;
2. Suprimir a Procissão do Ofertório;
3. Que a Sagrada Comunhão seja distribuída somente sob a espécie do pão e colocada na mão dos fiéis;
4. A comunhão para os doentes deve se revestir de particular atenção, sobretudo se vários forem visitados em sequência;
5. Manter abertos os locais e promover a maior ventilação possível onde acontecem as celebrações.
Estas orientações devem ser observadas até o final do inverno deste ano.
Dado e passado na Cúria Diocesana de São José dos Campos , em 28 de março de 2017, sob o Nosso Sinal e o Selo de 

Nossas Armas.
Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB - Bispo da Diocese de São José dos Campos

Diácono Pasquale Gerardo - Chanceler da Cúria



4  EXPRESSÃO  Abril

O auditório da Faculdade Católica sediou mais uma assembleia dio-
cesana que foi convocada para aprovação do Plano de Evangelização 
e Pastoral (PDEP). No encontro lideranças e o clero diocesano fizeram 
as considerações finais sobre o projeto. Você conhece mais do Plano 
na página 8 e 9 desta edição. Confira algumas fotos:

Serviço
›› Feirão 
OBRA MAGNIFICAT
FEIRÃO MAGNIFICAT -  To-
das 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. A feira acontece 
das 18h às 22h, na sede da 
Obra Magnificat (Av. João 
Rodolfo Castelli, 2947 – Bairro 
Pernambuco – Putim – SJC). 
Informações: (12) 3944-1633.

BAZAR PERMANENTE - O 
Grupo de Mães da Paróquia 
Santo Agostinho promove to-
das as quartas-feiras, das 14h 
às 17h o bazar com roupas de 
criança e adulto, calçados, 
brinquedos e outros produ-
tos em ótimas condições, no 
salão Santa Mônica (Av. Papa 
João Paulo II, 150 – Urbanova 
– SJCampos). Informações: 
(12) 3949-1515

›› Serviço
EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS, CUIDADORES DE IDO-
SOS 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 Servi-
ço Social fica ao lado da igreja, 
na Praça Monsenhor Ascânio 
Brandão, 01, São Dimas, em São 
José dos Campos.

EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS E BABÁS – Quem está à 

procura de uma empregada 
doméstica ou babá pode con-
sultar 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 Pa-
dre Rodolfo, 28, Vila Ema, em 
São José dos Campos.

C ADASTRO DE DO M É S -
TICAS, DIARISTA, BABÁ E 
ACOMPANHANTE DE IDO-
SOS  –  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 entrar em contato, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h, pelo telefone: 
3322-0543, falar com Ales-
sandra.

›› 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 reu-
nião de reflexão na Paróquia 
Nossa Senhora da Soledade, 
na Rua Uruguai, 291, no Vista 
Verde, em São José dos Cam-
pos; 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.filhos-
noceu.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. In-
formações: (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 parente ou amigo, a Fa-
zenda da Esperança é uma 
alternativa. Em São José dos 
Campos, você pode tirar suas 
dúvidas sobre os encami-
nhamentos 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 participar 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 
dependência química (do 
sexo masculino, acima de 
18 anos) e seus familiares. 
Para desenvolver seu traba-
lho, resgatando vidas a Casa 
Logos conta com a ajuda de 
sócios colaboradores, 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 Espi-
rito Santo, unindo os trabalhos 
da Pastoral da Sobriedade e 
grupos de Irmandades Anôni-
mas (AA, NA, Naranon, Amor 
Exigente etc). O atendimento 
do Ministério Mais que Ven-
cedores 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 dificul-
dade, participe. Se conhece 
alguém que precisa, indique 
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 mulhe-
res, adultos e adolescentes 
dependentes de álcool e ou-
tras drogas e suas famílias. O 
atendimento da Comunidade 
Fanuel acontece 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 
resgatar vidas, que se tor-
nem parceiros missionários 
contribuindo 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

Pedro Luvizotto
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Em destaque

São José pode ganhar primeiro parque
público do Cerrado na região sul
Movimento organizado pela Diocese de São José dos Campos defende preservação 
do bioma cerrado; ação simboliza gesto concreto da Campanha da Fraternidade 2017

A criação do primeiro parque público 
do cerrado em São José dos Campos é de-
fendida por religiosos e leigos da Diocese 
de São José dos Campos como um gesto 
concreto da Campanha da Fraternidade 
2017.

O movimento tem como meta sensi-
bilizar agentes públicos para garantir a 
preservação de uma área de cerca de 40 
hectares do bioma cerrado, na região sul da 
cidade. A ideia é transformar o remanes-
cente ambiental em um parque público.

Com a ação, a Igreja enfatiza a urgência 
do despertar dos cidadãos para a consci-
ência ambiental e pela preservação da 
casa comum.

No lançamento do texto base da 
CF2017 na diocese, Dom Cesar convida 
todo o povo a uma “conversão ecológica”, 
citada pelo Papa Francisco na Encíclia Lau-
dato Si. “Vamos abrir nossos olhos, vamos 
abrir nossa consciência, vamos juntar 
nossas mãos, para que possamos cuidar 
daquilo que Deus nos deu de presente: a 
nossa terra, o nosso planeta, o nosso Brasil, 
a nossa região”, alerta o bispo.

O cerrado joseense. O bioma cerrado 

Flávio Pereira

servação do bioma cerrado. “A Igreja é a voz 
profética, mas precisa das mãos do poder 
público para fazer acontecer. É importante 
formar a consciência do compromisso que 
temos de cuidar de nossa casa comum.”

O secretário de Urbanismo e Susten-
tabilidade, Marcelo Manara, elogiou a 
iniciativa da Igreja e afirmou o interesse 
da prefeitura em implantar um parque do 
cerrado, atendendo ao pedido da Diocese. 
“Existe um processo para criar um parque 
do cerrado e já foi enviado à Cetesb e temos 
a intenção de prosseguir com ele”.

Segundo Manara, uma área rema-
nescente de cerrado na região sul tem 
cerca de 40 hectares, o equivalente a 40 
campos de futebol, é a área cotada para 
abrigar o parque público. O núcleo possui 
grande biodiversidade de espécies e uma 
formação única no estado de São Paulo. 

De acordo com o coordenador da 
Campanha, Luigi Bertoncini, a Diocese 
realizou encontros em todas as cidades que 
abrangem a diocese e em cada uma delas, 
um tema relacionado à questão ambiental 
foi tratado com órgãos públicos.

Beatriz Rosa 

que já formou a paisagem da cidade, com 
sua formação de arbustos e vegetação 
rasteira, tem perdido espaço para o cres-
cimento urbano. Atualmente, as principais 
manchas de cerrado cortam a região sul 
de São José.

Um estudo realizado em 2010 pela 
Secretaria de Meio Ambiente apontou 
a presença de mais de 150 espécies do 
bioma cerrado, sendo que destas, 17 
são exclusivas do cerrado da região, não 
ocorrendo em outras áreas de cerrado do 
Estado de São Paulo. O estudo apontou 
ainda a existência de espécies ameaçadas 
de extinção.

