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Sementes
de ressurreição

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: Rosana Antunes (Paróquia São Silvestre), Luciano Rodolfo de Moura Macha-
do (Comissão Socioambiental), Rafael Cannizza (Ujucat), Diácono Jovino Rezende Neto, Daniele Lima Campos e Edna Gomes (Paróquia São 
Vicente), Douglas Carracci (Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade), Sandra Edna de Paula (Oficina de Oração e Vida) e Dayne Cruz 
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 01 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

Enquanto caminha para a Páscoa definitiva a Igreja 
vai tomando consciência das maravilhas que Deus 
realiza nas pessoas e através delas, na ação evange-
lizadora e na vida pastoral da comunidade cristã, na 

história e a partir dos desafios que lhe são próprios.
Iniciando o tempo que prepara para a Páscoa anual, essa 

mesma Igreja, presente e atuante na Diocese de São José 
dos Campos, por meio do Jornal Expressão (JE), comparti-
lha com seus membros os recentes frutos da bondade divi-
na nela produzidos.

A Liturgia conserva o costume de cobrir as imagens dos 
santos, especialmente, a partir da 5ª feira santa, para que o 
olhar dos fiéis se volte exclusivamente para o Mistério da 
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Num caminho inver-
so, mas com o mesmo objetivo, o JE descobre, aos olhos de 
seus leitores, os últimos acontecimentos e iniciativas evan-
gelizadores, pastorais e promocionais, frutos do Mistério 
Pascal na vida da Igreja e na sociedade. 

O destaque desta edição está na Campanha da Frater-
nidade 2017, que além de ser uma ação nacional, com ob-
jetivos comuns a todo o Brasil, é apresentada, também, de 
forma contextualizada em nossa região. Entre os biomas a 
serem defendidos e preservados está a Mata Atlântica, que 
mais diretamente pede nosso cuidado. Confira esse assunto 
nas páginas 8 e 9.

Na página 3, D. Cesar, em sua costumeira reflexão, ajuda 
os diocesanos a aproveitarem bem o Tempo Quaresmal em 
vista de uma celebração fecunda da Páscoa.

A 1ª reunião do Conselho de leitores do Jornal Expressão, 
que aconteceu em fevereiro, também é notícia nesta edição 
do JE. Conheça os nomes dos membros desse Conselho e a 
missão que realizarão.

O projeto arquitetônico de reforma e ampliação da Igre-
ja Matriz de São Vicente e a celebração dos 25 anos da Co-
munidade Santa Rosa de Lima, pertencente à Paróquia São 
Silvestre, em Jacareí, são também notícias compartilhadas 
nesta edição, para alegria de todos.

A entrevista deste mês é com Flávia Camargo, leiga 
atuante e comprometida, que representa a Igreja Católica 
no Conselho da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Veja 
na página 6.

Além disso, há muito mais vida gerada pelo Mistério Pas-
cal de Jesus Cristo, manifestada em ações pastorais, ecle-
siais e sociais em vista da vida plena para todos. Todas essas 
experiências compartilhadas pelo JE são sementes de res-
surreição a serem plantadas onde a vida ainda se encontra 
ameaçada pelas forças do pecado e da morte.

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.

“Parabéns ao Clodoaldo, a todos da Coopertech e às Paróquias que 
aderiram à campanha. Que todas as Paróquias possam se colocar à 
disposição. Cultivar e Guardar a Criação (Gn 2,25) – CF2017” 

Selma Machado de Andrade Ramos
Sobre a matéria divulgada na edição de fevereiro mostrando o trabalho da Coope-

rativa em parceria com a Comissão Socioambiental.

"Estou feliz por cada um deles. Que a graça de 
Deus permaneça em seus corações. "

Iraci Sardela
Mensagem enviada pela leitora através do site da 

diocese no link da apresentação dos novos seminaristas.

"Ótima iniciativa! Costumo fazer a leitura orante mas, 
com uma orientação é mais frutuosa."

Sirlene Santana Canôas
Sobre o novo trabalho da Comunidade Servos da Palavra, divulgado na edição do 

mês passado.

"Olá, paz e bem!
Curti a página no Facebook e acompanho as notícias de nossa diocese, 

mas tem algo que me incomoda e gostaria de partilhar uma sugestão: 
que as notícias em vídeo tenham intérpretes de libras e ou legenda. Será 
um grande avanço e exemplo para inclusão. Abraço!"

Hanay Guerra
JE: Agradecemos muito sua sugestão, Hanay. Em parceria com a Pastoral do Surdo inicia-

remos essa inclusão já nesse mês de março.

“Foi uma matéria completa, objetiva e atingiu a proposta. Em nome 
da Associação Guadalupe agradeço a equipe do Jornal Expressão pelo 
apoio nesse assunto de acolhida às gestantes e a luta em favor da vida. 
Recebemos mães aqui na entidade em função da matéria publicada na 
edição de fevereiro (Ecos de misericórdia – pág. 12) e nesse espaço rea-
firmo nosso compromisso em defesa da vida, não só em nossa diocese, 
mas aos quatro cantos do mundo”.

Mariangela Consoli - Associação Guadalupe
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Palavra do Pastor

Iniciamos um novo tempo li-
túrgico: o tempo da Quaresma 
que nos prepara para a cele-
bração da Páscoa do Senhor 

Jesus. 
O Papa Francisco enviou aos 

católicos, do mundo inteiro, uma 
mensagem para vivermos bem 
este tempo de conversão e de 
perdão. Quero repartir com vocês 
os pensamentos do Papa, tam-
bém no intuito de fazer conheci-
das as orientações que o sucessor 
do Apóstolo Pedro nos dá. 

Diz o Papa: “A Quaresma é um 
novo começo, uma estrada que 
leva a um destino seguro: a Pás-
coa de Ressurreição, a vitória de 
Cristo sobre a morte. E este tempo 
não cessa de nos dirigir um forte 
convite à conversão: o cristão é 
chamado a voltar para Deus «de 
todo o coração» (Jl 2, 12), não se 
contentando com uma vida me-
díocre, mas crescendo na amiza-
de do Senhor. Jesus é o amigo fiel 
que nunca nos abandona, pois, 
mesmo quando pecamos, es-
pera pacientemente pelo nosso 
regresso a Ele e, com esta espera, 
manifesta a sua vontade de per-
dão... A Quaresma é o momento 
favorável para intensificarmos a 
vida espiritual através dos meios 
santos que a Igreja nos propõe: 
o jejum, a oração e a esmola. Na 
base de tudo isto, porém, está a 
Palavra de Deus, que somos con-
vidados a ouvir e meditar com 
maior assiduidade neste tempo. 

Aqui queria deter-me, em par-
ticular, na parábola do homem 
rico e do pobre Lázaro (cf. Lc 16, 
19-31). Deixemo-nos inspirar por 
esta página tão significativa, que 
nos dá a chave para compreender 
como temos de agir para alcan-
çarmos a verdadeira felicidade 
e a vida eterna, incitando-nos a 
uma sincera conversão. A pará-
bola inicia-se com a apresentação 
dos dois personagens principais, 
mas quem aparece descrito de 
forma mais detalhada é o po-
bre: encontra-se numa condição 
desesperada e sem forças para 
se solevar, jaz à porta do rico na 
esperança de comer as migalhas 
que caem da mesa dele, tem o 
corpo coberto de chagas, que os 
cães vêm lamber (cf. vv. 20-21). 
Enfim, o quadro é sombrio, com o 
homem degradado e humilhado. 
Lázaro ensina-nos que o outro é 
um dom. A justa relação com as 
pessoas consiste em reconhecer, 
com gratidão, o seu valor. O pró-
prio pobre à porta do rico não é 
um empecilho fastidioso, mas 
um apelo a converter-se e mu-
dar de vida. O primeiro convite 
que nos faz esta parábola é o de 
abrir a porta do nosso coração ao 
outro, porque cada pessoa é um 
dom, seja ela o nosso vizinho ou 
o pobre desconhecido. A Qua-
resma é um tempo propício para 

