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Comunicação
construtiva, canal
da Boa Nova
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Fale com o Expressão 3928-3929 ou 
3928-3926, com Pedro e Rafael, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

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

Em sua mensagem para o 51º Dia Mundial dos Meios de 
Comunicação Social, o Papa Francisco pede que se rea-
lize uma comunicação construtiva, promotora da cultu-
ra do encontro por meio do qual as pessoas aprendam a 

olhar para a realidade com convicta confiança. 
Felizmente, esse é o caminho que o Jornal Expressão (JE) 

vem percorrendo há quase 25 anos, ajudando seus leitores a 
“ultrapassar aquele sentimento de mau humor e resignação 
que, muitas vezes, se apodera de nós lançando-nos na apatia, 
gerando medos ou a impressão de não ser possível pôr limites 
ao mal” (Papa Francisco). 

Na fidelidade à sua vocação, mais uma vez o JE chega às 
mãos dos diocesanos de São José dos Campos com uma sele-
ção de acontecimentos e de atividades positivas que se carac-
terizam como boa notícia, semeando esperança e vida nova.

Destacamos neste mês as primeiras atividades pastorais na 
Comunidade Santa Teresa de Calcutá, no bairro Pinheirinho 
dos Palmares, iniciadas pela Paróquia Santa Luzia em janeiro 
deste ano. Vale a pena conferir os primeiros frutos e a beleza 
deste trabalho promissor nas páginas 8 e 9.

Boa nova merecedora de atenção é também a Romaria Na-
cional da Juventude, ocorrida nos dias 29 e 30 de abril, em 
Aparecida e o workshop sobre o DOCAT, que aconteceu em 
nossa Diocese no dia 08 de abril. É a força da juventude se fa-
zendo presente na Igreja.

A Semana Santa nas paróquias e comunidades de nossa 
Diocese foi de uma riqueza ímpar, o que, certamente, desper-
tou em nossos diocesanos um novo ânimo para sua vida de fé 
e sua missão evangelizadora. Alguns momentos foram regis-
trados pela Pastoral da Comunicação da diocese e na página 10 
você pode conferir esse tempo de graça.

Neste mês de maio celebramos o centenário das aparições 
de Nossa Senhora, em Fátima – Portugal. Em nossa Diocese 
temos duas paróquias e diversas comunidades dedicadas a 
Nossa Senhora sob o título “de Fátima”. Os párocos Pe. Pedro 
Graciano Junior e Pe. Thiago D. Dias deixam uma mensagem 
aos devotos da santa.

O Brasil vive um momento político, econômico e social 
bastante complexo. É preciso estar atento para entender o que 
está acontecendo e as consequências que isso pode trazer para 
o nosso povo. Ajudados pela reflexão do Pe. Ronildo, vamos 
conhecer mais sobre a proposta da Reforma da Previdência e 
as consequências das manifestações que aconteceram no país 
no último dia 28 de abril. 

Mesmo em meio a desafios, há muitos sinais de vida, mo-
tivos de esperança e estímulos à confiança e ao compromisso. 
Por isso, a cada mês, o JE se faz arauto da Boa Nova, que se 
efetiva nas boas notícias das atividades realizadas pelas pa-
róquias, pastorais e movimentos da Diocese de São José dos 
Campos, levando a todos os seus leitores otimismo e impulso.

Portanto, é hora de encontrar-se com as coisas boas que 
esta edição do JE lhe traz. 

Boa leitura!

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.

“

Olá, povo da diocese de São José dos Campos!
Sou leiga missionária comboniana e tenho muita saudade da minha diocese. Fiz o 

curso de teologia para leigos da primeira turma. Fico feliz que tudo caminha bem por aí. 
Boa missão a todos da diocese!

Maria de Lourdes Vieira - leiga missionaria comboniana

Faculdade Catolica-SJC recebe nota 4 do MEC
“Parabéns a todos os envolvidos (diretoria, corpo docente e funcionários)! Essa nota 4 é apenas 

mais uma comprovação da qualidade de ensino da Faculdade Católica de nossa amada diocese.” 
Ricardo Alexandre Rangel de Souza – Par. São Benedito do Alto da Ponte

“Parabéns a todos, principalmente à Direção! É motivo muito forte para a Diocese inteira 
abraçar a Faculdade como se abraça um(a) filho(a), “arregaçar as mangas” e trabalhar 
mais e mais para que ela esteja sempre funcionando com qualidade e sempre com muitos 
alunos! Deus seja louvado pelo sucesso da Faculdade! Obrigado por tudo o que tem sido 
feito por ela! Vamos em frente, com fé, coragem, com a graça de Deus!” 

Diácono José Aparecido de Oliveira – Cooperador Paroquial Paróquia Santo Agostinho/SJC

São José pode ganhar primeiro parque
público do Cerrado na região sul

Parabéns a todos pela iniciativa. Não basta ficar falando de preservar os Biomas, e ficar 
esperando acontecer. É preciso colocar em prática as ideias de preservação. Gostaria de 
deixar a sugestão para que se crie em nossa Diocese, um grupo de estudos permanente 
para defender a natureza como um todo. Este grupo poderia sugerir para os órgãos com-
petentes, iniciativas como a que acabaram de fazer , mas em vários ambientes, tais como: 
melhora da poluição dos rios, poluição do ar, poluição sonora, etc. 

Jossé Arimateia Landim

Há políticos de negócio
Texto muito bem ponderado! Como cristãos temos o dever de evangelizar e também 

denunciar! Quando se cria uma lei (ou uma ideologia) onde as pessoas menos favorecidas 
serão prejudicadas não podemos aceitar, calar, omitir nosso desagravo! Se nascemos, 
somos políticos! Se somos políticos temos força na história! 

Edna Gomes – Paróquia São Vicente/SJC

“Excelente reflexão! Precisamos nos mobilizar como comunidade, só assim seremos 
mais fortes que o desânimo que às vezes nos abate individualmente e é com isso que os 
‘políticos de negócios’ estão contando…Incrível como esses seres humanos fazem de tudo 
para se manterem à parte do resto de nós, a quem recorrem sempre para se reelegerem.” 

Sergio Peixoto Junior –  Paróquia Nossa Senhora de Fátima Jd. Oriente 

Nenhum dos papas recentes colocou 
a Amazônia tanto no coração como o 
papa Francisco. A Amazônia é para ele, 
por assim dizer, uma orientação, um 
desafio e uma exigência”.
Dom Erwin Krautler, bispo prelado emérito do Xingu, em entrevista coletiva da 55ª Assembleia 

Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que aconteceu em Aparecida-SP de 
26 de abril a 5 de maio. 

É preciso remediar o erro da cultura contempo-
rânea, que fez crer que uma sociedade democrá-
tica pode progredir mantendo separados o códi-
go da eficiência e o código da solidariedade”.

Papa Francisco em mensagem para o Dia do Trabalhador enfatizando o que diz a Doutrina Social da Igreja

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

*

Palavra do Pastor

A cada ano, a Con-
ferência Nacio-
nal dos Bispos 
do Brasil, realiza 

sua Assembleia Ordinária. 
Ultimamente, tal Assem-
bleia tem acontecido na 
cidade de Aparecida, junto 
ao Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida. 

Este ano, de modo par-
ticular, teremos vários 
eventos comemorativos, 
pois estamos celebrando 
os 300 anos da aparição da 
imagem de Nossa Senhora 
da Conceição, no rio Pa-
raíba. Com isso vivemos, 
no Brasil, o Ano Mariano 
e a Assembleia da CNBB 
realizou diversas celebra-
ções recordando o acon-
tecimento. Participaram 
da Assembleia Bispos de 
todas as Dioceses do Brasil. 
Vejamos os números: 301 
Bispos representando 276 
(arqui)dioceses presentes 
em todo o território nacio-
nal. Fazem-se presentes, 
também, muitos arce(bis-
pos) eméritos que a seu 
tempo governaram tantas 
dioceses e arquidioceses. 

Também muitíssimos as-
sessores da CNBB (padres, 
religiosos(as) leigos e lei-
gas) e convidados, que de-
ram sua colaboração, em 
diversos temas tratados 
no evento. Diríamos, uma 
multidão de pessoas a ser-
viço da evangelização, da 
pastoral e do encaminha-
mento da vida da Igreja 
Católica que está no Brasil. 

Os meios de comuni-
cação se fi zeram presen-
tes, ainda, promotores de 
eventos, de material litúr-
gico e tudo aquilo que tem 
que ver com a vida da Igre-
ja e de suas comunidades 
de fé. 

O tema central da As-
sembleia deste ano foi: 
“INICIAÇÃO À VIDA CRIS-
TÃ”, tema este já prepara-
do por uma Comissão de 
bispos e peritos e que foi 
estudado e aprovado na 
Assembleia. É um tema es-
sencial para a vida da Igreja 
e nos lança para um tempo 
de evangelização renova-
da e de grande empenho 
na vivência consciente de 
nossa fé. Em todos os mo-
mentos, em todos os luga-
res e em todas as circuns-
tâncias de nossa vida. 

Muitos outros temas fo-
ram abordados durantes 
esses dias, como: “ relató-
rio da presidência, as pres-
tações de contas de todas 
as comissões e equipes da 
CNBB, com seus relatórios 
e promoções, assuntos das 
diversas comissões epis-
copais: liturgia, doutrina 
da fé, caminho ecumêni-
co e outras, o documen-
to Amoris Laetitia, novas 
comunidades, análises de 
conjuntura da realidade 
brasileira e da conjuntu-

55ª Assembleia Geral Ordinária da
Conferência   Nacional dos Bispos do Brasil

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

ra eclesial, preparação da 
XVª assembleia do Síno-
do dos Bispos em Roma, 
o Congresso Eucarístico 
Nacional com a escolha 
da sede, temas do CELAM, 
apresentação dos projetos 
da CNBB, como o proje-
to “Comunhão e Partilha” 
que financia o estudo de 
seminaristas de dioceses 
pobres do Brasil”, etc... 