Fazendo acontecer. Em busca da 
preservação desse bioma, a coordenação 
da Campanha da Fraternidade em São José 
defendeu publicamente a implantação 
do primeiro parque do cerrado durante 
debate realizado no dia 13 de março, 
no auditório Mário Covas, na Câmara 
Municipal.

Durante o encontro, que contou com 
a presença de 60 pessoas, o Coordenador 
de Pastoral, padre Edinei Batista, pediu o 
apoio do poder público para garantir a pre-

Curtas

Mesmo com uma agenda cheia, a cantora Elba Ramalho fez questão de fazer uma visita 
rápida na Associação Guadalupe, em São José dos Campos, no último dia 18 de março.

Com expressiva militância contra o aborto, Elba viaja por todo o país incentivando 
as mulheres a não abortarem, independentemente das condições da gestante. Para 
que as mães possam receber apoio, diversas casas do movimento pró-vida estão 
espalhadas pelo país inteiro.

Em nossa diocese, a Associação Guadalupe está localizada na Av. Princesa Izabel, 1235. 
Funciona diariamente com o bazar, e durante a semana com atendimento às gestantes.

Elba Ramalho vista
Associação Guadalupe

Dia 19 de março é celebrado o dia de São José, esposo de Maria, padroeiro da nossa 
diocese. As paróquias que também levam o santo como padroeiro, a matriz no Centro 
e no bairro Campos de São José (foto)  celebraram com alegria o “pai adotivo de Jesus”.

Diocese celebra festa
de seu padroeiro São José

Nossa Senhora do Paraíso recebe 
Dom Cesar em visita pastoral

A Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, 
em Jacareí, recebeu o bispo diocesano 
de 3 a 5 de março em sua 13ª visita 
canônica.

Acompanhado pelo povo, Dom Cesar 
teve a oportunidade de conhecer a his-
tória de cada comunidade pertencente 
à paroquia, seus projetos para o futuro 

e suas pastorais em exercício. Cada comu-
nidade o acolheu com a sua característica 
particular e em retribuição receberam o 
amor e carinho de seu pastor.

Para consagrar esse momento, Dom 
Cesar inaugurou, com o batismo de três 
crianças, a pia batismal da igreja matriz.

A inauguração da pia batismal, a colo-

cação dos primeiros vitrais, que represen-
tam o batismo de Cristo e os sacramentos, 
e a reformulação do som da matriz são os 
passos iniciais para a revitalização da Igreja 
Matriz, dentro do projeto desenvolvido 
pelo pároco, Padre Thiago Peixoto, rumo 
ao aniversário de 20 anos da paróquia, 
que será em 2020. 

Divulgação

Pascom Paroquial
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A Igreja se une para celebrar
Tríduo, solenidade e lançamento de documentário
marcam momento histórico para a Paróquia Espírito Santo

Em 22 de março de 2017, a 
Paróquia Espírito Santo com-
pletou 25 anos de vida, come-
morando o Jubileu de Prata. 
As comemorações começaram 
em 2016 e chegado o grande 
momento de celebrar a data 
histórica para a comunidade do 
Jardim Satélite, uma programa-
ção especial foi preparada para 
os fiéis.

O Documentário. Para marcar 

para sempre a comemoração 
dos 25 anos da paróquia, a co-
munidade foi presenteada com 
um documentário que conta a 
trajetória desses anos. Durante 
mais de um ano, a PASCOM PES 
de Cristo mergulhou em fotos 
e vídeos para chegar ao projeto 
que vai apresentar a história da 
paróquia por meio de relatos de 
pessoas que passaram e muitas 
que permaneceram firmes na 

comunidade. 
A celebração da primeira 

missa, os anos como capela, a 
paróquia, a chegada dos padres, 
as células são materiais desses 
25 anos, além da linda história 
de superação. Quem ainda não 
conhece a Igreja Espírito Santo, 
ela fica na esquina da Avenida 
Cassiopeia com a Avenida An-
drômeda, no Jardim Satélite, em 
São José dos Campos.

“Paróquia, torna-te o que tu és!”
A Paróquia São Vicente tam-

bém deu início às comemora-
ções de celebração do jubileu 
de prata. No último dia 18 de 
março, a comunidade recebeu 
o Pe. Rogério Félix, primeiro 
pároco da paróquia, abrindo o 
tríduo preparatório de abertu-
ra do Ano Jubilar. Padre Carlos 
Aberto (Beto) e Pe. Celio Antô-
nio de Almeida também presi-
diram as celebrações festivas.

A Pastoral da Comunicação 

se empenhou no concurso 
para o logotipo comemorativo 
dos 25 anos. A identidade será 
utilizada em todos materiais 
impressos e visuais da paró-
quia ao longo do ano jubilar.

Outro presente foi a apre-
sentação do novo projeto 
arquitetônico da matriz e 
espaços de uso comum, já 
apresentado aqui pelo Jornal 
Expressão na edição de março.

Para o pároco, padre Ronildo 

Aparecido da Rosa, esse é “um 
tempo de graça, de salvação, 
de revisão de vida, de agra-
decimento e de compromisso 
novo! Renovar nossa fé, nosso 
entusiasmo pela causa de Je-
sus Cristo e de sua Igreja.”

A Paróquia São Vicente 
de Paulo está localizada na 
Av.José Marcondes, 441, no 
Jardim São Vicente, em São 
José dos Campos. 

“Por amor ao teu amor seguimos fazendo história”
A equipe da Paróquia Nossa 

Senhora da Soledade chega ao 
momento máximo das come-
morações dos 40 anos. A prepa-
ração do Jubileu foi iniciada em 
março de 2016 e mensalmente 
se reuniam para juntos celebrar 
rumo ao grande dia. 

Nas missas celebradas todo 
dia 26 de cada mês, era home-
nageada uma pastoral ou mo-
vimento da paróquia. Também 

dentro das comemorações, 
uma imagem comemorativa 
própria para o ano jubilar foi 
apresentada aos paroquianos 
que tiveram a oportunidade 
de adquirir como recordação 
histórica.

Aproximando-se do grande 
dia, a comunidade paroquial 
saiu em carreata pelos bairros 
vizinhos fazendo o convite para 
a novena e entregando uma 

imagem comemorativa para 
cada paróquia da região pasto-
ral IV, da qual a anfitriã pertence.

A novena aconteceu de 17 
a 25 de março, e a cada dia foi 
exibido um vídeo contando 
trechos da história da paróquia. 
N dia 26 Dom Cesar presidiu a 
missa festiva dos 40 anos da 
paróquia, em seguida, a tra-
dicional galinhada recheou o 
almoço comemorativo.

“Agradecer, celebrar e louvar”
Com a chegada da imagem 

peregrina de Nossa Senhora 
Aparecida, a Paróquia São 
João Bosco, no bairro Jardim 
das Indústrias, em São José 
dos Campos, também iniciou 
o ano de celebrações rumo 
aos 25 anos da comunidade 
paroquial.

O logotipo comemorativo 

foi apresentado aos paroquia-
nos pelo pároco, Pe. Eduardo 
Fraga. O número “25” é rode-
ado de traços abstratos os 
quais representam as quatro 
comunidades que compõem 
a paróquia, cada um com sua 
identidade, juntos formam a 
história.