Quaresma 2017

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

abrir a porta a cada necessitado e 
nele reconhecer o rosto de Cristo. 
Cada um de nós encontra-o no 
próprio caminho. Cada vida que 
se cruza conosco é um dom e 
merece aceitação, respeito, amor. 
A Palavra de Deus ajuda-nos a 
abrir os olhos para acolher a vida 
e amá-la, sobretudo quando é frá-
gil. Mas, para se poder fazer isto, é 
necessário tomar a sério também 
aquilo que o Evangelho nos reve-
la a propósito do homem rico. O 
apóstolo Paulo diz que «a raiz de 
todos os males é a ganância do 
dinheiro» (1 Tm 6, 10). Esta é o mo-
tivo principal da corrupção e uma 
fonte de invejas, contendas e sus-
peitas. O dinheiro pode chegar a 
dominar-nos até ao ponto de se 
tornar um ídolo tirânico (cf. Exort. 
ap. Evangelii Gaudium, 55). Em 
vez de instrumento ao nosso dis-
por para fazer o bem e exercer a 
solidariedade com os outros, o di-
nheiro pode subjugar-nos, a nós 
e ao mundo inteiro, numa lógica 
egoísta que não deixa espaço ao 
amor e dificulta a paz. O Evange-
lho do homem rico e do pobre 
Lázaro ajuda a prepararmo-nos 
bem para a Páscoa que se aproxi-
ma. A liturgia de Quarta-Feira de 
Cinzas convida-nos a viver uma 
experiência semelhante à que 
faz de forma tão dramática o rico. 
Quando impõe as cinzas sobre a 

cabeça, o sacerdote repete estas 
palavras: «Lembra-te, homem, 
que és pó da terra e à terra hás de 
voltar». De fato, tanto o rico como 
o pobre morrem, e a parte princi-
pal da parábola desenrola-se no 
Além. Dum momento para o ou-
tro, os dois personagens desco-
brem que nós «nada trouxemos 
ao mundo e nada podemos levar 
dele» (1 Tm 6, 7). Também o nosso 
olhar se abre para o Além, onde o 
rico tece um longo diálogo com 
Abraão, a quem trata por «pai» (Lc 
16, 24.27), dando mostras de fazer 
parte do povo de Deus. Este deta-
lhe torna ainda mais contraditó-
ria a sua vida, porque até agora 
nada se disse da sua relação com 
Deus. Com efeito, na sua vida, não 
havia lugar para Deus, sendo ele 
mesmo o seu único deus. Deste 
modo se patenteia o verdadeiro 
problema do rico: a raiz dos seus 
males é não dar ouvidos à Pala-
vra de Deus; isto levou-o a deixar 
de amar a Deus e, consequente-
mente, a desprezar o próximo. A 
Palavra de Deus é uma força viva, 
capaz de suscitar a conversão no 
coração dos homens e orientar de 
novo a pessoa para Deus. Fechar o 
coração ao dom de Deus que fala, 
tem como consequência fechar o 
coração ao dom do irmão”. Abra-
mo-nos à Palavra de Deus para 
poder escutar a Sua voz e obede-

cer aos seus mandatos. 
Com a Igreja do Brasil quere-

mos viver este tempo forte qua-
resmal, em nossas vidas, celebran-
do em todas as comunidades, 
grupos e instituições católicas a 
Campanha da Fraternidade de 
2017 que terá como tema: “Frater-
nidade: Biomas Brasileiros e Defe-
sa da Vida”. E como Lema: “Cultivar 
e guardar a criação” (Gn 2,15). 

Há bastante tempo a Igreja do 
Brasil veem insistindo no tema de 
defesa da vida e cuidado com o 
bem comum. São muitas as cam-
panhas da fraternidade realizadas 
com estes temas ou temas afins. 
Sempre no intuito de formar as 
consciências e levar, todos, a ati-
tudes de defesa e cuidado com a 
criação e suas relações intrínsecas 
com o Criador e as criaturas. 

Vamos participar das refle-
xões, ações, orações, celebrações 
que a CF2017 nos propõe, para 
continuarmos a pensar e a agir 
conform as palavras da Sagrada 
Escritura e o magistério da Igreja. 
Vivenciemos bem este tempo de 
graça  e de conversão. 

Que vivenciando, com alegria, 
este ano Mariano, nos prepare-
mos bem para as celebrações 
festivas da Páscoa da ressurreição. 
Maria, mãe de Deus e nossa, seja 
exemplo na escuta e seguimento 
da Palavra de Deus.

Oração da Campanha
da Fraternidade 2017
Deus, nosso Pai e Senhor,
nós vos louvamos e bendizemos,
por vossa infinita bondade.
Criastes o universo com sabedoria
e o entregastes em nossas frágeis mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela
Casa Comum.
Cresça, em nosso imenso Brasil,
o desejo e o empenho de cuidar mais e mais
da vida das pessoas,
e da beleza e riqueza da criação,
alimentando o sonho do novo céu e da nova terra
que prometestes.
Amém!
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Animação e muito louvor marcaram mais uma edição 
do Pegada Jovem que aconteceu no dia 19 de fevereiro, 
na Paróquia Coração de Jesus.

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

Pascom Coração de Jesus
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Em destaque

Manhã de Espiritualidade para
Coordenadores da Pastoral Litúrgica

Capela Santa Rosa de Lima completa 25 anos

No dia 3 de fevereiro de 1992, o então bispo de 
São José dos Campos, Dom Nelson Westrupp, 
presidiu o lançamento da Pedra Fundamental 
d a Capela Santa Rosa de Lima. Chovia muito, 

o que significava sinal de graça para muitos que ali se 
encontravam. “No momento do ritual de lançamento da 
pedra, no local onde hoje é o altar, começou uma chuva 
abundante. Como não havia nenhuma cobertura, as pesso-
as se protegiam como podiam embaixo dos guarda-chuvas, 
mas sem arredar o pé dali. Um momento inesquecível”, 
lembra a paroquiana Ana Carneiro.

Para celebrar o Jubileu de Prata, a comunidade se reuniu 
para a novena de Ação de Graças, de 3 a 11 fevereiro, com a 
presença dos padres Geraldinho, Luiz Antonio, Beto, Éverton 
(fruto vocacional da comunidade) e Toninho, o primeiro 
pároco da Paróquia São Silvestre. E para encerrar a Novena, o 
pároco padre Chicão presidiu uma missa festiva no domingo 
(12), com direito a bolo de aniversário e parabéns. 

O nome de Santa Rosa de Lima para padroeira foi 
indicado pelo primeiro pároco da Paróquia São Silvestre, 
Antonio Aparecido Alves, o padre Toninho. 

Nesses 25 anos, a Capela Santa Rosa de Lima tem 

revelado muitos frutos, com destaque para as vocações 
como Pe Wendel Ribeiro e Pe Éverton Machado, que lá 
começaram a caminhada, e o seminarista salesiano Lucas 
Santos. A Capela também conta como uma estrutura de 
pastorais e movimentos, inclusive de onde surgiu a iniciativa 

de criar a Pascom (Pastoral da Comunicação) na Paróquia 
São Silvestre.  

A Capela Santa Rosa de Lima está situada no bairro Ban-
deira Branca, região que abrange também as comunidades 
São Francisco de Assis (CDHU), Santa Paulina (Itapeva) e 

Bom Jesus (área rural). Os horários de missas são sábado, 
às 19h, e domingo, às 11h. 

Memória – A história da Comunidade Santa Rosa de 
Lima (Paróquia São Silvestre) começou por volta de 1985, com 
um grupo de fiéis responsáveis pelas primeiras mobilizações 
como a reza do terço e celebrações nas casas dos moradores. 
Nessa época as ruas do Bandeira Branca não tinham asfalto 
e nem iluminação pública. Uma das lembranças mais mar-
cantes foram as procissões noturnas, no mês de dezembro, 
quando os fiéis seguiam com velas envoltas em papel que iam 
iluminando as ruas. Vistas ao longe, representavam pontos 
de luz na escuridão, uma imagem que marcou a memória 
de muitas pessoas. Com a chegada da iluminação das ruas, 
surgiram as animadas quermesses que contribuíram para 
arrecadar recursos para a construção da Capela Santa Rosa de 
Lima. O grupo de perseverantes fiéis tinha à frente Maria Apa-
recida Pento Viana (ministra da eucaristia da Comunidade), 
Benedito do Carmo Faria Neves (Seu Dito da Conferência), o 
casal Ilda e João Alves (Seu Joãozinho) e os saudosos diácono 
Joel da Mata e o casal Maria Thereza e Layr Rocha, entre outros 
moradores, dos quais muitos ainda continuam atuantes na 
Comunidade Santa Rosa de Lima.

Retiro “O Reencontro”
chega na sua XXIV Edição

Para iniciar nossas atividades neste ano, a Pastoral 
Litúrgica Diocesana preparou com muito zelo uma manhã 
de espiritualidade no dia 18 de fevereiro, no auditório da 
Faculdade Católica. Nesta manhã, realizamos a tradicional 
“Haggadah de Pessach”, que é a narrativa da páscoa 
judaica, que acontece durante uma ceia chamada “Séder”, 
que os judeus comem todos os anos, desde a libertação da 
escravidão do Egito até os dias de hoje.