Todos os dias partici-
pamos da celebração da 
Santa Missa no Santuário 
Nacional, que foi trans-
mitida pelos meios de co-
municação católicos. Dois 
dias de retiro espiritual 
para os bispos, celebra-
ções especiais, entrega dos 
prêmios da CNBB a diver-
sas pessoas, mensagens 
dos bispos sobre diversas 
realidades, carta ao Papa 
Francisco e à Congregação 
dos bispos em Roma, fo-
ram outros acontecimen-
tos que preencheram a 
agenda da Assembleia. 

Será publicada uma 
“Declaração sobre a de-
voção à Nossa Senhora 
na comemoração dos 300 
anos de Aparecida e dos 
100 anos de Fátima”, como 
também serão publica-
das diversas notas sobre 
a realidade nacional e in-
ternacional. Ainda, foram 
apresentadas, em nível de 
Assembleia, entre tantas, 
3 experiências evangeliza-
doras: pastoral da sobrie-
dade, pastoral do povo de 
rua e relatos de experiên-
cias pastorais. 

São importantes, tam-
bém, as Reuniões Privati-
vas dos senhores bispos do 
Brasil, onde com a presen-
ça só de Bispos são tratados 
assuntos de interesse da 

vida interna da Igreja do 
Brasil. Normalmente o Sr. 
Núncio Apostólico e seus 
secretários participam 
destas reuniões. 

Assim, com a presença 
de tanta gente, com o auxí-
lio da oração e preces, com 
as missas, a liturgia das ho-
ras, as orações marianas, 
todos os dias, a Assembleia 
aconteceu em mais de dez 
dias, com uma programa-
ção muito bem organizada 
pela presidência da CNBB, 
seus órgãos consultivos e 
o Conselho Permanente, 
formado por bispos de to-
das as regiões do Brasil. 

Estive presente em to-

das as atividades da As-
sembleia e peço aos lei-
tores do Jornal Expressão 
que rezem pelo seu bom 
êxito e acompanhem, pe-
los mais variados meios 
de comunicação e pelas 
redes sociais, os desdo-
bramentos desse conjunto 
de material que fará gran-
de sentido para nossa fé 
católica ao ministrar e re-
ceber os sacramentos, ao 
preparar os encontros, ao 
participar ativamente na 
sociedade, como fiéis co-
nhecedores do Evangelho 
e daquilo que a Igreja nos 
pede. Que Deus abençoe a 
todos.
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No domingo, 02 de abril, ocorreu a 47ª Romaria Vicentina. Essa é a maior 
festa regulamentar do mundo, reunindo confrades, consórcias e visitantes 
de todo o país num só lugar para que a renovação do compromisso vicen-
tino seja feita perante a Mãe Aparecida. A grande quantidade de pessoas e 
todos os esforços para estarem presentes mostram a força do carisma dos 
Vicentinos, que completam 400 anos em 2017. 

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

Paróquia Imaculada Conceição passa a contar com
plataforma elevatória para pessoas com deficiência
A Igreja, localizada na região central de Jacareí, é a primeira Igreja Matriz na Diocese a possuir esta ferramenta de acessibilidade 

Atendendo ao pedido do Papa 
Francisco em sua visita canônica 
à América do Sul, em julho de 

2015, em que alertou os fiéis católicos 
para a necessidade de lutar pela in-
clusão em todos os níveis, a Paróquia 
Imaculada Conceição de Jacareí, desde 
a solenidade de Domingo de Ramos, 
conta com uma plataforma elevatória 
para pessoas com deficiência. A inicia-
tiva tornou-se realidade após a reforma 
do presbitério, iniciada em janeiro, so-
mada às obras em uma parte do forro 
da Igreja. 

Com isso, a casa da Mãe Imaculada, 
cuja construção estima-se entre os anos 
de 1700 e 1730, passa a fazer parte do 
grupo de Igrejas Matrizes da Diocese 
de São José dos Campos a possuir fer-
ramentas que contribuem e estimulam 
a acessibilidade e inclusão dos fiéis 
nas atividades pastorais e litúrgicas. A 
reforma, bem como a instalação da pla-
taforma elevatória, é considerada um 
marco, por se tratar de tal ação em um 
templo de estilo barroco luso-brasileiro 
e erguida com mão de obra escrava. 

Dados de agosto de 2015 do Institu-

brasileira tem algum tipo de deficiência. 
Além da plataforma elevatória, que per-
mite a locomoção dos cadeirantes nas 
mais diversas celebrações que ocorrem 
na comunidade, houve a instalação de 
corrimão na escada que dá acesso ao 
presbitério e a criação de uma rampa 
que liga a nave central ao presbitério 
com uma área demarcada especialmen-
te para nossos irmãos, possibilitando o 

Paroquiana há mais de 30 anos, 
Edith Aparecida Arouca tem uma filha 
cadeirante, Regina Aparecida Arouca, 
conhecida como Regininha, e relata a 
dificuldade com relação à mobilidade. 
Para Edith, as mudanças em prol da 
acessibilidade foram fundamentais 
para a vida da comunidade. “Alguém 
sempre tinha que ajudar a gente a subir, 
pelo menos uma ou duas pessoas, eu 
nunca conseguia sozinha”. E de todas 
as construções realizadas nos últimos 
anos, a acessibilidade foi o segmento 
mais importante a ser contemplado, de 
acordo com a dona de casa. “Isso prova 
que com consciência a Igreja antiga 
pode ser um pouco modificada, para 
melhor”, conclui.  

Quem desejar conferir as modifica-
ções realizadas no interior da Paróquia 
Imaculada Conceição, é só fazer uma 
visita à Igreja, localizada na Praça Padre 
Anchieta, 150, centro de Jacareí. A Igreja 
Matriz celebra a Santa Missa todos os 
dias às 7h (exceto quinta, quando se ce-
lebra às 8h) e 19h, inclusive aos sábados 
às 7h e 19h, e domingo às 7h, 11h e 19h. 

   Por Emerson Tersigni
  Pascom Imaculada Conceição - Jacareí

to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) indicam que 6,2% da população 

posicionamento das cadeiras sem que 
estes sejam prejudicados visualmente.

“Casal acompanha Santa Missa em piso demarcado para 
cadeirantes na Igreja Matriz”

“Quem ganha é a Igreja com acessibilidade e inclusão” – Edith 
Arouca, mãe de Regininha

Diocese recebe
missionários YOUCAT 
para estudar a Doutrina 
Social da Igreja

Em parceria com a Paulus Editora, a Diocese de 
São José dos Campos e o Setor Juventude recebe-
ram no dia 8 de abril, na Faculdade Católica-SJC, 
o “WorkShop DOCAT”, sobre a Doutrina Social da 
Igreja. O curso contou com a participação de cerca 
de 50 jovens e adultos de diversas expressões 
juvenis do setor e foi ministrado pelos missioná-
rios da equipe YOUCAT Center Brasil, Jerônimo 
Lauricio e Danilo Luiz.

DOCAT. O subsidio é uma adaptação popular 
do Compêndio da Doutrina Social da Igreja (DSI), 
um resumo dos Ensinamentos Sociais da Igreja: 
“DO” vem do verbo fazer; “CAT” vem de Catecismo. 
Para além do Compêndio da DSI, foram incor-
poradas as reflexões das duas Encíclicas Sociais 
do Papa Bento XVI (Deus Caritas Est e Caritas in 
Veritate) e a Encíclica do Papa Francisco (Laudato 
Si). O DOCAT, cujo os direitos de autor e grafismo 
pertence à YOUCAT Foundation (Alemanha), foi 
publicado pela Conferência Episcopal Austríaca 
com aprovação oficial da Igreja Católica por 
meio da Congregação da Doutrina da Fé e do 
Pontifício Conselho para a Promoção da Nova 
Evangelização. 

Romaria Nacional da Juventude
reúne diversas expressões juvenis
Diocese marcou presença com centenas de jovens

Vindos de todas as partes do Brasil, 
jovens se encontraram nos dias 29 
e 30 de abril no Santuário Nacional 

para celebrar a 2ª Romaria Nacional da 
Juventude. Ao longo de todo o sábado, 
os jovens foram convidados a viverem 
momentos de espiritualidade, animação 
e reflexão. A romaria é uma oportunida-
de de intercâmbio entre os bispos, reuni-
dos em Aparecida (SP) para Assembleia 
Geral, e a juventude católica.

Cerca de 80 jovens da Diocese marca-
ram presença nesta edição da Romaria. 
"Testemunhar uma fé juvenil com garra 
e determinação nas celebrações do Ano 
Mariano é se espelhar n’Aquela que disse 
sim corajosamente ao projeto de Deus", 
disse o assessor diocesano para a Juven-
tude, Pe. Thiago Dias.

Programação. Pela manhã, jovens de 
diversas expressões juvenis participaram 
de um bate-papo com os bispos referen-
ciais da juventude em cinco tendas es-
palhadas pelo Santuário. As catequeses 
refletiram a vivência do jovem cristão, 

destacando a Doutrina Social da Igreja 
para a juventude (Docat). Até o fim da 
tarde, foram realizadas oficinas, a oração 
do terço e outros momentos de partilha.