O resgate histórico fica por 

conta da Pastoral da Comuni-
cação que está organizando 
um material que será apre-
sentado para a comunidade. 
Algumas das ações já podem 
ser acompanhadas pela página 
no Facebook, como o quiz, um 
jogo de perguntas e respostas 
para testar os conhecimentos 
sobre a história da paróquia. 

Especial

Divulgação

Pascom Paroquial

Ellen Andrade

Pascom Paroquial
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Faculdade Católica-SJC recebe nota 4 do MEC
Entrevista

O curso de Teologia da Faculdade Católica de São José dos Campos obteve nota 4 na avaliação feita pelo MEC (Ministério da 
Educação e Cultura) no mês de março. O diretor geral da Católica-SJC, Pe. Rogerio Felix Machado, conversou com a redação do 
Jornal Expressão e explicou o resultado da avaliação para o reconhecimento do curso de Teologia-bacharelado.

Jornal Expressão: Desde o cre-
denciamento da Facultado Católica 
e do curso de Teologia, em 2013, no 
Ministério de Educação e Cultura 
(MEC), quais as principais mudanças 
em termos de estrutura física que 
foram realizadas para a melhoria do 
curso de Teologia?

Pe. Rogerio Felix: Para o Credencia-
mento da Faculdade Católica-SJC junto ao 
MEC, a Associação Cultural e Educacional 
da Diocese de São José dos Campos (ACEDI), 
nossa mantenedora, muito investiu nas 
instalações do prédio com o objetivo de 
buscar a excelência da instituição. Refor-
mamos a área onde hoje está implantada e 
consolidada nossa Biblioteca, Dom Luciano 
Pedro Mendes de Almeida. Hoje contamos 
com salas para leitura individual, reunião 
em grupo, informática, multimídia, pro-
cessamento técnico, atendimento e cinco 
ambientes para abrigar o acervo (livros, 
periódicos, mídias eletrônicas). 

A Biblioteca está aberta ao público para 
pesquisa in loco de segunda a sexta-feira 
das 16h às 22h. Foi feita também adapta-
ções do prédio garantindo a acessibilidade 
a pessoas portadoras de necessidades 
especiais como rampas, plataformas ele-
vatórias, sanitários. Reforma das salas de 
aula e implantação de sistema multimídia, 
som, iluminação e aquisição de carteiras 
universitárias modernas. Contamos hoje 
com cinco salas de aulas bem equipadas 
com sistema multimídia, iluminação nova e 
aquisição de cadeiras universitárias moder-
nas para atender aos estudantes da gradu-
ação, extensão, Escola Catequética, Escola 
de Política e Cidadania. A implantação do 
laboratório de informática e reforma do 
auditório, que oferece capacidade para 300 
pessoas, também foi outro grande passo. 

O piso térreo do prédio também foi 
reformado. Toda a área foi revitalizada 
e adaptada para o funcionamento da 
parte administrativo-acadêmicas como: 
Recepção, Secretaria Acadêmica, Direção 
Administrativa, Secretaria Geral e Arquivo; 
Sala dos professores, da Direção Geral, da 
Direção Acadêmica, da Coordenação de 
Curso, da Coordenador de Extensão, Copa, 
Sala Multifuncional para a Comissão Pró-
pria de Avaliação (CPA), Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e Gabinete de Docente. 
No piso superior, a Capela de Santa Terezi-
nha foi mantida, e um espaço de oração 
individual e comunitário fica à disposição 
de todos. Onde era a sacristia foi instalada 
a sala de atendimento do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico. O espaço da faculdade 
também conta com ampla área externa de 
convivência, cantina, sanitário masculino 

e feminino e, adaptado para deficientes. 
O espaço do estacionamento já está na 
fase final de pavimentação. E claro, em 
todo o prédio temos wi-fi liberado para a 
comunidade acadêmica.

JE: E as mudanças no Projeto 
Pedagógico?

Pe. Rogerio Felix: O Projeto Pedagó-
gico do Curso (PPC) de Teologia foi elabora-
do a partir das orientações da Igreja sobre 
a Educação Católica e a Formação Presbi-
teral e também com as determinações da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB).  Tudo adequado às exigências do 
Estado Brasileiro para a Educação Superior, 
ou seja, a Constituição Brasileira, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Superior e as orientações curricu-
lares para os cursos de Teologia vigentes até 
hoje. Não substituímos, na sua essência, o 
currículo do curso livre de Teologia,  prati-
cado pelo Instituto de Teologia e Filosofia 
Santa Teresinha (ITEFIST).

Acrescentamos ao currículo disciplinas 
das áreas de Filosofia, Sociologia, Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e componentes 
curriculares integradores como as Ativida-
des Complementares (abrangendo temas 
pastorais) e o Estágio Supervisionado Obri-
gatório (desenvolvido em quatro períodos 
do curso conforme as quatro exigências 
da evangelização propostas pela CNBB. 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) já 
era previsto pelo curso livre e foi mantido 
e regulamentado. 

A experiência e as reflexões do ITEFIST, 
que antecederam a criação da Faculdade 
Católica-SJC são o fundamento do curso 
de Teologia-Bacharelado que visa formar 
teólogos-padres, teólogos-religiosos, 
teólogos-diáconos e teólogos-leigos para 
a missão da Igreja e a para a atuação na 
sociedade. 

JE: Com relação ao processo de 
avaliação do MEC, como é desen-
volvido?

Pe. Rogerio Felix: As Instituições de 
Educação Superior (IES), e nossa Faculdade 
é uma delas, estão ligadas diretamente 
ao MEC e, por isso, são submetidas a 
avaliações periódicas. O objetivo disso 
é acompanhar e garantir que todas as 
exigências do Ensino Superior no Brasil 
sejam respeitadas e, consequentemente, 
a qualidade seja cada vez melhor.

Para o Credenciamento da Faculdade 
foi solicitado, ao mesmo tempo, por ne-
cessidade e força legal, a Autorização do 
Curso de Teologia em 2011. Após aprovação 
da fase documental foi designada uma 
comissão de avaliadores formada por 

três doutores oriundos de universidades 
federais dos Estados Minas Gerais e Rio de 
Janeiro para avaliar in loco a instituição 
como um todo em sua organização didá-
tico-pedagógica, social e infraestrutura. 
Nessa avaliação a Faculdade Católica-SJC 
obteve Conceito 4, ou seja, MUITO BOAS 
CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS PARA OFERTA 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

Em seguida, após aprovação na fase 
documental, a Secretaria de Regulação da 
Educação Superior (SERES) nomeou dois 
avaliadores, doutores na área de Filosofia 
e Teologia, para avaliar as condições de 
oferta do curso de Teologia-Bacharelado. 
Esses avaliadores atribuíram Conceito 3, 
ou seja, condições satisfatórias de oferta 
de curso. Em seguida os dois processos, 
Credenciamento e Autorização de Curso, 
seguiram para o Conselho Nacional de 
Educação que após parecer favorável do 
relator e da Câmara de Educação Superior, 
retornou para o MEC. Em 1º de novembro de 
2013 o MEC, com base na legislação vigente 
e no Parecer CNE/CES 155/2013, Credencia 
a Faculdade Católica de São José dos Cam-
pos para o período de 4 anos através da 
Portaria MEC nº 1.069 publicada no diário 
Oficial da União em 04/11/2013. Alguns 
dias depois, o Secretário de Regulação da 
Educação Superior, com base nos mesmos 
documentos, assina a Portaria nº 567 de 
07/11/2013 que Autoriza o funcionamento 
do Curso de Teologia da CATÓLICA-SJC.