Esta celebração é importante para nós cristãos que 
somos herdeiros espirituais do judaísmo, pois foi numa 
destas celebrações anuais da páscoa que Jesus instituiu a 
Eucaristia. Esta celebração é rica de símbolos e significados 
para nós, principalmente para quem procura compreender 
com mais profundidade o mistério da Eucaristia, ponto 
central da nossa liturgia.

Esta ceia com a sua narrativa tem um grande valor 
catequético e profético para a fé judaica e cristã, pois 
através dos diversos símbolos e gestos, retratados por 
meio de alimentos, bebidas, luzes, Deus quis que o povo 
deixasse gravado em sua memória muitas mensagens 
que são atemporais.

Através dos símbolos que lembram o sofrimento, a 
escravidão, a opressão, (ervas amargas, salmoura, pão sem 
fermento) Deus quis ensinar o povo a não mais reproduzir 

essas atitudes no seu meio, quando já estivessem na posse 
da terra prometida, estimulando-os a formar uma nova 
humanidade. Nesta intervenção na história do povo de 
Israel (Êxodo), Deus também revela não ser indiferente ao 
sofrimento dos oprimidos e deixa muito clara a sua posição 
a favor da vida e da liberdade.

De modo especial nesta ceia pascal judaica, temos a 
prefiguração da ceia pascal cristã. Se no tempo de Moisés, 
se sacrificou um cordeiro e com seu sangue ungiu-se os 
umbrais das portas, que protegeu o povo contra a “morte 
biológica”, que atingiu os primogênitos egípcios, na ceia 
pascal cristã, se celebra a Paixão, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo, que com seu sangue derramado por cada um 
de nós, nos libertou de um perigo ainda maior, que é a 
“morte eterna” e nos abriu as portas da vida plena.

É claro que aqui, relatamos de modo sintético a 
riqueza dos ensinamentos presentes nesta belíssima ceia 
e da narrativa da páscoa judaica, mas vale a pena realizar 
oportunamente momentos como estes de espiritualidade 
e catequese nas pastorais, movimentos, ministérios, pois 
quanto mais conhecemos a nossa liturgia e de modo 
especial a Eucaristia, mais as amamos.

Padre Messias Rochinski
Assessor da Pastoral Litúrgica Diocesana

Mais um ano se inicia e com ele os trabalhos 
de nossa Igreja. No final de semana dos dias 03, 
04 e 05 de fevereiro, foi promovido pela Missão 
Jovem de Jacareí (composta por grupos de jovens 
das Paróquias Nossa Senhora da Santíssima 
Trindade, Nossa Senhora do Paraíso e São João 
Batista) o XXIV Retiro “O REENCONTRO”. O retiro 
aconteceu no Santuário Nossa Senhora do Carmo 
e reuniu cerca de 1.200 jovens de toda a cidade 
e região, incluindo 18 jovens da cidade de São 
Sebastião.

Durante o período de preparação para o 
Reencontro tivemos a plena certeza de que era 
necessário declarar para os jovens que é possível 
sim, viver a santidade nos tempos de hoje, que 
não é algo que está distante e impossível. E 
foi assim que surgiu o tema para esta edição: 
“Jovens, a exemplo da santidade Daquele que 
vos, chamou sede também vós santos em todas 
as vossas ações”. 

Foram três dias de intensa intimidade com o 
Senhor. Louvores, teatros e pregações integraram 
o cronograma do Retiro. Cada momento, cada 
pregação trazia a história de vida e da conversão 
de um Santo da nossa Amada Igreja, pessoas 
assim como nós que souberam viver aqui na Terra 
uma vida plena de trabalho e oração. O Santo 
Terço rezado por cinco mães de jovens de nossos 
grupos, o momento das famílias que trouxe 
surpresas e emocionou a todos, a Adoração ao 
Santíssimo conduzida pelo nosso Pároco Padre 
Lindomar e a Santa Missa celebrada no domingo 
que nos trazia na liturgia que devemos ser sal da 

terra e luz do mundo, na Igreja e na sociedade, 
celebrada pelo Padre Daniel (SCJ), foram os 
pontos marcantes deste Reencontro. 

Para o jovem Régis Isidoro, este Reencontro 
foi mais do que especial. Ele pôde experimentar 
as maravilhas que Deus tem realizado na sua vida 
e na de sua família. “Aprendi muito neste Reen-
contro e o que mais me marcou foi o fato de os 
meus pais terem dado um pequeno testemunho 
de nossa família. Hoje em dia eu dou mais valor 
aos meus pais, porque se não fossem eles eu não 
seria o que sou hoje. Deus é bom o tempo todo, e 
o tempo todo Deus é bom”.

 “Trabalhar no Reencontro é uma experiência 
de amor ao próximo. É muito gratificante ver 
que pequenas atitudes fazem a diferença na vida 
daqueles que participam do Retiro. É como uma 
nova oportunidade de mudança de vida, espiri-
tual e pessoal também. Acredito que aqueles que 
verdadeiramente se abriram a tudo o que Deus 
nos falou durante o Reencontro provaram de um 
amor nunca provado antes. O amor de Deus é um 
amor que nos cativa e cabe a nós saber frutificar 
isso no nosso coração a cada dia”, afirma Joyce 
Fernandes, coordenadora de grupo de jovens da 
Missão Jovem.

E no ano em que nossa Igreja celebra o Ano 
Mariano, já temos um encontro marcado para 
os dias 21, 22 e 23 de julho, quando, no XXV 
Reencontro, teremos um retiro voltado a Maria, 
com o tema central: “Eis aqui a serva do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra”. 

Rogério Castro
Paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade.

Arquivo Paroquial

Hellen Andrade
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Outubro Rosa

Entrevista

Diocese conta com representantes
em conselho da FCCR

A Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo 
(FCCR) de São José 
d o s  C a m p o s ,  a o 

longo de sua história na 
cidade, concretizou impor-
tantes ações culturais em 
diversas áreas da expressão 
artística, possibilitando à 
população joseense e re-
gião o acesso à cultura.

Na composição de seu 
Conselho Deliberativo, são 
convocados diversos seg-
mentos da sociedade como 
as  inst i tuições empresa-
riais e culturais, Câmara e 
Prefeitura do município, 
profissionais liberais, igre-
jas, personalidades, entre 
outros. Ao todo são 27 in-
tegrantes. Para o próximo 
biênio (2017/2018), repre-
sentarão a Diocese de São 
José dos Campos no conse-
lho: Flávia Camargo, como 
t itular,  Adolfo Vanderley 
Mimessi, primeiro suplente 
e Pedro Henrique Luvizotto, 
segundo suplente. 

O Conselho Deliberativo 
tem as competências  de 
discutir e a aprovar políti-
cas culturais do município; 
definir prioridade da apli-
cação de verba para a pro-
gramação artística-cultural 
da FCCR, além de aprovar o 
orçamento anual, o quadro 

de cargos e salários a ser 
apresentado pela Diretoria 

Executiva e a fiscalização da 
aplicação financeira.

Para entender mais sobre 
a missão da Igreja nesse 
trabalho, Flávia Camargo.

Jornal Expressão: Como 
representantes da Igreja 
Católica, qual o papel dos 
conselheiros?

Flávia Camargo:  Como 
re p re s e n t a n t e  d a  I g re j a 
Católica no Conselho De-
liberativo da FCCR o papel 
será  levar  os  anseios  da 
Igreja para a área cultural 
de São José dos Campos 
de maneira a fazer com que 
todos tenham acesso aos 
cursos, oficinas e eventos 
oferecidos pela Fundação, 
como também a ampliação 
das atividades culturais na 
cidade, especialmente para 
os menos favorecidos.

Jornal Expressão: Como a 
Igreja Católica pode con-
tribuir para as atividades 
culturais do município?

Flávia Camargo: A Igreja 
Católica valoriza a cultura 
como expressão viva dos 
costumes e valores presen-
tes no dia-a-dia do povo 
e  quer  contr ibuir  com a 
cultura de nosso município 
não apenas  cr iando nos 
âmbitos paroquiais espaços 
para expressão cultural por 

mei o  do teatro,  músi c a , 
festivais, etc, mas também 
apresentando sugestões 
ao poder público para que 
aproveitem seus espaços 
ociosos,  como escolas  e 
centros comunitários, para 
fomentar a cultura e ofere-
cer atividades culturais aos 
munícipes.