Grandes nomes da música católica 
fecharam a noite com um grande show. 
Estiveram na Tribuna Papa Bento XVI a 
banda Anjos de Resgate, Ziza Fernandes, 
Flavinho, Márcio Pacheco, Zé Vicente 

e Grupo Ir ao Povo. A última atividade 
do dia foi a Vigília, no altar central do 
Santuário.

A jovem Bruna Chaiene Almeida 
de Jesus, 16 anos, disse que “foi uma 
bênção e uma alegria participar. Nunca 
tinha participado e foi uns dos meus 
melhores finais de semana e o mais 
abençoado, por estar tão perto da casa 
da Mãe. Foram muitos momentos emo-
cionantes e ungidos pelo Espírito Santo, 
agradeço muito por ter sido convidada 
pelo grupo Guerreiros de Jesus  e agra-
deço a Deus por ter sido chamada para 
missão dEle”.

João Gabriel Piedade, 18 anos, disse 
“que foi um ato de fé, onde pude viven-
ciar, testar e intensificar a minha fé. Estar 
lá é mostrar o significado de ser jovem 
e ser santo, testemunhar ao mundo a 
alegria de ser jovem. Na casa da Mãe, ter 
a convivência com os bispos, dialogar 
sobre os movimentos e expressões ju-
venis, mostrou comunhão da juventude 
com a Igreja”.
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Febre amarela e gripe: é preciso se cuidar!
Entrevista

Nos últimos meses, a socie-
dade brasileira tem entrado 
em estado de alerta com 
a notícia do aumento de 

casos de febre amarela, doença que 
desde 1942 é considerada erradicada em 
áreas urbanas, ficando seu ciclo restrito às 
regiões de mata, com a transmissão feita 
por mosquitos silvestres.

No entanto, dados do Ministério da 
Saúde dão conta de que um surto que 
teve início em Minas Gerais, em meados 
de 2016, já levou a óbito 42 pessoas, 
sendo que desde o início do mesmo ano 
até janeiro de 2017, 555 casos suspeitos 
foram notificados. 

A preocupação reside no fato de que, 
com tantos casos, a doença possa se 
alastrar para as áreas urbanas, sob o risco 
de passar a ser transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti, vetor cujo controle já tem 
causado grandes transtornos na saúde 
pública em função de enfermidades como 
dengue, zika e chikungunya.

Conversamos com o doutor José 
Eduardo de Oliveira, pneumologista, e co-
ordenador do Grupo de Médicos Católicos 
da diocese, que esclarece algumas dúvidas 
sobre a doença. Confira.

Jornal Expressão: Como é contra-
ída a febre amarela?

José Eduardo: Existe a febre amarela 
urbana e a silvestre, que diferencia os 
locais onde foram adquiridas. Mas os 
sinais e sintomas são os mesmos. É uma 
doença infecciosa grave, causada por vírus 

A Casa de Assis precisa de sua ajuda!
Antes que o inverno chegue, os irmãos da Casa de Assis já estão preparando um estoque de cobertores, 
mantas, roupas, alimentos e produtos de higiene pessoal para atender aqueles que precisam

Abandonados, marginalizados, invisí-
veis aos olhos de grande parte da socie-
dade, os moradores de rua sofrem ainda 
mais nos meses em que a temperatura cai. 
Com o frio, chega também mais isolamen-
to e mais risco de mortes por hipotermia. 
Nas madrugadas geladas, os membros 
da Fraternidade Casa de Assis percorrem 
as ruas de São José dos Campos para ir ao 
encontro de homens e mulheres sem um 
lar e levam proteção para o corpo e calor 
para o coração.

“Faz muito tempo que não ouvimos 
falar em morte por frio em São José 
dos Campos. Nós vamos de segunda a 
segunda, das 23h às 4h da manhã le-
vando um cafezinho quente, cobertores, 
e o pãozinho”, explica o coordenador 
da Casa, Reinaldo Fernandes Leite. Ele 
também reforça que o trabalho não é 
assistencialista, é um trabalho que leva 

esperança e oportunidade de salvação. 
“Costumo dizer que quanto mais tempo 
de vida o irmão tem, mais chance ele tem 
de conversão”, ressalta.

As doações costumam chegar sempre 

entre março e abril. Este ano, no final do 
mês de abril, o estoque arrecadado pelos 
religiosos era preocupante. A campanha 
estende-se pelos meses de maio, junho, 
julho e agosto – de domingo a domingo. 

Além dos cobertores e roupas, a Casa de 
Assis recorre também à doação de pó de 
café, leite longa vida e copos descartáveis.

Neste ano, a atenção está voltada não 
somente aos moradores de rua, mas tam-
bém às famílias que sofreram ou ainda vão 
sofrer algum dano com as fortes chuvas 
que têm atingido a cidade.

Sobre a casa – Com quatro casas 
na diocese, a Fraternidade Casa de Assis 
cuida dos “sem nada”, das pessoas que 
estão em condições muito precárias 
por diferentes razões: são alcóolatras, 
dependentes químicos, doentes mentais 
ou ainda desempregados, imigrantes e 
excluídos do convívio familiar. O perfil do 
povo de rua é variado, mas o sofrimento 
é comum a todos. A casa sede, localizada 
na Avenida Juscelino Kubitschek, em São 
José dos Campos, acolhe os moradores de 
rua dando o apoio necessário como ali-

mentação, banho, roupas limpas e direção 
espiritual. São três casas para homens e 
uma para mulheres. Muitos moradores de 
rua não aceitam o abrigo, e insistem em 
permanecer na rua, por isso, os membros 
da Casa de Assis também vão ao encontro 
dessas pessoas levando artigos para sua 
necessidade e apoio espiritual. Para fazer 
este trabalho, a Casa vive de doações.

Colabore! 
As doações podem ser feitas nos 
seguintes endereços:
Avenida JK, 5274, Jardim Paulista em 
São José dos Campos.
Avenida Rodolfo Castelli, 3228, Putim
Rua Scorpius, 1029 – Jardim Satélite
Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, 
Igaratá

e transmitida por vetores (mosquitos 
haemagogus e também o Aedes aegypti, 
o mesmo da Dengue, Zika e Chikungunia). 
Geralmente, quem contrai este vírus 
não chega a apresentar sintomas ou os 
mesmos são muito fracos. 

JE: Quais os sintomas e o que você 
deve fazer se notar a presença deles?

José Eduardo: As primeiras mani-
festações da doença: febre alta, calafrios, 
cansaço, dor de cabeça, dor muscular, 
náuseas e vômitos duram cerca de três 
dias. A forma mais grave da doença é rara 
e costuma aparecer após um breve perí-
odo de mal-estar (até dois dias), quando 
podem ocorrer insuficiências hepática e 
renal, icterícia (olhos e pele amarelados), 
manifestações hemorrágicas e cansaço 
intenso. A maioria dos infectados se 
recupera bem e adquire imunização per-
manente contra a febre amarela.

 JE: Se a pessoa já foi vacinada 
é preciso tomar outra dose? E qual 
grupo de pessoas pode ser vacinada?

José Eduardo:  Até o início do surto 
de 2016/2017 havia necessidade de 
revacinação, mas após o início deste 
ano, o Brasil adotou a recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
que é de apenas 1 vez, não necessitando 
a revacinação. A vacinação pode ser 
realizada partir de seis meses de vida em 
situações específicas e após o 9º mês de 
vida em esquema próprio. Após cinco anos 
de idade uma única dose já propicia imu-
nidade. Relembrando que a imunidade é 
permanente e definitiva.

JE: Agora sobre a gripe, como ela 
é contraída?

José Eduardo: A gripe é uma doença 
viral causada por diversos vírus, que 
circulam por toda a terra e é responsável 

talvez pela mais frequente das doenças 
infecciosas. Geralmente, a gripe é causada 
por alguns vírus comuns como o Influenza 
A, B, VSR, Parainfluenza, etc. O vírus H1N1 
é um subtipo do Influenza A. A conta-
minação ocorre por meio do ar e é mais 
comum em épocas em que a população 
permanece em ambientes fechados e com 
pouca circulação de ar.

JE: Quais os sintomas e maneiras 
de prevenção?

José Eduardo:  Sintomas comuns de 
tosse com expectoração, febre, mal-estar, 
dores musculares, dores de garganta e 
com duração média de cinco a sete dias, 
entre o início e o término da doença. A 
prevenção mais eficaz é atingida por va-
cinação anual, não exposição a pacientes 
com quadro da doença, lugares arejados, 
lavagem frequente de mãos e evitar a 
automedicação.  

JE: Como é o tratamento?
José Eduardo:  O tratamento é sin-

tomático com analgésicos, antitérmicos, 
expectorantes (principalmente muito 
líquido), e tratamento de doenças de 
base como asma, bronquites, enfisema 
pulmonar, controle de diabetes e outras 
doenças crônicas. Ressaltamos que é 
necessário evitar a automedicação e o 
uso de antibióticos devidos os vírus não 
responderem a este medicamento. Para 
a gripe causada pelo H1N1 pode-se 
tomar um medicamento denominado 
Oseltamivir, que é um antiviral.

JE: Porque preciso me vacinar e quem 

deve ser vacinado?
José Eduardo: Se possível, todos 

deveriam ser imunizados com a vacina 
antigripal, mas o Brasil, com população 
de mais de 200 milhões de pessoas, não 
há meios logísticos que poderiam atingir 
a totalidade. A vacina tem duração anual 
e devido a mutações virais, não se con-
seguiu uma única vacina eficaz, tendo 
que anualmente ser desenvolvidas e 
distribuídas novas séries. Principalmente 
devem ser vacinados os grupos humanos 
mais propensos a contrair a doenças, como 
idosos e crianças pequenas, portadores 
de doenças crônicas, trabalhadores de 
saúde e educação, gestantes e populações 
indígenas. A Vacina atualmente disponível 
e aplicada na população é constituída por 
quatro dos mais frequentes subtipos virais 
e pode imunizar uma parcela importante 
de pessoas. Não existe diferenças entre 
as vacinas aplicadas na rede pública e 
particular.