Desde os anos 2000, o MEC vem de-
senvolvendo uma “cultura de avaliação” 
em vista da melhoria da qualidade da 
educação em nosso país. Atualmente, as 
IES passam por avaliações sistemáticas 
para credenciamento, recredenciamento 
e renovação de recredenciamento e os 
cursos de graduação passam por proces-
sos avaliativos de autorização de curso, 
reconhecimento de curso e renovação de 
reconhecimento de curso. Os conceitos dos 
cursos de graduação são fruto de um amplo 
processo avaliativo que engloba avaliação 
externa feita pelo MEC em dois momentos 
autorização e reconhecimento e avaliação 
dos estudantes através do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

Internamente, a IES desenvolve de 
modo sistematizado a autoavaliação 
institucional coordenada pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) que conta com 
representantes dos docentes, discentes, 
corpo técnico-administrativo e sociedade 
civil organizada. Anualmente a CPA envia 
ao MEC relatório com os resultados das 
avaliações e o plano de ação decorrente 
das mesmas.

JE: O que é avaliado pelos repre-

sentantes do Governo?
Pe. Rogerio Felix: No caso de ava-

liação de cursos, os verificadores observam 
in loco 3 grandes dimensões, ou seja, a 
Organização Didático-Pedagógica do curso, 
o Corpo Docente e a Infraestrutura.

JE: Qual foi o feedback do MEC 
para com a Faculdade Católica?

Pe. Rogerio Felix: Na avaliação para 
Reconhecimento do Curso de Teologia, 
acorrida nos dias 20 e 21 de março deste 
ano, a Comissão Avaliadora nos atribuiu 
Conceito 4.

JE: O que significa para a Facul-
dade Católica-SJC esta importante 
nota?

Pe. Rogerio Felix: De fato é uma nota 

que prova que nossa Faculdade é ótima. 
Conceito 4 significa condições muito boas 
de oferta do curso. Poucas instituições pos-
suem hoje as condições que a Católica-SJC 
oferece. Destacamos aqui, mais uma vez, a 
qualidade do corpo docente pela sua titula-
ção e experiência no magistério, o Projeto 
Pedagógico do Curso bem fundamentado 
e organizado e a Biblioteca, uma riqueza a 
ser mais explorada.

JE: Quais são as expectativas e 
perspectivas para os novos caminhos 
da nossa Faculdade Católica de São 
José dos Campos?

Pe. Rogerio Felix: É preciso espalhar 
a notícia de que São José dos Campos tem 
uma Faculdade Católica-SJC muito bem 
avaliada pelo MEC. É um grande projeto 
que abraçamos com a convicção de que 
podemos proporcionar uma formação 
teológico-pastoral que prepara melhor a 
pessoa para o seu testemunho na Igre-
ja e na sociedade. Nossa Faculdade se 
consolida, cada vez mais, como o centro 
de irradiação do conhecimento de nossa 
Diocese e mostra pra todos que razão é fé 
são as ‘duas asas do avião’. Estude Teologia! 
É uma aventura fascinante! Esperamos 
você!  Fé e razão de mãos dadas por um 
mundo melhor!

Nossa Faculdade foi 
reconhecida como uma 
Instituição que possui um 
excelente Corpo Docente, 
formado por oito doutores e 
onze mestres, o que garante 
a qualidade e a sustentabili-
dade acadêmico-pedagógica 
do curso.
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Capa

Novos tempos, novos desafios!
Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral é apresentado ao clero e lideranças da
diocese e tem a missão de direcionar a ação missionária nos próximos cinco anos.

na, no Seminário Diocesano 
Santa Teresinha, dirigida por 
Dom Nelson Westrupp, com a 
participação de aproximada-
mente 400 pessoas. O objetivo 
principal foi a elaboração do 
Plano Diocesano de Pastoral 
para os anos de 2004-2006.

Sínodo Diocesano. Reali-
zado entre 2008 e 2010, sob o 
pastoreio de Dom Moacir Silva, 
este importante momento na 
caminhada diocesana, deseja-
va ouvir dos diversos represen-
tantes de toda a Igreja Particu-
lar, as sugestões de princípios e 
orientações ao redor da missão 
evangelizadora. Após os en-
contros com os delegados, foi 
apresentando o Documento 
Conclusivo do Sínodo.

4ª Assembleia Diocesa-
na. As rápidas mudanças da 
sociedade com seu impacto 
sobre a vida e atuação da Igreja 
apontavam para a necessidade 
da realização de uma nova as-
sembleia. Sendo assim, Dom 
Cesar Teixeira convocou o cle-
ro, seminaristas, religiosas e 
lideranças leigas para nos dias 
12 e 13 de setembro de 2015 
definirem cinco áreas prioritá-
rias. As cinco opções pastorais 
escolhidas foram: 

1. Família;
2. Juventude; 
3. Processo catequético for-

mador de discípulos-missio-
nários; 

4. Ação missionária; 
5. Dimensão Social. 
A partir dessas cinco áreas 

foi elaborado o Plano Diocesa-

no de Evangelização e Pastoral 
(PDEP), que procura responder 
às perguntas: O que somos?; A 
quem servimos?; Onde quere-
mos chegar?; Como faremos 
para chegar?

A aprovação do Plano. Na 
manhã do dia 18 de março de 
2017, o bispo diocesano, Dom 
Cesar Teixeira, acompanhado 
da Equipe de Coordenação 
Pastoral (ECOP) composta pe-
los presbíteros: Pe. Alexsandro 
de Brito Ramos (Juventude / 
Presbíteros), Pe. Edinei Eval-
do Batista (Coordenador de 
Pastoral), Pe. Geraldo Magela 
dos Santos (Ação Social), Pe. 
João Alves da Silva Sobrinho 
(Família), Pe. Luís Fernando de 
Siqueira Fonseca (Ação Missio-
nária) e Pe. Thiago Domiciano 
Dias (Catequese) apresenta-
ram ao clero, religiosas, semi-
naristas e lideranças o Plano 
Diocesano de Evangelização 
e Pastoral (PDEP), em Assem-
bleia na Faculdade Católica de 
São José dos Campos.

Para Dom Cesar, a diocese 
vai continuar desenvolven-
do as ações pastorais, mas 
agora orientada aos cinco 
pilares estabelecidos no PDEP.  
“Nós trabalhamos durante dois 
anos nesse plano, consultamos 
muita gente, e quem quis 
participar, participou. Agora 
é trabalhar organizadamen-
te a partir das prioridades já 
estabelecidas e devidamente 
aprovadas”, completou o bispo.

O PDEP servirá como um 
instrumento de planejamento 

nas quais, hoje, estão inseri-
das as pastorais, organismos, 
movimentos e espiritualida-

des atuantes na Diocese.
Em outubro de 2003, acon-

tecia a 3ª Assembleia Diocesa-

Na história da Igre-
ja, temos regis-
tros históricos de 
que muitas vezes, 

viu-se a necessidade de se 
reunir a fim de reorganizar 
ou decidir determinado as-
sunto. Isso é prova viva de 
que somos um povo atento 
e disposto a trabalhar em 
função do Evangelho de 
Jesus Cristo.