Jornal Expressão: Qual é 
a sua avaliação do setor 
cultural em nossa região?

Flávia Camargo: O  setor 
cultural  em nossa região 
precisa ampliar  sua área 
de abrangência de modo 
a  f a z e r  c o m  q u e  s e j a m 
oferecidos mais eventos e 
atividades culturais e que 
estes sejam oferecidos a 
um maior número de pes-
soas possível.  Hoje,  vejo 
que a maioria da popula-
ção nem sabe o que faz a 
Funda ç ã o Cul tura l  e  em 
consequênc i a  d i sso  nã o 
sabe como par ticipar do 
que já existe, muito menos 
cobrar que tais atividades 
sejam ampliadas. Quero ser 
representante no conselho 
não apenas da Igreja Cató-
lica mas de todos aqueles 
que precisam de uma voz 
a  representá- los  junto a 
Fundação Cultural.   

Paróquia reformula identidade visual

Em comemoração aos 67 
anos da instalação da 
paróquia Nossa Senho-

ra da Santíssima Trindade, 
em Jacareí,  a identidade 
visual da passou por uma 
reformulação. A nova identi-
dade possui cores vivas e tra-
ços fortes, porém mantém 
as mesmas características. 
Moderna e alegre, a identi-
dade visual foi desenvolvida 
pela PASCOM paroquial, que 
neste ano promete grandes 

novidades para os trabalhos 
na paróquia.

Outra grande novidade é 
a presença ativa da paróquia 
na internet. A equipe garante 
que todas as fotos e vídeos 
registrados durante o ano 
todo serão encontrados na 
página do Facebook, no perfil 
do Instagram e no canal do 
Youtube. 

As notícias, horários de 
missas, confissões e tudo que 
acontece na paróquia são fa-

cilmente encontradas no site 
paroquial que também passa 
por reformulações e em breve 
apresentará um novo layout.

Acompanhe a paróquia 
na internet

Site: www.paroquiatrinda-
de.org.br 

Facebook: www.facebook.
com/paroquiatrindade

Instagram: @paroquiatrin-
dade

Youtube: www.youtube.
com/paroquiatrindade

Conectados em Cristo

Flavia Camargo, da Catedral São Dimas, é a representante da Igreja Católica na FCCR

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

Saúde e Fé: Angina de peito

Queridos leitores! Deus 
abençoe você e sua 
família com toda sorte 
de bênçãos físicas e 

espirituais!
Quem nunca sentiu aquela 

“dorzinha” no peito. Será que é 
normal? Será que é sintoma de 
algo mais grave? Às vezes trata-se 
de alguma contração muscular 
normal, às vezes pode ser até 
mesmo acúmulo de gazes.

Porém, em algumas vezes, 
pode ser um sinal de alerta do 
coração. Vamos falar sobre isso? 
Angina de peito é o tema desse 
mês!

Inesperadamente, em meio 
de alguma atividade, manifesta-
-se uma dor no peito mais forte 
de que qualquer outra que já 
sentimos nessa área.

A dor também pode ocorrer 
num ou em ambos os ombros, na 
garganta, no maxilar, no pescoço, 
nas costas ou nos braços. Essa dor 
é característica de um ataque de 
angina, e se manifesta por falta de 
sangue em determinada área do 
coração, quando este é forçado a 
trabalhar mais.

A angina de peito não é uma 
doença, mas sim um conjunto 
de sintomas que ocorrem quan-
do o fornecimento de sangue 
ao coração é insuficiente pelo 
estreitamento das duas artérias 

Saúde

coronárias, causado pela arterios-
clerose (acúmulo de gordura) ou 
compressão (causada por infec-
ções), que o levam rapidamente 
e não chegando, o coração se 
queixa pelo meio da dor.

Habitualmente, a dor da angi-
na dura apenas alguns minutos 
e ocorre mais frequentemente 
durante o exercício físico, mas 
pode ser desencadeada por 
outras situações, como stress, 
emoções fortes como raiva ou 
excitação, temperaturas baixas 
ou vento, ou a ingestão de uma 
grande refeição.

Outros sintomas incluem a 
falta de ar, sensação de asfixia, su-
ores, má disposição ou exaustão. 

Muitas pessoas com angina têm 
apenas alguns destes sintomas, e 
em casos menos graves, poderão 
não sentir quaisquer sintomas.

A essa dor se chama angina de 
peito, que é comum e afeta cerca 
de 1 em cada 50 pessoas. É mais 
comum em pessoas com mais de 
50 anos, mas pode ocorrer em 
pessoas mais jovens.

A angina é frequentemente 
diagnosticada pelos seus sinto-
mas. Também poderá efetuar-se 
um electrocardiograma, que é 

um exame de medição da ativida-
de elétrica do coração. Este exa-
me pode confirmar o diagnóstico 
e mostrar danos ao coração.

Se nunca teve angina e se 
começar a sentir os sintomas, 
deve contatar o seu médico de 
família ou dirigir-se para o serviço 
de urgências mais próximo. Se já 
teve angina, deve  de imediato, 
se acordar no meio da noite com 
os sintomas ou se estes piorarem, 
durarem mais tempo ou forem 
mais frequentes.
Tratamento

A droga nitroglicerina pode 
controlar as dores da angina e 
é muitas vezes receitada para 
consumo durante os ataques 
de angina. Se tiver angina grave, 
poderá ser necessário recorrer-
-se à cirurgia para alargar as 
artérias (angioplastia). Em caso 
de colesterol elevado, podem ser 
receitadas estatinas, um medica-
mento que ajuda a baixar o nível 
de colesterol no sangue e a tornar 
o desenvolvimento de sintomas 
de angina menos provável.
Prevenção

Um estilo de vida saudável é a 
melhor forma de manter um co-

ração saudável e evitar a angina. 
Pode melhorar a saúde do seu 
coração através da manutenção 
de um peso saudável, exercício 
regular, uma dieta com baixo teor 
de gorduras e colesterol e não fu-
mar. Uma pequena dose diária de 
aspirina (75 - 150mg) pode ajudar 
a evitar o coágulo sanguíneo e é 
recomendada a pessoas em risco 
de desenvolverem angina.

No entanto, só deverá tomar 
aspirina para a angina se o seu 
médico recomendar. Se já tem 
angina, pode ajudar a evitar um 
ataque se não tomar cafeína ou 
outros estimulantes, se beber 
álcool em moderação (não exce-
der 1 a 2 bebidas por dia) evitar 
refeições grandes ou pesadas e 
evitar situações de stress.

Bom por hoje é isso. Cuide 
bem do seu coração. Ame bas-
tante e faça o bem. Coloque 
sempre coisas boas nesse órgão 
tão nobre. Deixe Deus morar nele.

Com carinho e bênçãos

Vem aí...
Seminário discute família, educação e ideologia de gênero

A UJUCAT (União de Juristas 
Católicos na Diocese de São 
José dos Campos) promove 
seminário com tema: “Educa-
ção e Família – A sexualidade 
em disputa. Um olhar acerca 
da Ideologia de Gênero”. Será 
no dia 11 de março (sábado), 
das 9h às 12h, no auditório da 
Faculdade Católica-SJC (Av. 
São João, 2650 – Jd. das Co-
linas – SJC). Entrada gratuita.

O encontro, com a presença 
de palestrantes que contri-
buirão para o embasamento 
de uma visão personalista da 
sexualidade humana aliados 
a uma sólida base científica, 
visa abordar uma das questões 
mais polêmicas do debate 
público contemporâneo que 
é sobre a educação sexual e a 
família. A questão deverá ser 
colocada de maneira que pais, 

pedagogos, operadores do 
direito e legisladores se vejam 
embasados por um conjunto 
de fundamentos éticos e cien-
tíficos que os auxilie a atuar 
sem receio de “colonizações 
ideológicas”, ou a partir de uma 
visão fragmentada e incomple-

ta do ser humano.
A ideologia de gênero é um 

dos exemplos de como ques-
tões dramáticas que afetam 
pessoas e suas famílias podem 
ser instrumentalizadas quando 
não há uma concepção antro-
pológica adequada.

Confira a programação dos 
temas e palestrantes.

Prof. Felipe Aquino
Tema: “Como formar ho-

mens e mulheres sadios em um 
mundo hiper-sexualizado – O 
papel de pais e professores na 
formação para as virtudes.