JE: Qual é diferença entre H1N1 e 
os outros vírus da gripe?

José Eduardo: O H1N1 é uma varian-
te do vírus Influenza A e foi responsável 
por epidemias importantes como a gripe 
espanhola no século passado e em épocas 
recentes. Sua característica é desenvolver 
quadro de insuficiência respiratória grave, 
que necessita hospitalização e algumas 
vezes inclusive cuidados intensivos. Porem 
deve-se ressaltar que outros vírus da gripe 
também podem ser graves, caso acometa 
organismos debilitados.
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Há cem anos, na Cova da Iria...
Os 100 anos de Fátima

No mês de maio, duas paróquias celebram de maneira especial a festa da padroeira. No ano em que a Igreja no mundo todo 
lembra os 100 anos das aparições de Fátima a três pastorinhos, os parócos Pe. Thiago Domiciano Dias e Pe. Pedro Graciano 
Junior deixam uma mensagem especial aos leitores do Jornal Expressão.

Imaculado Coração de Maria:
refúgio dos pecadores

N este ano de 2017 celebramos 
o centenário das aparições 
em Fátima.

No santuário de Fátima em Por-
tugal e em todas as paróquias de-
dicadas à Nossa Senhora de Fátima, 
este será um momento de grandes 
comemorações e ricas celebrações.

Na igreja do Brasil celebramos 
também os 300 anos da aparição 
da imagem de Nossa Senhora Apa-
recida, no rio Paraíba do Sul, aqui 
bem pertinho de nós. Em vista des-
tas celebrações, a CNBB instituiu o 
Ano Mariano, agradecendo a Deus 
por nossa tão terna mãe Maria, 
que não se cansa de dizer ao nosso 
coração: "Fazei tudo o que Ele vos 
disser! ".

O santuário de Nossa Senhora de 
Fátima, em Portugal, e o de Nossa 
Senhora Aparecida, aqui no Brasil, 
já recebem e se preparam para re-
ceber, neste ano jubilar, milhares 
de peregrinos que acorrem a estes 
santuários marianos, para sentir 

Fátima e Aparecida: Aparição e
Encontro revelam o mesmo Mistério

N a ocasião memorial e cele-
brativa dos títulos a Nossa 
Senhora evocados em dois 

p a í s e s  ( B r a s i l  e  Po r t u g a l )  co m 
fortes laços históricos decorrem a 
cada fiel cristão um mistério sin-
gular de Deus. Seja na aparição em 
Fátima à 100 anos ou no encontro 
da imagem em Aparecida a 300 
anos, algo em comum revelam a 
nossa fé.

Três são os personagens de cada 
uma das histórias: de lado crianças 
pastoras e de outro homens que 
lutam pelo seu sustento. Ambos 
trabalham, sendo assim dizemos: 
“Deus não nos quer desocupados, 
Deus nos quer trabalhando, Deus 
conta com as nossas mãos e pés, 
com nossa atenção e cuidado para 
o bem comum”.

mais de perto, o amor de Deus, 
mediado pela doce presença da 
mãe de Jesus e nossa mãe Maria.

Portugal se prepara, para rece-
ber, com carinho, a visita do Papa 
Francisco nos dias 12 e 13 de maio 
próximo, ocasião em que o Sumo 
Pontífice irá canonizar os Pastori-
nhos videntes de Fátima, Francisco 
Marto e Jacinta, canonização esta 
que foi anunciada a pouco pelo 
Vaticano. 

Já a vinda de Sua Santidade, o 
Papa Francisco, ao Brasil, por oca-
sião da celebração dos 300 anos 
de Nossa Senhora Aparecida, foi 
cancelada em vista de inúmeros 
co m p ro m i s s o s  a s s u m i d o s  p e l o 
Papa neste ano.

Inúmeras celebrações estão pro-
gramadas para celebrarmos este 
momento tão importante de nossa 
vida de Igreja.

No Brasil em especial pra cele-
brarmos os 300 anos de Aparecida, 
o Santuário Nacional, já realizou 
alguma importantes celebrações 
e homenagens, tais como: a nova 
to r re  d o s  s i n o s ,  re ce n te m e n te 

inaugurada e a visita de imagens 
fac-símiles de Aparecida, que per-
correm até outubro próximo todas 
as dioceses e paróquias do Brasil.

Em nossa diocese, temos uma 
paróquia dedicada a Nossa Senhora 
Aparecida, duas paróquias e uma 
capela bastante conhecida no Jar-
dim Esplanada, dedicadas à Nossa 
Senhora de Fatima, está capela, de 
maneira particular ligada a colônia 
por tuguesa,  presente em nossa 
cidade.

Em todas elas teremos também 
celebrações e festas, para honrar-
mos Maria e celebrarmos Aquela 
que nos trouxe Jesus.

Como nos lembra o poeta pro-
feta Dom Hélder Câmara: "Não nos 
basta tua sombra; comove-nos tua 
imagem. Aparece -nos de novo, 
Aparecida, e leva-nos em romaria 
ao santuário do céu".

Pe. Pedro Graciano Junior
Pároco Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Jd. Oriente.

Lucia, Francisco e Jacinta Marto 
em sua pequenez se esforçam para 
que a mensagem da Senhora seja 
credível, não bastou apenas uma 
vez a aparição, mas várias vezes 
consecutivas, dizendo: “Deus in-
siste para conosco”. Sua pedagogia 
de recorrer a nós em várias vezes 
e insistentemente nos dias 13 nos 
ajuda a sermos melhores no dia a 
dia. 

Já para Domingos Garcia, João 
Alves e Felipe Pedroso tiveram que 
recolher os pedaços do mistério 
para entender que a pesca doloro-
sa se tornasse em pesca ardorosa. 
O insucesso, o cansaço e muito 
esforço fizeram com que se pergun-
tassem: “Mestre trabalhos a noite 
inteira e nada pescamos” (Lc 5, 5).

Agraciados pelo presente de 
Deus que é Maria, pensamos que 

Nossa Senhora nos quer unidos em 
sua mensagem. Sozinhos é muito 
mais difícil compreender o amor 
de Deus. Juntos superamos os con-
flitos e desafios.  As mensagens de 
Fátima e de Aparecida também há 
algo em comum: “Ela veio encontra-
-se com os pobres e simples”; “Ela 
veio nos ajudar na busca da con-
versão e do perdão dos pecados; 
“Ela veio como mensagem de paz”, 
sobretudo historicamente para que 
cesse as guerras e aquebrante a 
força de um sistema opressor.

Maria nos quer unidos,  Maria 
em sua simplicidade se revela aos 
simples. Vivamos o Ano Mariano.

Pe. Thiago D. Dias
Pároco Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Altos de Santana
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Capa

“Com nossas mãos, com nossa
vida, com nosso amor!”
Fiéis buscam forças na fé para reescrever história iniciada há mais de dez anos 

Cinco anos foi o tempo 
de espera para que o 
povo da comunidade 
Santa Teresa de Calcu-

tá, no Residencial Pinheiro dos 
Palmares, pudesse participar 
novamente da Santa Missa 
juntos, agora pertencendo à 
Paróquia Santa Luzia, no bairro 
do Putim, em São José dos 
Campos.

Os moradores do novo bair-
ro, localizado na região sudeste 
da cidade, receberam as chaves 
da casa em dezembro de 2016. 
De lá pra cá, muito está sendo 
feito para que a fé do povo não 
se perca frente às dificuldades. É 
que ainda não há um local para 
as celebrações da comunidade 
e as missas estão sendo celebra-
das em um bar.

O início. Quase em sua maio-
ria, as famílias que residem 
hoje no bairro são as mesmas 
que foram expulsas de forma 
violenta e traumática da antiga 
ocupação conhecida como Pi-
nheirinho em janeiro de 2012. 
O local ocupava em torno de 
1500 famílias na região sul de 
São José. 

Lá foi construída então, a 

capela Santa Teresa de Calcutá 
que foi demolida juntamente 
com a imagem da santa no dia 
da desocupação. Em dias de 
reza, moradores recordam que 
caminhavam à luz de vela pelas 
ruas do assentamento, pois não 
havia luz nas ruas.

Muitas famílias não tinham 
para onde ir e o pároco da Paró-
quia Perpétuo Socorro naquela 
época, Pe. Ronildo, os acolheu 
na igreja matriz, que fica no 
bairro Campos dos Alemães.

Ao longo desse tempo, as 
famílias estavam recebendo 
ajuda com o “aluguel social” e 
aguardavam a entrega das ca-
sas prometidas pelo programa 
de habitação do Estado.

Casa nova, novos paro-
quianos. No dia 22 de de-
zembro de 2016 as primeiras 
famílias receberam as chaves da 
casa do novo residencial. Uma 
semana depois, quase todas 
as casas já haviam recebido os 
proprietários.

Com a chegada dos novos 
“vizinhos”, a Paróquia Santa 
Luzia passa a contar com novas 
forças. A comunidade Santa 
Teresa de Calcutá é recebida 

de braços abertos pelo povo de 
sua nova paroquia.

Quem não perdeu tempo foi 
Pe. Antonio Silva França, que 
dois dias depois já era visto nas 
ruas do bairro conhecendo seus 
novos “filhos”.