A Diocese de São José dos 
Campos já acumula alguns 
desses encontros em sua 
caminhada em quase quatro 
décadas de existência.

O início. A primeira as-
sembleia foi realizada em 
1994, tendo como objeti-
vo principal, a elaboração 
do Plano Diocesano de 
Pastoral. No ano 2000, em 
conjunto com a Igreja no 
mundo todo, foi assumido 
o projeto Ser Igreja no 
Novo Milênio (SINM), que 
deu continuidade aos tra-
balhos iniciados em 1996 
com o Projeto Rumo ao 
Novo Milênio, quando as 
quatro exigências ligadas 
à evangelização se torna-
ram as quatro comissões: 
Anúncio, Serviço, Diálogo e 
Testemunho de Comunhão, 

Fotos: Pedro Luvizotto
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para todas as ações diocesanas. 
Todos os grupos, pastorais, 
ministérios, serviços, comu-
nidades, movimentos, irão 
trabalhar, nos próximos anos 
(2017-2021), a partir das linhas 
de ação e dos projetos que 
foram elaborados ao longo da 
construção do Plano.

Para Padre Edinei Evaldo 
Batista, coordenador dioce-
sano de pastoral, um Plano 
de Evangelização elaborado 
coletivamente pretende ir 
além do objetivo de ser “mais 

um documento”, como muitas 
pessoas podem entendê-lo. 
“Por esse caminho, quer ser 
a síntese de princípios, obje-
tivos, referenciais e projetos 
que nortearão a ação evan-
gelizadora e pastoral de toda 
a Diocese, efetivando-se em 
suas intenções, práticas, de-
cisões e investimentos, tanto 
por parte dos que coordenam 
as ações quanto por aqueles 
que as executam nas bases,” 
conclui.

Assessor do Setor Juventu-

de, Padre Thiago Domiciano 
Dias, se mostra motivado em 
seguir com a evangelização 
com os jovens da diocese e 
apontou os desafios. “A preo-
cupação maior está em torno 
da estruturação das expres-
sões juvenis, e bem como os 

O logotipo
Conheça o significado do logotipo do PDEP:

Barco: símbolo da Igreja. Neste caso da Diocese de São José dos Campos. 
Vela: em destaque a cruz, sinal do Cristo Salvador. Inflada pelo sopro do Espírito Santo, que 

de forma invisível conduz a caminhada e a missão da Igreja.
Cor vermelha da cruz: expressa o infinito amor de Deus por todos, manifestado em todas 

as ações de evangelização realizadas na Diocese. 
Seis estrelas: representam os seis municípios que compõem a Diocese de São José dos 

Campos e representam todos os diocesanos, responsáveis pela implantação do PDEP para que 
o barco, isto é, a Diocese, avance em sua tarefa evangelizadora.

Mar em movimento: representa a realidade cultural, social, política e econômica dentro 
da qual a Diocese de São José dos Campos se encontra e com a qual deve dialogar e interagir.

Elaborado por Pe. Thiago Domiciano Dias e Marcos Vinícius Nogueira e finalizado a partir das 
sugestões dos membros da ECOP (Equipe de Coordenação Pastoral).

“É uma realidade nova para nossa diocese 
e colocar um Plano de Evangelização em 
prática é sempre um desafio. Para nós do 
clero, diáconos e padres, sob a luz do Es-
pírito Santo, confiando naquilo que é o 
chamado da Igreja: ser uma Igreja em saída, 
dinâmica. Uma Igreja que sai, mas também 
uma Igreja que acolhe”.

(Padre Alexsandro de Brito Ramos - Pastoral Prebiteral)

Assista aqui a reportagem 
sobre a Assembleia 2017: 
(QRCODE)

Em resumo:
Afinal, o que é o Plano de 

Diocesano de Evangelização 
e Pastoral?

- É um modo de trabalhar 
organizadamente destacando 
as prioridades;

- Consiste em determinar os 
objetivos que devem ser alcan-
çados e organizar os meios para 
alcançá-los;

- É um meio para renovar a Igreja 
através de um processo de cresci-
mento do qual participam todos os 
membros da comunidade.

crismados, que é uma conse-
quência da ação missionária”. 

O sacerdote enxerga que há 
um grande trabalho a ser feito 
com os jovens no pós-crisma e 
que para isso, será necessário 
adequar as ações com as tec-
nologias.  “Temos que dar uma 

atenção aos cantos e recan-
tos da nossa diocese, e ainda 
s  em contar a questão da 
globalização, a comunicação, 
e temos que acompanhar 
isso. Temos que usar desses 
meios para um processo 
evangelizador”, finaliza.
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Pastoral Vocacional participa da
39ª assembleia Região Sul 1

Divulgação

Nos dias 10, 11 e 12 de 
março, foi realizado 
no Seminário Santo 
Antônio, em São Pe-

dro, interior do estado de São 
Paulo, a 39ª assembleia da 
SAV/PV, com o tema: “Cultura 
Vocacional: Aspectos Práti-
cos”, cuja sua exposição ficou 
a cargo do Professor Doutor, 
Pe. José Vanzella.

Durante todo o final de 
semana se discutiu os cami-
nhos percorridos pela SAV/PV 
nos últimos anos, buscando 
sempre evidenciar de que 
forma a ideia de vocação 
deveria se inserir na vida da 
comunidade.

Muito se falou sobre a 
forma com que a Pastoral 
Vocacional deve atuar nas 
paróquias e, consequente-
mente, nas dioceses, para que 
uma verdadeira cultura fosse 
implementada. Neste senti-

do, se elevaria a condição de 
Pastoral ao nível de dimensão 
evangelizadora da Igreja, 
onde para todas as demais 
pastorais direcionariam as 
pessoas com vocações para o 
cumprimento satisfatório das 
atividades que cada setor da 
Igreja exige. 

Desta forma, a força pasto-
ral de cada comunidade seria 
otimizada, haja vista que se 
faria o trabalho com muito 
mais afinco e dedicação, pois, 
os agentes estariam fazendo 
atividades mais próximas ao 
que realmente gostam e se 
sentem atraídos.

Para isso, no entanto, o 
trabalho demandaria tempo 
e disposição dos gestores pa-
roquiais, pois a realidade de 
cada comunidade exige um 
agir diferente, uma aborda-
gem especial, a fim de que os 
costumes habituais da região 

não sejam aviltados radical-
mente, mas gradativamente.

Por fim, ante a apresen-
tação de questões práticas 
que visaram trazer maior 
proximidade à realidade da 
maioria das paróquias, foi 
proposta uma organização 
das atividades através de 
cronogramas de realizações 
de eventos que tocassem o 
assunto vocacional. Assim, 
aos poucos, a cultura voca-
cional entraria na rotina das 
comunidades, de forma que 
ao se falar em Pastoral Voca-
cional, o Povo de Deus enxer-
gasse uma porta de entrada 
ao serviço pastoral em geral, 
ao desenvolvimento humano 
e espiritual e a consecução 
das vocações de especial 
consagração. 