Dra. Elizabeth Kipman
Tema: Sexualidade Humana 

Integrada – Uma Visão Médica
11/03/2017 – das 9h às 12h30 
Auditório da Faculdade 

Católica-SJC (Av. São João, 
2650 – Jd. das Colinas – SJC)

Entrada gratuita

Divulgação Divulgação

Divulgação
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Capa

Campanha da Fraternidade 2017

A C a m p a n h a  d a 
Fraternidade tor-
nou-se especial 
manifestação de 

evangelização libertadora, 
provocando, ao mesmo 
tempo, a renovação da vida 
da Igreja e a transforma-
ção da sociedade, a partir 
de problemas específicos, 
tratados à luz do Projeto 
de Deus. Seu objetivo é 
despertar a solidariedade 
dos seus fiéis e da sociedade 
em relação a um problema 
concreto que envolve a 
sociedade brasileira, bus-
cando caminhos de solução. 

Todos os anos a CNBB 
lança o convite à reflexão 
sobre algum tema de rele-
vância social durante o pe-
ríodo da Quaresma. Dentre 
outros temas, o povo cató-
lico de todos os recantos 
do Brasil já refletiu sobre 
ecologia, sistema carcerário, 
tráfico humano, juventude, 
capitalismo, segurança e 
saúde pública. 

Para 2017, a Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) definiu como 
tema “Fraternidade: biomas 
brasileiros e defesa da vida”. 
O lema tem como inspira-
ção o capítulo 2 do livro do 
Gênesis, versículo 15: “Culti-
var e guardar a Criação”. 

A Campanha da Frater-
nidade sempre começa 
na quarta-feira de cinzas 
e acontece durante o ano 

todo! Muitas pessoas acham 
que ela termina depois da Pás-
coa, mas não, como dissemos, 
ela dura até o fim do ano, junto 
com o Ano Litúrgico, onde são 
desenvolvidas diversas ativida-
des pastorais.

Da Amazônia até os Pampas. 
Sabemos que no Brasil há seis 
biomas: a Mata Atlântica, a 
Amazônia, o Cerrado, o Pan-
tanal, a Caatinga e o Pampa, 
sendo que nós, da diocese de 
São José dos Campos, vivemos 
no bioma Mata Atlântica. 

A Mata Atlântica abrangia 
uma área equivalente a 17 es-
tados. Hoje restam 8,5% de re-
manescentes desta floresta que 
ainda guarda riquezas naturais 
e tem poder de regeneração. 
Com o caminhar da história, no 
bioma Mata Atlântica, a Igreja 
tem contribuído na defesa da 
vida dos povos originários e na 
defesa deste bioma. 

Você sabia? O Pampa é o 
único bioma presente em 
apenas um estado brasileiro. 
Destacam-se em sua paisagem 
os campos, os capões de mata, 
as matas ciliares e os banhados. 
Foi reconhecido como bio-
ma apenas em 2004 e é uma 
das áreas de ecossistemas de 
campo mais importantes do 
mundo, pois possui um vasto 
patrimônio cultural associado à 
biodiversidade e também uma 
vasta biodiversidade ainda 
pouco conhecida. Representa 
63% da área do Estado do Rio 
Grande do Sul.

Cartaz da CF 2017
O cartaz da CF 2017 mostra o mapa do Brasil em ima-

gens características de cada região do país, evidencian-
do a beleza natural do país, onde pode ser identificado 
os seis biomas brasileiros. O cartaz também mostra o 
cenário, com os personagens principais, os povos origi-
nários; os pescadores e o encontro da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Não podemos 
esquecer de citar também a preocupação e o alerta 
para os perigos da devastação em curso, despertando a 
atenção da população brasileira para a criação de Deus.

Contexto diocesano. A região do Vale do Paraíba 
encontra-se no bioma Mata Atlântica. Este bioma detém 
uma grande variedade de formas de vida, formando um 
dos mais altos índices de biodiversidade do planeta.

Infelizmente a Mata Atlântica é um dos biomas mais 
ameaçados, pois restam menos de 12% de seu território 
original no Brasil. Em nossa região, a devastação ocorreu 
principalmente na época do cultivo de café no séc. XIX, 
retirando boa parte da vegetação aqui existente.

No território de nossa Diocese o Bioma Mata Atlân-
tica tem uma característica especial, pois temos uma 
área de “transição” com o Bioma Cerrado.

Muitos sabem que o município de São José dos 
Campos recebeu este nome devido ao padroeiro de sua 
igreja matriz (São José). Mas por que "dos campos"? O 
nome se deve justamente pela presença dos campos 
de cerrado que, entremeados pela Mata Atlântica, for-
mavam a paisagem do município e que foram alterados 
com o passar do tempo pela ocupação urbana, em es-
pecial na zona sul e leste. Pouco resta desta vegetação 
original, que é também muito ameaçada.
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Rafael Olimpio

A Comissão Socioambiental fez o pré-lançamento da cartilha “Cuidando da Casa Comum”, no dia da apresentação do Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2017, 20 
de fevereiro, no auditório da Faculdade Católica-SJC.

O material já está disponível no Centro Diocesano de Pastoral e as paróquias farão a retirada nos próximos dias. O lançamento oficial será no dia 22 de abril – Dia Internacional 
da Terra. A versão digital do material pode ser acessada pelo site da Diocese, na área de downloads.

Conheça um pouco de cada bioma brasileiro:

Esse ano que-
remos olhar a 
diversidade do 
nosso Brasil, nos 
seus 6 grandes 
biomas, isto é: 6 
grandes formas 
de organização 
da natureza e do 
povo e cuidar-
mos ainda mais 
dessa natureza 
que Deus nos 
deu de presente.

“

Dom Cesar, 
bispo de São José dos Campos

Fonte: A12
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uma grande variedade de formas de vida, formando um 
dos mais altos índices de biodiversidade do planeta.

Infelizmente a Mata Atlântica é um dos biomas mais 
ameaçados, pois restam menos de 12% de seu território 
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principalmente na época do cultivo de café no séc. XIX, 
retirando boa parte da vegetação aqui existente.
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tica tem uma característica especial, pois temos uma 
área de “transição” com o Bioma Cerrado.

Muitos sabem que o município de São José dos 
Campos recebeu este nome devido ao padroeiro de sua 
igreja matriz (São José). Mas por que "dos campos"? O 
nome se deve justamente pela presença dos campos 
de cerrado que, entremeados pela Mata Atlântica, for-
mavam a paisagem do município e que foram alterados 
com o passar do tempo pela ocupação urbana, em es-
pecial na zona sul e leste. Pouco resta desta vegetação 
original, que é também muito ameaçada.
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Conselho de leitores se
reúne para primeira reunião

Desde a edição de dezembro 
do ano passado vimos an-
tecipando o ano de come-
moração dos 25 anos do JE. 

Uma das principais iniciativas é o Conselho 
de Leitores.

Formada a equipe, o grupo se reuniu 
para a primeira reunião, que será bimes-
tral, para conhecer a missão que passam a 
ter a partir desse mês. No dia 15 de feverei-
ro, na sala de reunião da Cúria Diocesana, 
o diretor do jornal, Padre Edinei Evaldo 
Batista, deu início ao encontro que marca o 
mandato de dois anos dos conselheiros que 
serão a voz do povo, clero e movimentos 
na pauta das edições mensais do Jornal 
Expressão.

Como já adiantamos, será um repre-
sentante de cada região pastoral, um 
diácono, um padre, um seminarista, um 
representante do Centro de Pastoral e os 
jornalistas Rafael Olimpio e Pedro Luvi-
zzoto junto com Padre Edinei.

As reuniões serão bimestrais, e os 
membros farão a leitura crítica e também 
sugerirão pautas. Padre Edinei ainda pediu 
para que os membros participem das 
reuniões do CPP (Conselho Paroquial de 
Pastoral) em suas respectivas paróquias 

Iniciando o ano com estilo PJ

Co m o  i n i c i a r  u m 
o ano de ativida-
d e s  d e  2 0 1 7  e m 
grande est i lo?  A 

Pastoral da Juventude da 
Diocese de São José dos 
Campos pode te respon-
der. No último sábado de 
j a n e i ro,  a  PJ  p ro m ove u 
uma Celebração Eucarís-
tica de tirar o fôlego para 
abertura do ano de 2017, 
presidido pelo nosso Pa-
dre assessor Thiago Dias, 
reunindo todo os grupos 
de base na Igreja Nossa 
S e n h o r a  d a s  G r a ç a s  d a 
Paróquia Matriz São José. 