Para Ana Líbia Ferreira, a 
dona Líbia, algo ainda fazia 
falta entre eles e logo já se uniu 
a uma amiga. “Um ‘surto bom’ 
que tive com minha vizinha. 
Falamos que precisava de missa 
aqui. No mesmo dia, ele [Pe. 
França] estava aqui nas ruas, 
conhecendo o bairro, e minha 
vizinha falou com ele. Em cinco 
minutos o padre estava lá em 
casa, e marcamos a primeira 
missa ainda naquela semana”, 
lembra a moradora. 

No dia 15 de janeiro deste 
ano os missionários da paró-
quia fizeram a primeira visita à 
nova comunidade. A primeira 
missa foi celebrada no dia 22 
de janeiro, na casa de dona Lí-
bia, em um domingo chuvoso, 
como lembram eles. 

A partir daquele dia, ganha-
va corpo a vida em comunidade 
daquele bairro.

“Cada semana celebrávamos 

Local oferecido pelo casal Maria e João para celebração das missas aos domingosA primeira missa na Comunidade foi celebrada no dia 22 de janeiro de 2017

em uma casa, mas desde a 
segunda quinzena de março 
celebramos em um bar. O Sr. 
João fecha o balcão e ali nos 
reunimos e celebramos. Desde 
o dia 5 de fevereiro a missa 
é celebrada todos os domin-
gos às 18h”, afirma Pe. França. 
O pároco também informou 
que não há possibilidade de 
compra e construção de uma 
nova capela, pois os lotes não 
estão disponíveis para venda 
no momento.

A esposa de João (conhecido 
entre os moradores por Tonho 
– condinome que dá nome ao 
bar onde a missa é celebrada, 
provisoriamente), Maria de 
Sousa Lima, ficou muito feliz 
com o pedido do padre para 
que fosse cedido aquele espaço 
para a celebração da missa. “Já 
tinha quase um ano que não 
ia na missa, agora temos missa 
todo domingo”, comemora ela. 
“O padre escolheu aqui e eu 
gostei. Todo domingo, quando 
dá três horas a gente já avisa: 
‘olha, vai ter a missa’”.

Não foi só a dona Maria que 
se alegrou com o encontro de 
fé semanal. Maria Aparecida 

sentia um vazio desde que ficou 
sem participar da Eucaristia. 
“Quando vim pra cá, fiquei 
quase dois meses sem a missa. 
Nossa, fiquei incomodada com 
isso. Era um pedaço de mim que 
tinham tirado”, desabafa.

A missão. Para que as cele-
brações aconteçam, as equipes 
de liturgia da paróquia se des-
locam até o residencial Pinheiro 
dos Palmares. 

Vera Alice Resende, coorde-
nadora da liturgia na comuni-
dade Nossa Senhora do Carmo, 
é ministra da eucaristia há 28 
anos e para ela “é um enorme 
prazer poder servir onde pre-
cisam”.

O casal Doralice Oliveira e 
Alex Alves, da capela Santo 
Antonio, estão à frente dos 
trabalhos missionários na nova 
comunidade desde o início. 
Para eles, o principal desafio é 
a evangelização. Pois “através 
da evangelização você conse-
gue fazer a sociedade evoluir”, 
destaca Alex. O missionário 
encontrou muitos casos em que 
as famílias sequer conhecem 
Jesus Cristo. “O principal desafio 
hoje dentro da comunidade é 
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“Contamos com a 
intercessão, que mui-
to trabalhou nomeio 
dos pobres, para que 
a nova comunidade 
cresça cada vez mais na 
graça de Deus e que em 
breve tenha um local 
próprio para se reunir 
e fazer a sua capela.”

Pe. Antonio Silva França.
Pároco da Paróquia Santa Luzia

Fiéis participam de missão feita na comunidade no mês de fevereiro

o trabalho de evangelização 
ainda na iniciação cristão”. 

Eles já realizaram missão 
junto a aproximadamente 550 
casas. O equivalente a 30% do 
total de que reside no bairro.

 A catequese também já está 
acontecendo desde o mês de 
abril nas casas, com a ajuda 
de uma catequista de outra 
comunidade. O Pe. França já 
anunciou aos moradores na 
missa do último domingo, 
30 de abril, que as atividades 
da catequese acontecerão na 
escola municipal, mas será pre-
ciso a colaboração de todos na 
preservação do espaço cedido 
pela direção da unidade.

Joelma Pinto participava na 
Paróquia Santa Cecília, em Jaca-
reí, mas depois que se mudou 
para o residencial, começou se 
envolver com as atividades na 
comunidade, e está em forma-
ção para atuar na Pastoral da 
Criança. “Uma senhora aqui 
do bairro me perguntou se eu 
tinha o interesse e como eu já 
estava levando algumas crian-
ças para a catequese, eu decidi 
ajudar mais. Aqui precisa muito, 
e peço a Deus que me ajude e 
que me dê forças”, referindo-se 
ao trabalho de preenchimento 
do livro usado pelas agentes da 
Pastoral.

Claudia Nobre de Oliveira 
também foi convidada para, 
junto com a mãe, dar início aos 
trabalhos com os encontros 
das CEB’s. A filha já é coroinha 
na matriz Santa Luzia, e Claudia 
diz que vai trazer a filha para 
participar mais na comunidade.

A padroeira. Madre Teresa 
de Calcutá, hoje Santa Teresa 
de Calcutá, foi escolhida pelos 
moradores do antigo bairro, 
Pinheirinho, para ser patrona 
na comunidade.

Pouco se sabe sobre a infân-
cia da jovem de nome Agnes, 
porque ela não gostava de falar 
de si mesma. Quando com-
pletou dezoito anos, sentiu o 
chamado de consagrar-se total-
mente a Deus na vida religiosa. 

O seu sonho, no entanto, era 
o trabalho missionário com os 

pobres na Índia. Cientes disso, 
suas superioras a enviaram 
para fazer o noviciado já no 
campo do apostolado. Agnes 
então partiu para a Índia e, em 
maio de 1931, fez a profissão 
religiosa tomando o nome de 
Teresa. Houve na escolha deste 
nome uma intenção, como ela 
própria dissera: a de se parecer 
com Teresa de Jesus, a humilde 
carmelita de Lisieux.

Enviada a Calcutá, na Índia, 
foi professora durante muitos 
anos em uma escola para me-

ninas de classe alta, antes de 
decidir servir a Deus através 
dos pobres. No início de 1948, 
se mudou para os bairros po-
bres de Calcutá, onde suas 
ex-alunas se tornaram, a seu 
lado, as primeiras Missionárias 
da Caridade.

No dia 10 de setembro de 
1946, dia que ficou marcado na 
história das Missionárias da Ca-
ridade – congregação fundada 
por Madre Teresa – como o “Dia 
da Inspiração”, durante uma 
viagem de trem ao noviciado 
do Himalaia, Madre Teresa de-
parou com um irmão pobre de 
rua que lhe disse: “Tenho sede!”. 
A partir disso, ela afirmou ter 
tido a clareza de sua missão: 
dedicar toda sua vida aos mais 
pobres dos pobres.

Após um tempo de discer-
nimento, com o auxílio do 
Arcebispo de Calcutá e de sua 
madre superiora, ela saiu de sua 
antiga congregação para dar 
início ao trabalho missionário 
nas ruas de Calcutá. Começou 
por reunir um grupo de cinco 
crianças, num bairro pobre, aos 
quais começou a ensinar numa 
escola improvisada. Pouco a 
pouco, o grupo foi crescendo. 
Dez dias depois, eram cerca de 
cinquenta crianças.

O início foi muito desafiador 
e exigente. Em outubro de 
1950, a congregação fundada 
por ela foi aprovada pela Santa 
Sé, expandindo-se por toda a 
Índia e pelo mundo inteiro anos 
mais tarde.

No ano de 1979 recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz. Neste 

mesmo ano, o Papa João Pau-
lo II a recebeu em audiência 
privada e a tornou sua melhor 
“embaixadora” em todas as na-
ções, fóruns e assembleias de 
todo o mundo.

Com saúde debilitada e após 
uma vida inteira de amor e doa-
ção aos excluídos e abandona-
dos – reconhecida e admirada 
por líderes de outras religiões, 
presidentes, universidades e até 
mesmo por alguns países sub-
metidos ao marxismo – Madre 
Teresa foi encontrar-se com o 
Senhor de sua vida e missão no 
dia 5 de setembro de 1997. Sua 
despedida atraiu e comoveu 
milhares de pessoas de todo o 
mundo durante vários dias.

Foi beatificada pelo Papa 
João Paulo II no dia 19 de ou-
tubro de 2003, Dia Mundial das 
Missões.

No dia 04 de setembro de 
2016, foi canonizada pelo Papa 
Francisco. A canonização da 
missionária foi decidida após 
a Igreja Católica ter aprovado 
seu segundo milagre, a “cura 
extraordinária” de um brasileiro.

Santa Teresa de Calcutá, ro-
gai por nós!



10  EXPRESSÃO  Maio

Plano de Evangelização
e Pastoral chega nas 
paróquias

Aprovado em março de 2017,  o PDEP (Plano 
Diocesano de Evangelização e Pastoral) chega 
nas paróquias no mês em que celebramos o 
aniversário de nossa diocese. 

Em setembro de 2015, durante a 4ª Assem-
bleia Diocesana, foram eleitas prioridades para 
a ação evangelizadora. Começou aí a constru-
ção do Plano de Evangelização e Pastoral. 

O PDEP servirá como um instrumento de 
planejamento para todas as ações diocesa-
nas. Todos os grupos, pastorais, ministérios, 
serviços, comunidades, movimentos, irão tra-
balhar, nos próximos anos (2017-2021), a partir 
das linhas de ação e dos projetos que foram 
elaborados ao longo da construção do Plano.