Flávio Roberto dos Santos 
Secretário Diocesano da Pastoral Vocacional

A fotografia dentro da igreja
A Pastoral da Comunicação 

diocesana ofereceu uma for-
mação aos agentes da Pascom 
sobre fotografia no último dia 
25 de março. O formato “drops” 
foi adotado para o já conhecido 
Fala Pascom que é realizado 
anualmente na diocese. Agora 
as formações acontecerão ao 
longo do ano, assim os agentes 
poderão participar de várias 
oficinas que antes aconteciam 
em um único dia.

Cerca de 120 agentes estive-
ram presentes no Espaço Vida, 
na Paróquia Espírito Santo para 
aprofundar sobre o assuntos 
“Postura durante a celebração, 
lightroon e Flickr” que foi con-

Confira as datas que acontecerão ao longo 
do ano na diocese:
Região Pastoral I
Paróquia Santa Terezinha
Encontro Vocacional 
Despertar II
DATA: 30/04
HORÁRIO: das 08h00 às 12h00
LOCAL: Igreja Matriz Santa 
Teresinha

Região Pastoral II
Paróquia São Benedito 
(Alto da Ponte)
Encontro Vocacional
Despertar I
DATA: 23/04
LOCAL: Igreja São Benedito
Informações e inscrições: 
98166-1427

Região Pastoral III
Paróquia Imaculada 
Conceição (EUG)
Encontro Vocacional
Despertar I
DATA: 23/04
HORÁRIO: das 07h40 às 12h00
LOCAL: Igreja Matriz

Paróquia Santuário
São Judas Tadeu
Encontro Vocacional
Despertar II
DATA: 29/04
Informações e inscrições: 
981559979

Região Pastoral IV
Paróquia São Vicente
de Paulo
Encontro Vocacional
Despertar I
DATA: 23/04
HORÁRIO: das 08h00 às 12h00
LOCAL:  Capela Nossa Senho-
ra Aparecida 
(Rua Maria Carolina de Jesus, 
185 - Jardim Americano)

Paróquia Coração
Eucarístico de Jesus
Encontro Vocacional
Despertar II
DATA: 29/04
HORÁRIO: das 16h30 às 22h00
LOCAL: Capela São Paulo 
Apóstolo
(Rua Crisante B. Miranda, 130 
– Jardim Nova Michigan)

Paróquia São José 
Esposo de Maria
Encontro Vocacional
Despertar II
DATA: 30/04
LOCAL: Igreja Matriz

Região Pastoral VI
Paróquia Santa Cecília
Encontro Vocacional
Despertar I
DATA: 08/04
HORÁRIO: das 14h00 às 18h00
LOCAL: Igreja Santa Cecilia

Paróquia São José Operário 
(Jacareí)
DATA: 30/04
HORÁRIO: das 08h00 às 12h00
LOCAL: Capela São Gabriel 
(Avenida Dom Pedro I, 58)

Região Pastoral VII
Paróquia São Francisco 
de Assis
Encontro Vocacional
Despertar II
DATA: 30/04
OBSERVAÇÃO: Inscrições na 
Secretaria Paroquial

Paróquia São Silvestre
DATA: 30/04
HORÁRIO: das 08h00 às 12h00
LOCAL: Salão dos Vicentinos
Maiores informações podem ser obtidas 
juntos à Secretaria de cada Paróquia.

Encontros
vocacionais

duzido pelo fotógrafo Andre 
Donatti. O tema atraiu inclusive 
agentes da Pascom da diocese 
de Mogi das Cruzes.

O próximo Pascom Drops 
será sobre Midias Sociais e está 
previsto para acontecer do dia 
21 de maio.

Pascom Diocesana

Encontro vocacional realizado em 2016 na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus
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Pastoral Familiar se reúne em formação sistemática

C erca de 860 agentes 
da Pastoral  Fami-
liar se reuniram no 
Instituto São José, 

no dia 19 de março, data 
sugestiva para falar sobre 
o tema “família”. A primei-
ra  ref lexão foi  “A Famíl ia 
nos Documentos da Igreja” 
abordada pelo  formador 
Sérgio que juntamente com 
sua esposa Adelice, são res-
p o n s áve i s  p e l o  s e to r  d e 
formação na Diocese. Foram 
apresentados vários docu-
mentos para fundamentar e 
nortear nossa ação pastoral. 
Esses documentos buscam 
promover e defender três 
colunas vitais: A dignidade 
humana; o Sacramento do 
Matrimônio e a Inviolabilida-
de da vida e da família. Assim 
como os dogmas estão para 
a fé católica, estes três pilares 
também estão para a prática 
da Pastoral Familiar.

Para entender o significado 
e a tarefa da Pastoral Familiar, 
é preciso estar atento nos pro-
blemas que a família enfrenta 

nos dias de hoje. A formação 
sistemática apresentou um 
novo formato proposto pelo 
Assessor Diocesano, Padre 
João Alves Sobrinho, e teve a 
aprovação da Comissão Dioce-

sana. Este novo formato, visa 
não somente defender e pro-
mover o respeito à dignidade 
familiar, como seus direitos e 
deveres, mas também chama 
a atenção para a importância 

e centralidade da família na 
sociedade e na Igreja. 

O segundo tema foi “A Fa-
mília no Antigo Testamento” 
abordado pelo Padre Alexan-
dre Vasconcelos, mostrando 

como se constituiu a família 
no Antigo Testamento desde 
o primeiro núcleo familiar, 
Adão, Eva e seus filhos Caim 
e Abel, passando assim, por 
vários núcleos familiares. 

Por fim, o terceiro tema, “Os 
Desafios da Pastoral nos dias 
de Hoje”, tema abordado pelo 
Padre Edinei Evaldo Batista, 
na qual a família tem sido sub-
metida a inúmeros desafios 
e a família cristã é chamada 
a evangelizar as famílias em 
situações difíceis, através do 
exemplo, da proximidade e 
de um olhar misericordioso. 

Como conclusão, o casal 
coordenador da Pastoral Fa-
miliar fez um balanço do 
encontro e concluíram que, 
diante das profundas e rápi-
das transformações da socie-
dade, “a ação evangelizadora 
deve estar ancorada na espe-
rança e no compromisso pas-
toral que devemos enfrentar 
com a luz e força que provêm 
do Evangelho e norteados 
pela Exortação do Papa Fran-
cisco, Amoris laetitia.”

Ano Mariano...
Santuário de Aparecida
inaugura baldaquino da grande
obra da Cúpula Central

Depois de cinco anos, 
a obra da Cúpula 
Central do Santuário 
Nacional de Apare-

cida entra na reta final com a 
inauguração da obra de reves-
timento do baldaquino, que 
aconteceu na Quarta-feira de 
Cinzas. A inauguração do bal-
daquino é o primeiro grande 
ato que antecede a entrega da 
construção da Cúpula Central, 
que ocorre apenas em outubro, 
no encerramento do Jubileu 
dos 300 anos.