“Oi, que prazer que ale-
gria o nosso encontro de 
i rmãos. . .” entoava-se na 
acolhida convocando to-
dos que adentrava a Igre-
j a  a  u n g i r - s e  c o m  ó l e o 
p e r f u m a d o,  co m o  s i n a l 

de purificação para o que 
havia de vir nos próximos 
momentos. Era tempo das 
Bem-aventurança, o que 
não poderia se encaixar 
melhor na mística de uma 
Pastoral  que re lembrou 
em seu ofertório em dan-
ça a importância da terra, 
do olhar ao trabalhador 
que sofre no poder dos 
latifundiários e daqueles 
que vivem à margem da 
sociedade.

Ao final da celebração, 
foi momento de cuidar da 
família “PJoteira” e decla-
rar início do ano de 2017. 
Quem vinha pela primeira 
ve z  e  t a m b é m  q u e m  j á 
fe z  p a r te  d o  gr u p o  e m 
sua juventude conhecidos 
como “Dinossauros da PJ”, 
receberam as boas vindas 
com cantoria e presentes 

pela comunidade.
“ Vós sois a Luz do Mun-

do” (Mt 5 ,  14)  é  o  tema 
que norteará a PJ este ano. 
A  C o m i s s ã o  D i o c e s a n a 
e nv i o u  a o s  j ove n s  u m a 
lamparina que peregrinará 
durante o ano nos grupos 
de base, convidando aos 
nossos jovens a serem luz 
em todos os lugares que 
passarem como sinal de 
Cristo. E por fim, a missa 
terminou em confraterni-
zação junto toda a comu-
nidade presente. Vamos fa-
zer parte desta família este 
ano, a Comissão Diocesana 
da Pastoral da Juventude 
e s t á  à  d i s p o s i ç ã o  p a r a 
qualquer dúvida e fique 
atento também a Página 
no Facebook da PJ. 

Rodrigo Pereira
Comissão Diocesana da Pastoral da Juventude

Paróquia São Vicente de Paulo lança
projeto de revitalização da matriz

São Vicente de Paulo já di-
zia que “É preciso unir-se 
ao próximo para unir-se a 
Deus”. E cada um de nós é 

chamado a essa união. A igreja é 
um lugar onde podemos (e de-
vemos) vivenciar esse encontro. 

A Paróquia São Vicente de 
Paulo busca juntamente com 
seus paroquianos, funcionários, 
amigos e o pároco – Pe. Ronil-
do – reformar e ampliar cada 
ambiente desse espaço sagrado, 
que, agora, tem um objetivo à 
mais em sua busca pela evan-
gelização: “tornar a igreja um 
lugar onde verdadeiramente 
possamos nos sentir (ainda mais) 
acolhidos!”. 

Quem acompanhou a história 
dessa paróquia pode lembrar o 
quanto ela cresceu e frutificou, 
gerando novas capelas e novas 
paróquias!

Adequando-se ao novo mo-
mento em que essa comunida-

de vive, sentiu-se a necessidade 
de reformar e organizar alguns 
espaços, ampliar as constru-

ções, criar novos ambientes...
Pesquisando, analisando e 

orando encontraram a equipe 

do arquiteto Marcelo Teixeira 
que recebeu o desafio de trazer 
“um algo à mais” para o projeto 

da Nova Matriz São Vicente de 
Paulo!

Acreditando que todas as 
coisas concorrem para o bem 
daqueles que amam a Deus, 
vemos o sonho ser edificado: o 
projeto foi elaborado, um terreno 
está em vias de aquisição, a co-
munidade sentiu-se engajada e 
a esperança pede agora trabalho, 
conscientização do dízimo, mais 
orações e total agradecimento 
pela conquista vindoura! 

Nesse espaço, que fará men-
ção (e honrará) ao Sagrado 
Coração de Jesus, à Nossa 
Senhora das Dores, à Nossa 
Senhora Aparecida, ao Anjo 
Gabriel, à São Vicente de Paulo 
e ao Nosso Eterno Deus e Se-
nhor, realizar-se-ão  os sagra-
dos sacramentos, a unidade do 
Pai-Nosso, a vivência do credo 
católico e apostólico! Prestigie, 
ajude e reze por essa obra de 
tijolos e fé!

para se apresentarem e se colocarem à 
disposição acerca de temas relacionados 
ao jornal.

 
Confira o nome dos con-

selheiros para o biênio 
2017/2018:

Região Pastoral I – João Carlos 
Camargo da Silva(Santa Teresinha do 
Menino Jesus)

Região Pastoral III –  Luis Fernando 
Costa (Paróquia São Sebastião)

Região Pastoral IV –  Luiz Henrique 
da Silva (Paróquia Santa Rita de Cássia)

Região Pastoral V – Mateus Briet 
(Paróquia Coração de Jesus)

Região Pastoral IV – Rogerio Castro 
(Paróquia Santissima Trindade)

Região Pastoral IIV – Terezinha 
Karube (Paróquia São Francisco de Assis)

Representante padres – Pe. Everton 
Machado (Vigário paroquial Catedral 
São Dimas)

Representante seminaristas – Ma-
theus Torres (Seminarista da Filosofia)

Representante diáconos – José de 
Paula Moraes (Paróquia São Bento)

Representante das Pastorais – Vanes-
sa dos Reis (Pastoral do surdo)

Diocese em ação

Pedro Luvizotto
Divulgação

Divulgação
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Ano Mariano e Ecumênico
Artigo

O ano de 2017 marcará 
a história do Cris-
tianismo ocidental 
como um ano espe-

cial de graças para católicos e 
evangélicos com celebrações 
em nível mundial e nacional.

Para nós católicos a impor-
tante devoção mariana come-
mora os 100 anos das aparições 
de Nossa Senhora em Fátima, 
em Portugal, e os 300 anos 
do achado da pequenina e 
enegrecida imagem da Ima-
culada Conceição, pescada no 
Rio Paraíba – Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Brasil.

No nível ecumênico nacional 
as Editoras Santuário e Sinodal 
reeditaram o escrito de Lutero 
“Magnificat, o louvor de Maria”. 
A apresentação da obra foi 
feita pelo Cardeal Dom Ray-
mundo Damasceno e o Pastor 
Presidente da Igreja Luterana 
(IECLB) Nestor Paulo Friedrich.

O reformador Martinho Lu-
tero, no Magnificat, faz uma 
leitura piedosa e, ao mesmo 
tempo bíblica, muito bem 
aplicada à nossa vida pessoal 
de seguimento de Cristo e rica 
de implicações sociais da dou-
trina cristã. 

O Magnificat, na exposição 
de Lutero, é exercício de pieda-
de, de Mariologia evangélica, 
de orientação sobre interpre-
tação da História e convite 

para exercício responsável da 
política. 

Maria é para Lutero modelo 
de vida cristã, que experimen-
tou a justificação por graça e 
fé. Ela é a obra prima do amor 
misericordioso de Deus.

No meio ecumênico costu-
mamos dizer: “bem-aventura-
das são as pessoas que sabem 
dizer quem são (e no que cre-
em) sem desvalorizar o outro (e 
sua religião).

2017 é uma data significa-
tiva para os evangélicos, em 
particular os luteranos, devido 

à celebração dos 500 anos da 
Reforma. A Igreja Católica, ani-
mada de espírito ecumênico, 
celebra conjuntamente os 50 
anos do Diálogo Católico-
-Luterano.

Portanto, esse ano come-
morativo coloca católicos e 
luteranos diante de dois de-
safios: a purificação e a cura 
das memórias, e a restauração 
da unidade cristã, conforme a 
verdade do Evangelho de Jesus 
Cristo (cf. Ef 4, 4-6).

2017 desafia luteranos e ca-
tólicos a discutirem, em diálo-

go, os temas e as consequência 
da Reforma. A comemoração 
conjunta, por isso, traz o lema 
“Do conflito à comunhão”, obra 
traduzida e editada ecume-
nicamente pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e Sinodal.

Para essa celebração conjun-
ta nossa Diocese, de comum 
acordo com a Igreja Luterana 
(IECLB), estabeleceu as seguin-
tes datas:

Dia 31 de Maio. Durante a 
Semana de Oração pela Unida-
de dos Cristãos, que acontecerá 

entre os dias 28 de maio a 4 de 
junho, nosso bispo Dom Cesar 
Teixeira visitará a Igreja Lutera-
na, no Jd. Satélite, e celebrará 
com o Pr. Marcus Ziemann, ten-
do por tema: “Reconciliação: é o 
amor de Cristo que nos impele” 
(2 Cor 5,14-20), no contexto da 
celebração dos 500 anos da 
Reforma.