Participe em sua paróquia, com sua pastoral, 
das formações e encontros sobre este subsidio. 
Procure conhecê-lo. Estude-o e pratique-o.

Especial

A Semana Santa é um grande espetáculo de fé que nos ajuda a refletirmos sobre o grande mistério da Paixão e 
morte de Jesus. Marcado pela riqueza litúrgica dos ritos, é o momento de reviver o que Jesus sofreu pela nossa 
redenção, mostrando que só um Deus-homem poderia suportar tanta humilhação e sofrimento pela salvação da 
humanidade. 
Em nossa diocese, as paróquias realizaram um bonito trabalho de evangelizar que contou com a ajuda de muitas 
pessoas que se doaram para a realização desse tempo de graça na vida do católico. 

Domingo de Ramos – Paróquias Santa Inês e São Francisco de Assis/Jac Procissão do encontro – Paróquias Coração Eucarístico de Jesus e Santuário São 
Judas Tadeu

Procissão do encontro – Paróquias Coração Eucarístico de Jesus e Santuário São 
Judas Tadeu Santa Ceia do Senhor (Lava-pés) – Paróquias Nossa Senhora de Fátima/Altos de Santana e Nossa Senhora do Patrocínio/Igaratá

Sexta-feira da Paixão – Paróquia São Silvestre/Jac

Vigília Pascal – Paróquia Santa Cecília/Jacareí Domingo de Páscoa – Nossa Senhora de Lourdes



Maio  EXPRESSÃO  11

Quem tem razão?

Assistimos ou partici-
pamos das manifes-
tações contra a forma 
que estão propondo 

as Reformas Trabalhista e da 
Previdência Social, no último 
dia 28 de abril. Reformar sem-
pre é importante e, muitas 
vezes necessário, mas que seja 
para melhor. Neste caso espe-
cífico, sabemos que está sendo 
uma imposição de uma ide-
ologia política que nada con-
tribuirá para o benefício dos 
mais pobres... O que mais sur-
preende, é ver gente de classe 
média/baixa posicionando-se 
a favor desta política pública 
atual, deixando-se enganar. As 
manifestações populares são 
uma “arma” importante para 
opinar sobre a atuação dos 
que governam, fazem leis e são 
responsáveis por acompanha-
-las (executivo, legislativo e 
judiciário). Os eleitos ou com 
poder instituído (no caso, o ju-
diciário não está lá por votos do 
povo), deveriam estar a serviço 
da justiça e do bem comum...

Mas, quem tem razão? Sin-
dicatos e Movimentos Popula-
res tiveram a maior liderança 
nessas manifestações, mas a 
adesão da população se dá 
porque não é apenas questão 
partidária nem sindical... É o 
futuro do nosso país, são os 
direitos adquiridos dos traba-
lhadores que estão “em jogo”!

Pena que há cristãos com 
uma visão tão restrita, com 
uma mentalidade tão indi-
vidualista quanto à atuação 
da Igreja diante da realidade 
social. Dignidade humana, di-
reitos humanos, sociabilidade, 
participação, bem comum, op-
ção preferencial pelos pobres, 

caridade social, solidariedade, 
destino universal dos bens, 
justiça social, subsidiariedade... 
são temas da Doutrina Social 
da Igreja, que é baseada, so-
bretudo na ética e na moral, e 
têm seus fundamentos na “lei 
natural” e na revelação bíblica... 
“Ama-se tanto mais eficaz-
mente o próximo, quanto 
mais se trabalha em prol 
de um bem comum que dê 
resposta também às suas 
necessidades reais” (Caritas in 
Veritate, n. 7, papa Bento XVI).

O que falar da seguinte afir-
mação em Solicitude Social da 
Igreja (Sollicitudo Rei Socialis) n. 
41: “O exercício do ministério 
da evangelização em campo 
social, que é um aspecto do 
múnus profético da Igreja, 
compreende também a denún-
cia dos males e das injustiças”?

Um não cristão, Mahatma 
Gandhi, para nossa admiração, 
expressou o seguinte: “O mun-
do tem recursos suficientes 
para atender as necessidades 
de todos, mas não a ambição 
de todos”. Ainda ele diz: “Ama-
nhã talvez eu tenha que me 
sentar em frente aos meus 
filhos e lhes dizer que fo-
mos derrotados. Mas eu não 
poderia olhar para eles nos 
olhos e lhes dizer que hoje 
eles vivem assim porque eu 
não me animei a lutar”.

Doutrina Social da Igreja não 
é uma doutrina política, é evan-
gelização. Muito precisamos 
amadurecer diante da vida cristã, 
quando se diz respeito à vida 
social. Podemos lembrar dos 
pecados. Há pecados que pre-
cisamos nos arrepender e nos 
emendar que são na dimensão 
pessoal. E há também na dimen-

são social, que podemos chamar 
de “estruturas que geram o pe-
cado e a morte”. Pecados sociais 
deveriam ser, também, objeto de 
conversão e de reparação... E os 
acontecimentos atuais que assis-
timos? É tempo de reflexão para 
a conversão social das pessoas e 
das estruturas politico sociais... 
“O divórcio entre a fé profes-
sada e a vida cotidiana deve 
ser enumerado entre os erros 
mais graves de nosso tempo” 
(Gaudium et Spes, 43).

O n. 49 da exortação apos-
tólica Evangelii Gaudium, do 
papa Francisco é de grande ins-
piração para pensarmos a vida 
e a missão da Igreja no mundo 
atual. Convoca-nos o Papa 
Francisco: “Saiamos, saiamos 
para oferecer a todos a vida 
de Jesus Cristo!... prefiro uma 
Igreja acidentada, ferida 
e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja 
enferma pelo fechamento e 
a comodidade de se agarrar 
às próprias seguranças”.

Que o povo saiba cada vez 
mais que tem sua força na união, 
na organização. Sem baderna 
e violência, mas com ousadia 
e resistência, à semelhança de 
tantos homens e mulheres que, 
tanto na bíblia quanto na história 
de nosso país, souberam ser voz 
ativa e atuaram a favor dos me-
nos favorecidos.

“Ai dos que decretam leis 
injustas, e dos escrivães que 
prescrevem opressão. Para des-
viarem os pobres do seu direito, 
e para arrebatarem o direito 
dos aflitos do meu povo; para 
despojarem as viúvas e rouba-
rem os órfãos!” - Isaías 10:1,2

Pe. Ronildo Aparecido da Rosa
Assessor Diocesano da Comissão Sócio Política

A Previdência brasileira 
já passou por várias mudan-
ças conceituais e estrutu-
rais e como estamos acom-
panhando, deve passar por 
mais uma reforma. 

Mas como funciona o 
ciclo da Previdência Social? 
Trabalhadores em atividade 
contribui para beneficiar 
quem já usufrui do benefí-
cio. Dados do INSS relativos 
ao ano de 2016 revelam 
que 800 mil pessoas com 
mais de 90 anos recebem 
o benefício da Previdência 
(300 mil aposentados e 300 
mil pensionistas).

A CNBB tem se pronun-
ciado considerando que 
a Reforma da Previdência 
“escolhe o caminho da ex-

clusão social” e convoca os 
cristãos e pessoas de boa 
vontade “a se mobilizarem 
para buscar o melhor para 
o povo brasileiro, principal-
mente os mais fragilizados”.

Aproxime seu celular e 
confira a nota oficial da 
CNBB sobre a PEC 287/16 – 
“Reforma da Previdência”. 
[QR code]

Um despertar à ação na realidade, como cristão!
Com o tema “Cidadania e 

compromisso político a partir 
dos valores da fé!”, a diocese 
está realizando nas Regiões 
Pastorais um encontro de “des-
pertar” de nossas lideranças pa-
roquiais. Todos são convidados 
para refletir, aprofundar, ama-
durecer e agir nesta dimensão 
de nossa fé cristã. Omitir este 
tema (política) em nossa ação 
pastoral seria uma não compre-

ensão do que é evangelizar... 
Confiram as datas e participem!

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

13h às 17h – Igreja da Paróquia 
Espírito Santo (Av. Cassiopéia, 
461 - Jd. Satélite - SJC). Asses-
sor: Prof. Pe. Antônio Aparecido 
Alves (Toninho).

Regiões Pastorais 3 e 4
Dia 20 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 Bo-
nano, 763 – Jd. Santa Maria 
- Jacareí). 

Assessor: Prof. Jofre

Por dentro
do assunto...

Artigo
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Igreja em diálogo

O compromisso missionário é a essência da fé
Em mensagem para o 54º dia 

mundial de oração pelas voca-
ções (7 de maio – IV domingo da 
Páscoa), cujo tema é “Impelidos 
pelo Espírito para a missão”, o 
Papa Francisco, antes de tudo, 
relembrou algumas das reflexões 
dos anos anteriores a respeito 
da vocação cristã, ressaltando 
o convite a “sair de si mesmo” e 
frisando a importância da comu-
nidade eclesial como lugar privi-
legiado onde nasce, alimenta e 
se exprime o chamado de Deus.

Para este ano, o Papa eviden-
cia a dimensão missionária da 
vocação cristã para quem se 
abre a voz de Deus e se deixa 
levar pelo desejo irreprimível 
de levar a Boa Nova aos irmãos. 
Além disso, acrescenta: “Todos 
os cristãos são constituídos mis-

sionários do Evangelho. Com 
efeito, o discípulo não recebe o 
dom do amor de Deus para a 
sua consolação privada(...), mas 
é transformado pela alegria de se 
sentir amado por Deus, de modo 
a ‘encher a vida da comunidade 
dos discípulos’”

Com isso, o Santo Padre quer 
dizer que o compromisso mis-
sionário é a essência da fé. Rela-
cionar-se com Deus é ser profeta 
da sua palavra e testemunha do 
seu amor. Por vezes, podemos 
nos sentir frágeis, cansados ou 
simplesmente desanimados a 
desempenhar o trabalho mis-
sionário, mas é preciso lembrar 
que o próprio Deus é quem 
purifica os nossos lábios e nos 
torna capazes para a missão. 
Ouvi, portanto, a voz do Senhor 

que pergunta: “Quem enviarei? 
Quem será o nosso mensageiro? 
” E diga: “Eis-me aqui, envia-me” 
(Is 6,7-8).  