O projeto da obra da Cúpula 
é de autoria do artista plástico 
Cláudio Pastro (+2016) e o 
conceito artístico do Balda-
quino, está em sintonia com a 
temática da Campanha da Fra-

TV Aparecida exibe
novela 'A Padroeira'

A TV Aparecida vai exibir, 
a partir do próximo dia 17 de 
abril, a novela 'A Padroeira', 
conteúdo licenciado pela TV 
Globo. A obra retrata o início 
da devoção a Nossa Senhora 
Aparecida, que completa 300 
anos em 2017.

A trama possui 215 capítulos 
e será exibida de segunda-feira 
a sábado em dois horários: 
19h e 22h30. A negociação do 
licenciamento do conteúdo 

com a TV Globo começou em 
2015 e foi concluída com a assi-
natura do contrato em outubro 
de 2016.

“A novela é a maneira prefe-
rida do brasileiro para assistir 
às histórias e um presente para 
os devotos que estarão em 
festa no próximo ano”, afirma 
o diretor de Programação da 
TV Aparecida, Padre William 
Betonio.

ternidade deste ano: "Biomas 
Brasileiros e defesa da vida" e 

o lema "Cultivar e guardar a 
criação".

Divulgação

Agência: A12
Agência: A12

Agência: A12
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Igreja em diálogo

Há políticos de negócios!

Com uma oração da 
Liturgia das Horas 
(27/03/17 - quares-
ma), “Perdoai-nos por 

termos ignorado muitas ve-
zes a presença de Cristo nos 
pobres, nos infelizes e nos 
marginalizados, e porque não 
respeitamos vosso Filho nestes 
nossos irmãos e irmãs”, convido 
o leitor a refletir o seguinte: 

Todos somos políticos! Esta 
realidade ninguém poderá 
negar, a não ser que a pessoa 
não entenda seu significado. 
Aí ela está sendo um tipo de 
político alheio à realidade, o 
que é o pior tipo, porque são 
esses tipos de pessoas que os 
maus políticos aproveitam, 
com interesses pessoais ou 
partidários, com uma ideo-
logia injusta e egoísta. Ou 
seja, se a pessoa é omissa, dá 
alternativa a alguns “políticos 
de negócio” aproveitarem 
para explorar mais o povo. 
Ter senso crítico e atuar na 
defesa da verdade e da justiça 
É OBRIGAÇÃO DE TODOS (o 

que dizer do cristão, então?). 
Vivemos uma realidade 

atual desafiadora.
Não podemos deixar ser 

enganados por uma mídia 
manipuladora e por políti-
cos interesseiros. A CNBB 
(Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil) lançou uma 
nota sobre a Reforma da Pre-
vidência, afirmando: “Os Di-
reitos Sociais no Brasil foram 
conquistados com intensa 
participação democrática; 
qualquer ameaça a eles me-
rece imediato repúdio... 

Os números do Gover-
no Federal que apresentam 
um déficit previdenciário 
são diversos dos números 
apresentados por outras ins-
tituições, inclusive ligadas 
ao próprio governo. Não é 
possível encaminhar solução 
de assunto tão complexo 
com informações inseguras, 
desencontradas e contradi-
tórias. É preciso conhecer a 
real situação da Previdência 
Social no Brasil... Convoca-

mos os cristãos e pessoas 
de boa vontade, particular-
mente nossas comunidades, 
a se mobilizarem ao redor da 
atual Reforma da Previdência, 
a fim de buscar o melhor para 
o nosso povo, principalmente 
os mais fragilizados” (acesse 
em: www.cnbb.org.br). 

Ainda, outro assunto: proje-
to que permite a terceirização 
em todas as atividades das 
empresas privadas e no setor 
público. A criação dessa regra, 
aparentemente simples, pode-
rá causar grande impacto nas 
relações de trabalho. A am-
pliação da terceirização pode 
levar a um comprometimento 
significativo dos direitos tra-
balhistas, com perda de massa 
salarial e de segurança para o 
trabalhador. 

Depois das perdas, os traba-
lhadores não poderão nem re-
clamar com o patrão. Grandes 
empresas tendem a concentrar 
os lucros, mas sem emprego. É 
uma questão de princípios e 
de valores éticos: considera-

-se o lucro, o capital, acima do 
ser humano e do social. Nada 
justifica colocar o ser humano, 
todo e qualquer um, em risco 
de agressão à sua integridade. 

A Constituição Brasileira 
inicia seu texto professando 
como fundamento a “cidada-
nia, a dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do 
trabalho” (cf. Art 1º, II, III e IV) e 
que “Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros... a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à 
propriedade...” (cf. Art 5º da 
mesma Constituição). Nem 
precisamos falar a partir do 
Evangelho de Jesus Cristo e da 
Doutrina Social da Igreja para 
concluirmos estas verdades. 
Bastaria respeitar estas afirma-
ções da Constituição Brasileira 
para que tudo estivesse bem. 
Parece-me que querem fazer 
desta “Carta Magna” um artigo 
de museu. Não podemos dei-
xar, como cristãos ou pessoas 

de boa vontade, isso continuar 
acontecendo.

Tantos outros assuntos de 
interesse social poderiam ser 
mencionados neste artigo. No 
entanto, estes são temas que 
estão exigindo atenção urgen-
te de cada um de nós...

Concluindo, sinto que um 
dos maiores desafios para a 
Igreja é a consciência e a prá-
tica desorientadas de pessoas 
que atuam em nossas pasto-
rais, movimentos e comuni-
dades, com uma mentalidade 
religiosa sem interesse nem 
de conversar sobre questões 
sociais, desvinculando a fé 
da vida. Nem Jesus fez isso! 
Aliás, foi porque Suas atitudes 
e mentalidade iam contra os 
poderes estabelecidos que Ele 
foi martirizado... Deu sua vida 
livremente, mas foi morto pela 
humanidade injusta e egoísta.

“Se calarem a voz dos pro-
fetas, as pedras falarão!”- cf. 
Lc 19, 40

Pe. Ronildo Aparecido da Rosa
Assessor da Comissão Diocesana Sociopolítica

Um despertar à ação
na realidade, como cristão!

Com o tema “Cidadania e com-
promisso político a partir dos 
valores da fé!”, a diocese realizará 
nas Regiões Pastorais um encontro 
de “despertar” de nossas lideranças 
paroquiais. Todos são convidados 
para refletir, aprofundar, amadu-
recer e agir nesta dimensão de 
nossa fé cristã. Omitir este tema 
(política) em nossa ação pastoral 
seria uma não compreensão do 
que é evangelizar...

Veja no quadro abaixo a progra-
mação em sua Região Pastoral (RP), 
e inscreva-se:

Região Pastoral 1
Dia 1º de abril (sábado), das 13h 

às 17h – Faculdade Católica-SJC 
(Av. São João, 2650 – Jd. Colinas – 
SJC). Assessor: Prof. João Roberto.

Região Pastoral 2
Dia 8 de abril (sábado), das 

13h às 17h – Salão paroquial da 
Paróquia de Sant’Ana (Rua Ma-
noel Priante, 36 – Santana – SJC). 
Assessor: Prof. Sílvio.

Região Pastoral 5
Dia 13 de maio (sábado), das 

13h às 17h – Igreja da Paróquia 

Espírito Santo (Av. Cassiopéia, 
461 - Jd. Satélite - SJC). Assessor: 
Prof. Pe. Antônio Aparecido Alves 
(Toninho).