Dia 11 de Setembro. De-
bate acadêmico em nossa 
Faculdade Católica sobre a 
Reforma Protestante e suas 
consequências e os 50 anos do 
Diálogo Católico-Luterano. Os 
assessores serão o Pe. José Bi-
zon, da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC) de São Paulo e o 
Pr. Marcus Ziemann, da Igreja 
Luterana no Vale do Paraíba.

Aprendamos com o Papa 
Francisco, animados pelo es-
pírito do Concílio Vaticano II, 
a construir pontes e derrubar 
muros, a fazer crescer a cul-
tura do encontro em vez do 
confronto. 

Animados pela oração de 
Jesus: “que todos sejam um” (Jo 
17), participemos dessas cele-
brações, aprofundemos o tema 
com a leitura das obras citadas 
e ofereçamo-las de presente a 
parentes e amigos evangélicos. 

Sejamos profundamente 
marianos e ecumênicos!

Fraternalmente,
Pe. Sebastião Cesar Barbosa

Assessor Diocesano do Ecumenismo

Dia mundial de oração
Trabalhando as injustiças

A Oração é uma virtude 
cristã das mais importan-
tes. Quando feita con-
juntamente com outros 

irmãs e irmãos na fé em Cristo, ele 
promove comunhão e o carregar 
do fardo uns dos outros.   

Na oração falamos com Deus. 
Buscamos sua presença, expomos 
nossos anseios, confessamos nos-
sos pecados, pedimos, agradece-
mos e intercedemos pelos que 
sofrem nesse mundo de dores. 

Esse é o sentido de um Dia 
Mundial de Oração (DMO), “um 
movimento iniciado por mulheres 

cristãs no século XIX e realizado 
em mais de 170 países e regiões. 
Através do DMO, mulheres são en-
corajadas, através das experiências 
de fé vividas por cristãos de outros 
países a se conscientizarem do 
que acontece no mundo e a não 
viverem isoladas. 

Neste ano de 2017, o DMO tra-
balhará o tema “Estou eu sendo 
injusto com você?”. Por meio dele 
somos chamados e chamadas a 
orar em unidade cristã a partir 
da realidade socioeconômica das 
Mulheres das Filipinas. Um país 
insular da Ásia que recebeu a 

mensagem do evangelho atra-
vés da Igreja Católica, no tempo 
da colonização espanhola e das 
Igreja Protestantes, nos séculos 
XIX e XX, através das missões 
norte-americanas. 

A Celebração ecumênica do Dia 
Mundial de Oração em São José 
dos Campos aconteceu no dia 03 
de março, sexta-feira, no templo 
da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil, na Rua Mário 
Alves de Almeida, 175, Jardim 
Satélite. 

Graça e Paz a todos. 
Pastor Marcus Ziemann

Paróquia Luterana Vale do Paraíba 

Divulgação

Divulgação
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Foro privilegiado é tema de reflexão do 
Conselho de Pastoral da CNBB

Igreja em diálogo

Hoje em nosso país, 
ex i s te m  2 2  m i l 
pessoas que só 
podem ser julga-

das em tribunais superiores. 
Desfrutam o que a lei chama 
de “foro por prerrogativa 
de função” – o popular foro 
privilegiado.

Leonardo Steiner, secre-
tário-geral da Conferência, 
esclarece que a reflexão do 
encontro tratou “do início 
de um estudo e, de acordo 
com o avanço do debate, 

Fé e política, sim!
Representantes da diocese participam de curso em Brasília

os bispos reapresentarão a 
temática para a reflexão do 
Conselho Permanente da 
CNBB.”

Mas você sabe o que é foro 
privilegiado? Rafael Cannizza 
é advogado e presidente da 
União de Juristas Católicos de 
nossa diocese e esclarece um 
pouco mais sobre esse tema:

Para que iniciemos o en-
tendimento correto da ques-
tão e desde já delimitemos a 
temática, inicialmente, fare-
mos um paralelo acerca do 

entendimento reflexivo da 
nomenclatura. A terminolo-
gia jurídica correta é “Foro 
Especial por Prerrogativa de 
Função”, o que, de plano, já 
altera a percepção de quem 
lê, pois, dissocia o entendi-
mento do leitor acerca de 
uma suposta benesse pessoal 
de quem ocupa eventual car-
go. Há uma confusão popular 
de nomenclatura, pois, o foro 
especial decorre da função 
e não da pessoa que ocupa 
o cargo. Assim, não se trata 

de um instituto de molde a 
beneficiar suposta pessoa, 
mas, sim o cargo em si, em 
decorrência do interesse pú-
blico envolvido, bem como, 
face à suposta independência 
das Cortes Superiores para a 
análise dos casos específicos 
levados a julgamento. As-
sim, para o objeto do nosso 
apontamento, ninguém é 
julgado por aquilo que é, 
mas, tomando-se como base 
a função que executa. 

A questão já vem ventilada 

nas Constituições desde o 
Império, 1824, traspassando 
o tempo, obviamente com 
suas ressalvas e adequa-
ções.

Nos dias de hoje há cor-
rentes de entendimento 
que apontam para a neces-
sidade de adequações ao 
foro especial, bem como, 
há correntes que apontam 
para a necessidade de que o 
mesmo seja completamen-
te abolido, cada uma com 
suas razões de pleito.

Durante duas sema-
nas de janeiro – 15 
a 29 – aconteceu em 
Brasília a segunda 

etapa do Curso de Formação 
Política para os cristãos leigos. 
Neste período, o grupo forma-
do por mais de trinta pessoas 
de todas as regiões do país 
partilharam suas experiências 
e juntos se capacitaram ainda 
mais para a missão de anunciar 
o Reino de Deus e denunciar 

tudo quanto o impede. 
Sob a tutela de renomados 

professores, os alunos tiveram 
disciplinas fundamentais para 
a compreensão de uma fé que 
incide no necessário envolvi-
mento político. Terminada esta 
segunda etapa presencial os 
alunos terão outras disciplinas 
à distância pela PUC do Rio 
de Janeiro e deverão elaborar 
um Trabalho de Conclusão de 
Curso a ser apresentado na 

segunda quinzena de Janeiro 
do próximo ano.

O curso é oferecido pelo 
Centro Nacional de Fé e Política 
Dom Helder Câmara em parce-
ria com a PUC/RJ – responsável 
pela diplomação – e a partir 
de uma visão integral do ser 
humano, visa uma formação 
integral deste, fazendo com 
que a fé professada em Jesus 
Cristo, seja tão concreta quanto 
espiritual.

Conheça as Oficinas
de Oração e Vida

As  O f i c i n a s  e n s i n a m 
a aprender a orar, ou seja, 
aprender a falar com Deus, 
como se fala a um amigo 
muito íntimo e querido. Um 
diálogo sem reservas, de 
coração a coração.

Como consequência dessa 
intimidade com o Senhor, a 
Oficina nos ensina a libertar-
mo-nos de medos, angústias, 
depressão, ansiedades e por 
nos proporcionar a paz de 
espirito, nos ajuda a ter um 
relacionamento mais har-
monioso e tranquilo com 
nossos familiares, colegas de 

trabalho e com todos os que 
nos cercam.

Dê uma chance a si mesmo 
de viver esta maravilhosa 
experiência! Participe da 
reunião de abertura, que 
será realizada na semana de 
5 a 11 de março em várias 
paróquias de nossa diocese, 
para conhecer melhor esta 
espiritualidade. 

Mais informações procure 
a secretaria de sua paróquia 
ou entre em contato com 
Graça: (12) 3933-1035 ou 
98820-9370 / Neuza (12) 
3933-4425 e 99791-4773.

Divulgação
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Compromissos do Bispo Diocesano

Em fevereiro, Dom Cesar presidiu Missa de Crisma nas paróquias N. Sra. 
do Bonsucesso, N. Sra. da Soledade, São Bento, São José Operário na Vila 
Paiva (foto) e N. Sra. de Fátima, no Altos de Santana. 

Rafael Olím
pio

Pedro Luvizotto

Dom Cesar Teixeira presidiu missa de abertura do ano letivo da Faculdade Católica-SJC, no dia 13 de fevereiro. Logo após, o professor e doutor Padre 
João Carlos Almeida ministrou a aula inaugural sobre o Ano Mariano.

Na noite do dia 20 de fevereiro, no auditório da Faculdade Católica-SJC, Dom Cesar e a 
coordenação da Campanha da Fraternidade apresentaram o texto-base da CF 2017. 

Pascom
 S. José Operário

Pe. Ademir Nunes Farias tomou posse no dia 5 de fevereiro, como novo 
pároco da Paróquia Imaculada Conceição, em Eugênio de Melo.