Todo cristão batizado está 
apto a levar Cristo aos irmãos, 
próximos e remotos, sendo 
chamados a saírem dos recin-
tos sagrados do templo e irem 
transbordar a alegria e o amor 
de Deus aos Homens. Assumir a 
condição de missionário cristão 
é, segundo Francisco, “tornar-se 
um instrumento de salvação 
para os irmãos”.

Diante do que é novo para a 
nossa vida, podemos nos sentir 
perdidos e, por vezes, com perda 
de energia e esperança. Mas, se 
achamos que estamos sozinhos 
na caminhada, saibamos que 
Jesus caminha, fala, respira e 

trabalha ao nosso lado, assim 
como fez com os discípulos em 
Emaús (Lc 24, 13-15).

De forma ainda mais sábia, o 
Papa Francisco não só estimula 
à vida missionária, mas também 
registra que o próprio Evange-
lho que é o objeto das missões, 
ensina o missionário tanto nas 
palavras proclamadas, como no 
estilo do anúncio. O Evangelho 
convida-nos a rejeitar a idolatria 
do sucesso e do poder. “Deus 
supera as nossas expectativas 
e surpreende-nos com a sua 
generosidade, fazendo germinar 
os frutos do nosso trabalho para 
além dos cálculos da eficiência 
humana”.

Para encerrar, é preciso lem-
brar que os jovens têm o desejo 
de descobrir o fascínio sempre 

atual da figura de Jesus, os quais 
precisam ser guiados por pasto-
res que gastam a sua vida para o 
serviço do Evangelho.

Deixemo-nos, portanto, aber-
tos à ação do Espírito, que é o 
fundamento da missão, a qual 
só será bem desempenhada pela 
Pastoral Vocacional mediante a 
atitude básica da oração assídua 
e contemplativa, alimentando e 
fomentando a missão cristã dos 
leigos e, principalmente, das vo-
cações de especial consagração 
que coordenarão e manterão 
vivo o amor misericordioso de 
Deus para o cumprimento das 
ações Evangelizadoras mundo 
afora.

Texto por: Flávio Roberto dos Santos (Secre-
tário Diocesano da Pastoral Vocacional/SAV)

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos
28 de maio a 4 de junho

O lema da Semana de Ora-
ção pela Unidade dos Criastãos 
(SOUC) 2017 é baseado no livro 
de São Paulo aos Coríntios: “Re-
conciliação é o amor de Cristo 
que nos impele” (2 Cor 5, 14-20) 
e foi preparado em Wittemberg 
– Alemanha, lugar de onde se 
espalharam os ideais da Refor-
ma de Martinho Lutero.

A SOUC deste ano se une à 
celebração dos 500 Anos da 
Reforma Protestante, evento 
que marcou o Cristianismo 
Ocidental. A Igreja Evangélica 
na Alemanha (EKD) propôs uma 
comemoração ecumênica da 
Reforma como uma “Chistus-
fest” – uma Celebração de Cristo, 
com a ênfase colocada na sua 
pessoa e na obra de Reconci-
liação como centro da fé cristã.

A Comissão do Diálogo  Lu-
terano-Católico Romano pro-
duziu o documento “Do con-
flito à comunhão”, que propôs 
a Celebração Comum dos 500 
Anos da Reforma e os 50 Anos 
do Diálogo Ecumênico, resul-
tante do Concílio Vaticano ll .

Deixando à parte o que é 
polêmico nas visões teológicas 
específicas de cada Igreja e, 
depois de séculos de conde-
nações e depreciações mútuas, 
luteranos e católicos irão pela 
primeira vez comemorar juntos 
o começo da reforma, reco-

Programação Semana de 
Oração pela Unidade dos 
Cristãos - 2017
Dia 29 de maio (segunda-feira): “Deus 
nos reconciliou consigo”
Local: Paróquia Sant’Ana – Santana 
Dia 30 de maio (terça-feira): “Tudo se 
tornou uma nova realidade”
Local: Paróquia Santa Teresinha do Meni-
no Jesus – Vl. das Acácias
Dia 31 (quarta-feira): “Reconciliação, é o 
amor de Cristo que nos impele”

Celebração dos 500 anos 
da reforma
Local: Igreja Luterana (IECLB)  Jd. Satélite
Presidentes: Pr. Marcus Ziemann e Dom 
Cesar Teixeira
Dia 1º de junho (quinta-feira) “Não vivam 
mais para si mesmos”
Local: Paróquia Santa Cecília - Jacareí
Dia 2 (sexta-feira) “O ministério da 
Reconciliação”
Paróquia São Sebastião - Vila Industrial
As celebrações acontecerão sempre às 
19h30.

nhecendo Lutero como uma 
“testemunha do Evangelho” (cf. 
Do conflito à comunhão 29).

A Comissão Ecumênica Ale-
mã que produziu o material 
de reflexão contou com a par-
ticipação das Igrejas: Igreja 
Evangélica da Alemanha (Lute-
ranos); Igreja Católica Romana; 
Igreja Batista; Igreja Metodista; 
Igreja Ortodoxa; Igreja Menoni-
ta e Igreja Reformada.

Os símbolos utilizados na 
celebração deste ano são: Muro 
(tijolos) construído no ato peni-
tencial; Cruz (tijolos) é formada 
após a homilia e Velas cinco 
grandes velas acesas durante o 
pronunciamento dos cinco im-
perativos ecumênicos, coloca-
das ao redor da cruz e, por fim, 
com essas velas se acendem as 
velas dos participantes.

O Papa Francisco tem in-
sistido na ideia de fortalecer 
a cultura do “encontro”, ao 
invés do “confronto”. Diz ele, 
é preciso construir “pontes” 
e não “muros”... A celebração 
dos 500 Anos da Reforma, 
celebrada por luteranos e ca-
tólicos na cidade de São José 
dos Campos, contará com três 
grandes eventos: Celebrativo: 
31 de maio (4ª-feira) na Igreja 
Luterana (IECLB) do Jd. Satélite. 
Acadêmico: 11 de setembro 
(2ª-feira) na Faculdade Católica, 

no Jd. das Colinas. Cultural: 21 
de outubro (sábado) na Câmara 
Municipal de SJCampos.

Confira no box ao lado a 
programação em nossa dioce-
se. Nada impede, porém, que 
as Paróquias organizem de 
forma ecumênica ou não, a sua 
Semana de Oração pela Uni-
dade dos Cristãos, utilizando, 

é claro, o subsídio produzido 
pelo CONIC. As Igrejas e/ou Co-
munidades poderão, também 
utilizar no todo ou em parte o 
subsídio em suas celebrações, 
durante a semana que vai de 
28 de maio a 04 de junho. O 
mesmo vale para os Grupos 
de Círculo Bíblico ou na oração 
pessoal. O importante é rezar, 

conforme o pedido de Jesus 
“que todos sejam um” (Jo 17), 
implorando o dom da “unidade 
na diversidade”.

Organize seu grupo de Igreja 
e participe conosco!

Fraternalmente,
Pr. Marcus Ziemann - Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil
Pe. Sebastião Cesar Barbosa - Igreja Católica 

Apostólica Romana
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Compromissos do Bispo Diocesano

Em abril, a Semana Santa e a Assembleia Geral da CNBB foram os destaques das atividades do bispo diocesano. 
Também neste mês, Dom Cesar participou de novenas de padroeiro e celebrou Crisma.

A Celebração Solene do Domingo de Ramos presidida pelo bispo foi na Paróquia Nossa 
Senhora da Santíssima Trindade, em Jacareí.

Missa Crismal: reunidos na Catedral Diocesana, Dom Cesar presidiu a solene missa crismal – a grande celebração da unidade.

Doze crianças representando os apóstolos participaram do rito do lava-pés, na 
Celebração Solene da Ceia do Senhor, presidia por Dom Cesar na Catedral.

Dom Cesar presidiu a Solene Ação Litúrgica na igreja matriz da paróquia e cidade 
de Santa Branca.

Solene Vigília Pascal na Catedral de São Dimas. 

Em abril, Dom Cesar ministrou o Sacramento da Crisma na Paróquia São João Bosco. As Paróquias São José Operário, em Jacareí, e Catedral São Dimas, acolheram o bispo diocesano para a celebração da novena dos padroeiros.