Regiões Pastorais 3 e 4
Dia 13 de maio (sábado), das 

13h às 17h – Salão da Obra Social 
da Paróquia N. Sra. da Soledade 

(Rua Uruguai, 291 - Vista Verde - 
SJC). Assessor: Prof. Edvaldo.

Regiões Pastorais 6 e 7
Dia 03 de junho (sábado), das 

13h às 17h – Igreja Santa Maria 
(Av. Orlando Felipe Bonano, 
763 – Jd. Santa Maria - Jacareí). 
Assessor: Prof. Jofre
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Compromissos do Bispo Diocesano

Dom Cesar celebrou a missa da quarta-feira de Cinzas na Catedral Dioce-
sana de São Dimas e na ocasião também foi feita a abertura da Campanha 
da Fraternidade na Diocese de São José dos Campos. A missa também foi 
em Ação Graças pelo aniversário natalício de nosso bispo. 

Pedro Luvizotto

A comunidade paroquial de São Vicente de Paulo, em São José dos 
Campos, recebeu Dom Cesar para a abertura do Ano Jubilar rumo aos 
25 anos da paróquia. A Paróquia Espírito Santo (Jd. Satélite) e Nossa Senhora da Soledade (Vista Verde), comemoraram com o bispo as festividades do jubileu de 25 e 40 anos, respectivamente.

A 13ª Visita Pastoral Canônica de Dom Cesar aconteceu de 3 a 5 de março, na Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no bairro Jd. Paraíso, em Jacareí.

Dom Cesar realizou no dia 10 de março a missa de abertura do ano do 
propedêutico

Em março, o bispo diocesano presidiu Missa de Crisma nas paróquias Nossa Senhora de Lourdes (foto) e Sagrada Família.

Dom Cesar  reuniu-se em Assembleia com o clero, seminaristas, religiosas 
e lideranças para aprovação do Plano Diocesano de Evangelização e 
Pastoral na manhã do dia 18 de março. 

Divulgação

Divulgação

Fotos: Pascom
 Paroquial

Rafael Olím
pio
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Paróquias em festa

Agende-se

Novena e Festa de
São José Operário (Vila 
Paiva)
“No ano Mariano, entre-
mos na escola de Maria”
De 21 de abril a 1º de 
maio
Dia 22/04 (sábado) – Mis-
sa às 18h
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a perdoar
Dia 23/04 (domingo) – 
Missa às 18h
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a confiar
Dia 24/4 (segunda-feira) 
– Missa às 19h30
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a orar
Dia 25/4 (terça-feira) – 
Missa às 19h30
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a fidelidade
Dia 26/4 (quarta -feira) – 
Missa às 19h30
Tema: Na escola de Maria 

aprendemos a viver como 
escolhidos
Dia 27/4 (quinta -feira) – 
Missa às 19h30
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a obediência
Dia 28/4 (sexta -feira) – 
Missa às 19h30
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a santidade
Dia 29/4 (sábado) – Missa 
às 18h
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a acolher
Dia 30/4 (domingo) – Mis-
sa às 18h
Tema: Na escola de Maria 
aprendemos a amar
Dia 1º de maio – Dia da 
Festa
7h – Oração de Laudes
8h – Manhã fitness e lazer 
com as crianças
9h – Venda de sorvete
17h – Procissão saindo 
da casa de José Carlos e 

família (Av. Rio Buquira, 
nº520) e em seguida, 
Missa festiva.
Quermesse nos dias 22, 
23, 29 e 30 de abril, e 1º 
de maio.
A igreja Matriz na Rua 
Almenara, 146 - Vila Paiva 
- São José dos Campos

Novena e Festa
de São José Operário 
(Jacareí)
A Comunidade Paroquial 
convida a todos para a 
novena festa do padro-
eiro. Será de 22 de abril a 
1º de maio.
Missa às 19h nos finais 
de semana e às 19h30 
de segunda à sexta-feira. 
A igreja matriz de São 
José Operário fica na rua 
Mabito Shoji, nº 800, Ci-
dade Salvador, em Ja-
careí.

Retiro de Mães
“Bendito és Tu entre as 
mulheres” (Lc 1,42)
O movimento de Encontro 
da Diocese de São José 
dos Campos, por meio 
do Grupo Nossa Senhora 
da Natividade, convida as 
mães para participarem 
do Retiro de Mães que 
será nos dias 26, 27 e 28 
de maio na Cada de Retiro 
Monte Tabor, no Jd. Satéli-
te, em São José. 

Informações e inscrições 
pelos telefones:
98810-6753 (Adriana)
98199-7599 (Ieda)
98830-9184 (Matilde)
98866-4565 (Nilceia)

Retiro Alpha
“Das trevas brilhe a luz”
O Grupo Missão Jovem 
Somos da Imaculada pro-
move nos dias 28, 29 e 
30 de abril o Retiro Alpha 
para jovens a partir de 

14 anos.
Muita música, adoração, 
pregação e outras ativi-
dades prometem animar 
a juventude.
Será na Casa de Retiro 
Monte Tabor em Mogi das 
Cruzes.
Inscrições e informações 
com os jovens do grupo 
ou na secretaria da Paró-
quia Imaculada Concei-
ção, em Jacarei.

Semana da Misericórdia
De 17 a 20 de abril vai 
acontecer a Semana da 
Misericórdia na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida.
Presença confirmada de 
Moisés da Rocha, Gisele 
Moreira, Nilson Pereira e 
Pe. Joaõzinho,scj.
A paróquia fica na Rua 
Maria Helena da Siva, nº 
135, no Parque Interlagos, 
em São José dos Campos.
Participem!
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›› Escreva para o
Jornal Expressão e participe!

Espaço do leitor

No Ano Mariano, vamos reservar esse espaço 
para mostrar os lugares que a Imagem Peregrina 
de Nossa Senhora percorreu em nossa diocese. E 
você, sabe onde essa foto foi tirada?

Envie sua resposta até o dia 20 de abril. 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.

Ganhador do mês março: 
Rodolfo Pereira Pinto - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

A – Paróquia Santa Rita de Cássia
B – Paróquia Santa Teresinha
C - Paróquia Santo Agostinho

Aniversariantes
Natalício
1  Dom Dimas Lara Barbosa
3  Diác. Sebastião Garcia Machado
4  Pe. Eduardo Fraga e Silva
4  Diác. Francisco Osvaldo Borges
6  Pe. Messias Rochinski
9  Dom José Roberto Fortes Palau
13  Cônego Benedito Azevedo Gouvêa
15  Diác. Hugo Urbano de Souza 
15  Diác. José Antonio Aparecido Friggi
16  Papa Emérito Bento XVI
16  Diác. Luiz Carlos Arantes
20  Diác. João Mendes Pereira
23  Diác. José Dias do Vale
23  Diác. José Silva
25  Diác. José Benedito Leite
26  Diác. Rubens Karnauchovas
25  Diác. Pasquale Gerard
30  Pe. Raimundo Paulo de Siqueira

Ordenação
23  (1962) Frei Nivaldo José Maria Machado, OSM

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