Pascom
 Im

aculada Conceição EM
O novo pároco da Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso, em Monteiro 
Lobato, Pe. José Cesário da Silva tomou posse no dia 12 de fevereiro. 

Pascom
 Bonsucesso

A Paróquia São Sebastião, na Vila Industrial, em São José dos Campos, 
acolheu o novo pároco, Pe. José Vieira na noite do dia 14 de fevereiro.

Pascom
 Bonsucesso

Novos Ministros Extraordinários foram instituídos na Paróquia São José 
Operário, na Vila Paiva, em São José.

Alex Silvério

A Equipe de Coordenação Pastoral (ECOP) se reuniu com o bispo diocesano, 
no dia 7 de fevereiro, para alinhamento da próxima Assembleia Diocesana

Pedro Luvizotto

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em São José dos Campos, recebeu 
o bispo diocesano para a missa do nono dia da novena da padroeira. 

Pascom
 Paroquial

A Congregação das Pequenas Missionárias celebrou  no dia 11 de fevereiro, 
a cerimônia de profissão de Votos Perpétuos da Irmã Maira e jubileu das 
Irmãs Terezinha, Adriana e Diane.

Vanessa Fernandes

A Casa de Formação Padre Rodolfo Komórek recebeu Dom Cesar, no dia 
15 de fevereiro, para uma tarde de convivência. 

Divulgação
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Paróquias em festa

Agende-se
Tríduo e Festa do 
Padroeiro – São José
A Matriz São José 
celebra a festa de seu 
padroeiro e convida 
a todos para o Tríduo 
Preparatório que será 
de 16 a 18 de março. 
Confira a programa-
ção:
Dia 16/03 (5ª-feira): 
Cardeal Dom Eusébio 
Oscar Scheid
Dia 17/03 (6ª-feira): 
Dom Antônio Carlos 
Altieri
Dia 18/03 (sábado): 
Missa Pe. Edinei Eval-
do Batista
Dia 19/03 (domingo): 
Missa às 7h, 9h, 12h.
Às 18h, missa presi-
dida por Dom Cesar 
seguida de procissão.
A Igreja Matriz São 
José fica na Praça João 
M. Guimarães, 69, no 
Centro de São José 
dos Campos.

Informações: (12) 
3921-5516 / 3921-
1942 ou pelo email 
paroquiasaojose@
diocesesjc.org.br

Novena e Festa do 
Padroeiro – São 
José, esposo de 
Maria
“Com São José, cele-
bramos os 300 anos 
da aparição de Nossa 
Senhora Aparecida”
10/03 – Sexta-feira  – 
19h30    
Tema: O Cristão Leigo, 
sujeito na Igreja e no 
mundo.    
Celebrante: Padre 
Fabiano Kleber Caval-
cante do Amaral
11/03 -  Sábado  -  
19h30   
Tema:  Igreja, povo de 
Deus peregrino 
Celebrante:  João 
Osmar de Souza 
Missa Sertaneja 

12/03- – Domingo - 
Horário -18h  
Tema:  Igreja, comu-
nhão na diversidade 
Celebrante: Padre 
Francisco Alexandre 
Vasconcelos   ( Xan-
dão ) 
13/03  – Segunda-
-feira - 19h30  
Tema:  Igreja, Corpo 
de Cristo na história 
Celebrante:  Padre 
Luiz Antônio Pinto
14/03 -  Terça –feira 
19h30   
Tema:  Identidade e 
dignidade da vocação 
laical 
Celebrante:  Padre Ro-
gerio Felix Machado 
15/03  – Quarta-feira  
– 19h30
Tema:  O Cristão Leigo 
como sujeito eclesial 
Celebrante:   Padre 
Claudio Cesar Costa 
16/03 – Quinta –feira  
19h30

Tema:  Igreja comuni-
dade missionária 
Celebrante:  Padre 
Fábio Ferreira  Costa 
17/03 -  Sexta-feira 
19h30  
Tema:  A ação trans-
formadora do cristão 
leigo no mundo 
Celebrante:   Padre Edi 
Carlos Pereira  
18/03 – Sábado – 
19h30  
Tema:  Igreja nossa 
casa comum 
Celebrante: Padre 
Célio Antônio de 
Almeida 
19/03 – Domingo - 
10h Missa Festiva
Celebrante:  Padre 
Vitor Mendes Santos
11h30 – Almoço  ( 
virado a paulista)  –  
valor 15,00
16h - Bingo com ro-
dadas extras / musica 
ao vivo

Formação Projeto Raquel
Síndrome pós aborto
18/03 – Associação Guadalupe. 
Av. Princesa Isabel, 1.235 - San-
tana, às 19 horas

Chá Bingo beneficente
A Paróquia Santo Agostinho, em 
São José dos Campos, realiza seu 
primeiro Chá Bingo Beneficente 
deste ano. Será dia 9 de março, 
a partir das 14h horas. O convite 
pode ser adquirido com antece-
dência na secretaria paroquial ou 
no dia do evento. Paróquia Santo 
Agostinho - Av. João Paulo II, 150, 
Urbanova.

Curso de artesanato
Participe do curso promovido 

pelo Grupo de Mães da Paró-
quia Santo Agostinho. O curso 
acontece todas as sextas-feiras, 
das 14h às 17h, no salão Santa 
Mônica (Av. Papa João Paulo II, 
150 – Urbanova – SJCampos). 
Não é preciso fazer inscrição, 
basta  comparecer  no local. 
Informações: (12) 3949-1515

Bazar da Pechincha
A Obra Social São Dimas promo-
ve, no dia 14 de março, o bazar 
com preços acessíveis. Roupas, 
sapatos, brinquedos e outros 
produtos em ótimas condições. 
Será das 8h às 14h, na sede da 
Obra Social (Praça Monsenhor 
Ascânio Brandão, 1 – Jd. São 
Dimas – SJCampos).



Março  EXPRESSÃO  15



16  EXPRESSÃO  Março

  
Aniversariantes

›› 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?

O brinde deve ser retirado na secretaria da paróquia do ganhador, sempre a partir do dia 10 do mês vigente.

Envie sua resposta até o dia 20 de Março. 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.

Resposta anterior: Letra B – Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, Igaratá
Ganhadora: Maria Nazareth Adriano – Paróquia Santa Inês

A - São Benedito (Galo Branco)
B - Coração Eucarístico de Jesus
C - Nossa Senhora de Loreto

Natalício
1  Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
3 Pe. José Bento Vichi de Paula (Pe. Bentinho)
4 Diác. João Roberto Queiroz
4 Diác. João Mendes Dunhão (N)
5 Pe. Edson Benedito dos Santos, SCJ (N)
8 Pe. Aurélio Mariotto, SCJ
10 Diác. Oscar Ivo (N)
12 Pe. Pedro Graciano Júnior (N)
14 Pe. Edinei Evaldo Batista 
14 Pe. Francisco José da Silva
18 Diác. Sebastião Marques Andrade Filho
19 Diác. José Maria da Silva
21 Diác. José Antônio Monteiro de Carvalho (Zico)
22 Pe. Mário Teodoro Batista
24 Diác. Coriolano Edson Rosa 
24  Pe. José Cesário da Silva
26 Pe. Luiz Fernando de Siqueira Fonseca
29 Pe. Antônio Silva França
31 Diác. José Roberto dos Santos

Ordenação
1   (2003) Pe. João Alves da Silva Sobrinho
12 (1995) Pe. Luiz Fernando de Siqueira Fonseca 
13 (2013) Papa Francisco (Eleição Papal)
17 (2013) Diác. Helvécio Cordeiro Póvoa
19 (1980) Diác. Geraldino Grégio
19 (2013) Papa Francisco (Início do Pontificado)
20 (2004) Pe. Lindomar Francisco Ferreira
20 (2004) Pe. Paulo Renato F. G. Campos
27 (1983) Diác. Rubens Dantas
29 (2009) Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
  (Ordenação Episcopal)

Assista no canal do Youtube

Brinde do mês

???
CD “Só por Ti”

Cantora registrada na Ordem dos Músicos do Brasil 
(OMB) e experiência de mais de 18 anos executando 
trabalhos na área musical, Adriana Gil lançou o CD 
autoral "Só por Ti" em 2015. Tem como a finalidade 
tocar os corações e assim levar a mensagem de Deus. 
Ela é atuante na Paróquia Espírito Santo, na diocese de 
São José dos Campos, com seu Ministério de música.

youtube.com/diocesesjcampos