De 25 de abril a 5 de maio, Dom Cesar esteve em Aparecida (SP), juntamente com todos os bispos do Brasil, reunidos na 55ª Assembleia Geral da CNBB.
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Paróquias em festa

Agende-se

Novena e Festa da 
Padroeira – Paróquia 
N. Sra. de Fátima (Jd. 
Oriente)
Nas comemorações do 
centenário das aparições 
de Nossa Senhora de 
Fátima, a Paróquia dedi-
cada a ela no Jd. Oriente 
celebra a festa solene 
com novena de 4 a 12 de 
maio. Iluminados pelo 
tema central: “Imaculado 
Coração de Maria, refúgio 
dos pecadores”, todos os 
dias acontece oração do 
terço às 18h45, seguida 
de missa às 19h30. Em 
cada dia da novena um 
padre convidado ajuda a 
comunidade a refletir os 
dons de Maria.
4 de maio (5ª-feira):
Pe. Rogério Lemes
5 de maio (6ª-feira): 
Pe. Sebastião César Barbosa
6 de maio (sábado): 
Pe. Fábio Camargos
7 de maio (domingo): 
Pe. Djalma Lopes Siqueira
8 de maio (2ª-feira): 
Pe. Luis Fernando Soares
9 de maio (3ª-feira): 

Pe. Messias Rochinsk
10 de maio (4ª-feira):
Pe. Rinaldo Roberto de 
Rezende
11 de maio (5ª-feira): 
Dom Cesar Teixeira
12 de maio (6ª-feira):
Pe. Carlos Galhardo
Festa solene - 13 de maio
Santa missa, às 19h30, 
presidida pelo Pe. Pedro 
Graciano Junior. Em se-
guida de procissão lumi-
nosa e coroação. 
A Igreja Matriz da paro-
quia fica na Rua Sol Nas-
cente, 238 - Jd. Oriente 
– SJC.

Celebrações do   Cen-
tenário das Aparições 
de Nossa Senhora de 
Fátima
Paróquia N. Sra. Fáti-
ma (Altos de Santana)
Tema central: “O meu 
Imaculado coração será 
o teu refúgio e o cami-
nho que te conduzirá até 
Deus”
04 de maio (quinta-feira), 
missa às 19h30 presidida 
pelo Pe. Ademir Nunes. 

Tema: “No coração da 
Mãe refugiam-se às vo-
cações”.
05 de maio (sexta-feira), 
missa às 19h30 presidida 
pelo Pe. Edinei Evaldo. 
Tema: “No coração da 
Mãe refugiam-se os pe-
cadores”.
Dia 06 de maio (sábado), 
missa às 18h presidida 
pelo Pe. Rinaldo Roberto. 
Tema: “No coração da 
Mãe refugiam-se os ho-
mens e mulheres de boa 
vontade”.
Dia 07 de maio (domin-
go), missa às 18h presidi-
da pelo Pe. Luiz Gustavo. 
Tema: “No coração da Mãe 
refugiam-se os jovens”. 
Dia 08 de maio (segunda 
-feira), missa às 19h30 
presidida pelo Pe. Rogé-
rio Felix. Tema: “No cora-
ção da Mãe refugiam-se 
as Famílias”
Dia 09 de maio (terça-
-feira), missa às 19h30, 
presidida pelo Pe. Vicente 
Benedito Simões. Tema: 
“No coração da Mãe refu-
giam-se os pobres”.

Dia 10 de maio (quarta-
-feira), missa às 19h30 
presida pelo Pe. Francisco 
(Chicão). Tema: “No Cora-
ção da Mãe refugiam-se 
as crianças”. 
Dia 11 de maio (quinta-
-feira), missa às 19h30 
presida pelo Pe. Alexan-
dre Costa. Tema: “No co-
ração da Mãe refugiam-se 
os desempregados”. 
Dia 12 de maio (sexta-fei-
ra), missa às 19h30 presida 
pelo Pe.  Fabiano Kleber
Tema: “No coração da 
mãe refugiam-se os en-
carcerados”. 
Dia 13 de maio (sábado) 
– Dia da Festa
7h: Alvorada Festiva
10h: Missa com enfer-
mos: “No coração da Mãe 
refugiam-se os enfermos 
e idosos”
11h: Carreata
17h: Adoração
17h30: Procissão seguida 
de Missa e Coroação
A igreja matriz da paró-
quia fica na Rua Serra 
Dourada, 180, -  Altos de 
Santana - SJC.

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 participa-
rem do Retiro de Mães 
que será nos dias 26, 27 
e 28 de maio na Cada de 
Retiro Monte Tabor, no 
Jd. Satélite, em São José. 
Informações e inscrições 
pelos telefones: 98810-
6753 (Adriana) / 98199-
7599 (Ieda) / 98830-9184 
(Matilde) / 98866-4565 
(Nilceia).

Chá Bingo - Paróquia 
Santo Agostinho
O Clube de Mães da Pa-

róquia Santo Agostinho 
promove no dia 11 de 
maio (5ª-feira) o tradicio-
nal bingo. Será às 14h no 
salão paroquial. O convite 
pode ser adquirido com 
antecedência na secre-
taria paroquial ou no dia 
do evento. Igreja Santo 
Agostinho – Av. Papa João 
Paulo II, 150, Urbanova 
– SJC).

Cursilho Misto para 
Adultos
O MCC (Movimento de 
Cursilhos da Cristandade) 
de São José dos Campos, 
promove nos dias 26, 27 
e 28 de maio, a 25ª edição 
do Cursilho misto para 
maiores de 30 anos. O 
encontro acontecerá na 
Casa de Retiro "Maria de 

Nazaré", no bairro Buqui-
rinha II, em São José. Mais 
informações e inscrições: 
(12) 99194-9896 (Amilton) 
/ (12) 99728-0757 (Alex) / 
(12) 97402-8685 (Creusa) 
/ duvidasmccsjc@gmail.
com

Encontro de Casais em 
2ª União
A Pastoral Familiar da Ca-
tedral São Dimas, pro-
move nos dias 24 e 25 de 
junho o 19º Encontro de 
Casais em Segunda União. 
Maiores informações e 
inscrições na secretaria da 
paróquia: (12) 3322-0543 
/ saodimas@diocesesjc.
org.br

Semana Mariana
De 15 a 19 de maio a Paró-

quia Nossa Senhora Apa-
recida celebra a Semana 
Mariana. Inspirados pelo 
tema: "Com Maria, cele-
brar 300 anos de alegria", 
em cada noite um padre é 
convidado a refletir com a 
comunidade sobre Nossa 
Senhora.
Dia 15 de maio (2ª-feira) - 
Pe. Fridianus Atus, svd
Dia 16 de maio (3ª-feira) - 
Pe. Gustavo Sampaio
Dia 17 de maio (4ª-feira) - 
Pe. Lindomar
Dia 18 de maio (5ª-feira) - 
Pe. José Maria
Dia 19 de maio (6ª-feira) - 
Pe. Leandro Alves
A igreja matriz da paró-
quia fica na Rua Maria 
Helena da Silva, 135, no 
Parque Interlagos, em São 
José dos Campos.

"Mulheres no desígnio de Deus!" 

Luciana Antunes 
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CD oracional Tríduo de 
oração chave de Davi

“O anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Assim fala o Santo, o verda-
deiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e 
ninguém abre”. (Ap. 3,7) Foi com essa passagem bíblica que Deus tocou o coração de 
Pe. Bruno, para que ele realizasse com o seu povo a experiência da oração na cidade 
de Cuiabá/MT, durante três meses, clamando pelos milagres e bênçãos do Senhor.

A partir dessa experiência, Pe. Bruno foi inspirado a levar este momento de 
intensa oração a mais pessoas e, junto com a Canção Nova, convida você a conhecer 
CD Oracional: Tríduo de Oração – Chave de Davi, que traz orações do sacerdote 
e participação de Luciana Antunes, em músicas e orações, para que você possa 
fazer uma experiência de fé e seja testemunha da vitória de Deus em sua vida!

Assista no canal do Youtube

youtube.com/diocesesjcampos

  
Aniversariantes

›› Escreva para o Jornal Expressão e participe!
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 maio.  Espaço do Leitor/Jornal Expressão. Pça. 
Mons. Ascânio Brandão, 01 CEP 12245-440 - São José dos Campos – SP. Ou pelo 
e-mail: redacao@diocesesjc.org.br. Na sua mensagem por e-mail ou na carta, 
informe seu nome completo e paróquia onde participa.

A. Paróquia Nossa Senhora da Soledade
B. Paróquia São João Bosco
C. Paróquia São José Operário/JAC

Natalício
3  Pe. Benedito Paulo de Carvalho
5  Pe. José Luís Gouvêa, SCJ
8  Diác. José Luiz Freire de Aguiar Lessa
13  Diác. Joaquim Mendes Pereira Neto (Juca - SJCampos)
15  Pe. George Fernandes Jesuraj, SVD
17  Pe. Raimundo Nonato Viana Sobrinho
17  Diác. Vanderci José Sales
20  Diác. Rubens Dantas
20  Diác. Maurício Barbosa Lima
21  Diác. Noel José de Freitas
23  Diác. Mauro Renó do Prado
25  Diác. José Aparecido de Oliveira (Cido)
26  Diác. Geraldo Angelo de Carvalho
27  Diác. Van Der Laan Lucio de Oliveira
29  Pe. Rodolfo Muniz Leal (Pe. Reizinho)
31  Pe. Luís Fernando Soares

Ordenação
1  (1981)  Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, SCJ
  (ordenação episcopal)
1  (1979)  Pe. José Cândido Pereira
1  (1985)  Pe. Carlos Alberto G. do Nascimento (Pe. Beto)
1  (1986)  Diác. Hamilton Simões de Souza
1  (1986)  Diác. José Antonio Monteiro de Carvalho (Zico)
1  (1986)  Diác. José Arantes Lima
1  (1986)  Diác. Maurício Barbosa Lima
1  (1986)  Diác. Otílio Raimundo de Souza
1  (1986)  Diác. Orival de Souza Titico
1  2002)  Pe. Wendel Ribeiro
24  (2009)  Pe. George Fernandes Jesuraj, SVD
31  (2003)  Pe. Guilherme  Ximenes

Resposta do mês anterior: Letra B – Santa Teresinha
Ganhador:  Gabriel Souza Maia – Paróquia Santa Teresinha

??
?

Espaço do leitor

Brinde do mês de maio


