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Colheita abundante
Editorial

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:  Pastoral Vocacional, Pe. Thiago Domiciano Dias, Casa de Assis, Pe. Sebastião 
Cesar, Pe. Antonio França. 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 31 de maio de 2017.

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

A liturgia deste primeiro final de semana de junho celebra a 
vinda do Espírito Santo sobre a Igreja, que a manifestou e capa-
citou para a missão que Jesus lhe confiou. Esse acontecimento 
se deu na festa judaica de Pentecostes, celebrada cinquenta dias 
após a Páscoa, em comemoração da chegada do Povo de Israel ao 
Monte Sinai e a entrega dos mandamentos a Moisés. Assim como 
a antiga lei comunicou a vontade divina ao povo libertado da es-
cravidão do Egito, o Espírito Santo semeou a boa nova de Jesus 
Cristo no coração dos batizados. E houve muitos frutos... Por isso, 
a ação dessas pessoas, animada e orientada pelo Espírito Santo, 
pode ser comparada à uma colheita abundante. 

Tal como no passado, isso acontece hoje na vida da Diocese de 
São José dos Campos, cujos frutos mais graúdos produzidos nas 
paróquias, pastorais, movimentos e organismos, são apresenta-
dos mensalmente pelo Jornal Expressão (JE).

Preparada com carinho, esta edição do JE chega às suas mãos 
repleta de conteúdos que transmitem alegria, geram esperança 
e semeiam confiança, pois revelam a presença e a ação de Jesus 
Cristo na história, através de seu Espírito doador de vida.

A Festa Diocesana da Família, realizada pela primeira vez na 
Diocese, recebe destaque na foto de capa, recordando que a fa-
mília deve ser contemplada como prioridade na evangelização e 
no cuidado pastoral, para produzir os frutos que dela se espera.

Na direção do compromisso com a vida, o JE deste mês fala 
sobre o trabalho da Associação Guadalupe em favor da vida, uma 
entidade diocesana que está constantemente trabalhando para 
que mães do Brasil todo se alegrem com o dom da maternidade e 
lutem contra o aborto.     

Para favorecer o acolhimento, compreensão e execução do 
Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral (PDEP), Pe. Djal-
ma apresenta o texto “Critérios para a implantação do PDEP”. 
O PDEP foi entregue aos padres e diáconos na reunião geral do 
clero e aos coordenadores diocesanos de Pastorais, Movimentos e 
Organismos, na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral. Em 
breve chegará às paróquias. 

Ainda nessa linha, o JE apresenta um pouco do trabalho silen-
cioso, mas muito eficaz, desenvolvido pela Pastoral do Surdo na 
Diocese. No dia a dia de nossos compromissos, esquecemos que 
muitos irmãos são abandonados pela sociedade, e como cristãos, 
nosso dever é acolhê-los e aproximá-los da Boa Nova de Jesus.

A Igreja precisa estar atenta e buscar ajudar a sociedade em 
diversos assuntos. Um deles é a questão da saúde. Nessa linha, 
apresentamos alguns benefícios das vacinas, principalmente 
para os idosos. A Campanha de Vacinação contra a gripe foi pror-
rogada e muitos ainda não procuraram os postos de saúde para se 
imunizarem. Leia com atenção o artigo, gentilmente cedido pelo 
Frei Rinaldo Stecanela aos leitores do jornal diocesano.

Digno de destaque é o texto que fala do legado de Ir. Míria Kol-
ling, escrito por Leandro Evaristo. Esta religiosa, compositora e 
cantora de músicas litúrgicas, foi um precioso fruto do Espírito na 
Igreja do Brasil, cuja vida e missão produziram preciosas semen-
tes ainda por serem plantadas.

Com isso e muito mais que você vai conferir na leitura desta 
edição, o JE, num estilo comunicador aberto e criativo aproxima-
se de você, leitor (a), para ajudá-lo (a) a avançar no caminho de 
protagonista da verdade e do bem, quais sementes capazes de 
produzir os frutos novos e necessários ao tempo que se chama 
hoje.

Mãos à obra! 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.

“

O Brasil é um país maravilhoso. Dizer isso nesses tem-
pos de escândalos de corrupção política parece um 
pecado. Mas, não é. Eu me refiro às potencialidades de 
comunicação do povo brasileiro.” 

Dom Darci Nicioli, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação em entrevista à CNBB sobre o Dia dos Meios de Comunicação Social.

Somente com a luz e a força do
Espírito Santo podemos efetivamente 
cumprir a nossa missão de fazer
conhecer e experimentar
cada vez aos outros o
amor e a ternurade Jesus.” 
Papa Francisco em sua homilia na Solenidade da Ascensão do Senhor.

“

Parabenizo o Jornal Expressão e o Pe. França pela matéria sobre o Pinheirinho dos 
Palmares. Quando pároco na Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro, acompanhei a 
desocupação do Pinheirinho, no dia 22 de janeiro de 2012. Este dia nunca deveria ter 
existido na forma que existiu. Acordei às 06h15 (da manhã) para presidir à missa das 
07h, ouvi e vi ônibus e helicópteros da Força Armada Federal, Polícia Militar e outras 
facções militares. Neste domingo da ressurreição cercaram todo o povo do Pinheirinho. 
1.200 homens armados estavam lá para a desocupação. Sem saber por certo o que 
estava acontecendo com as pessoas humanas do Pinheirinho, após celebrar a missa 
das 07h, saí para as ruas e vi todo o movimento. Nesse dia, nenhuma missa da Paróquia 
teve canto, pois estávamos em LUTO. Muito poderia ter sido feito, especialmente incluir 
aquele bairro (com seus moradores, é claro) num projeto social do governo federal, 
mas não foi feito. Às vésperas desta violenta desocupação, acompanhei várias reuniões 
com representantes dos Governos Federal, Estadual e Municipal, sem resultado positivo 
por parte de quem tinha "poder" de atitude....

Mas a esperança e a luta deste povo querido persistiram. Hoje há ainda muitos 
desafios para serem superados na dimensão de políticas públicas... Requeiro dos res-

ponsáveis que olhem com carinho às necessidades deste novo 
bairro, sobretudo com conclusão da construção geral, escola 
digna, saúde, segurança e bem estar... Requeiro, também, que 
os moradores do Pinheiro dos Palmares sejam unidos, justos 
e da "não violência ativa"...

Pe. França manteve Santa Teresa de Calcutá, a Madre, como 
padroeira e intercessora daquela comunidade. Que ela seja 
inspiração de solidariedade e de fé para todos...

Lembro-me do artigo que escrevi na época, com o título "O 
Pinheirinho não existe mais, mas a comunidade permanece!", 
e reafirmo isso, hoje...

Justiça social para todos!!!
Pe. Ronildo Aparecido Rosa, Pároco da Paróquia São Vicente de Paulo,

sobre matéria de destaque da edição de maio do Jornal Expressão.
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
 Bispo Diocesano de São José dos Campos

*

Palavra do Pastor

Celebramos com 
muita alegria, 
neste mês de ju-
nho, a Soleni-

dade do Espírito Santo, 
a festa do Divino, como 
gosta de dizer o povo em 
muitos lugares do Brasil. 
É a afirmação da nos-
sa fé na terceira pessoa 
da Santíssima Trindade. 
Encontramos a presença 
do Espírito Santo em to-
das as páginas da Sagrada 
Escritura, ainda mais que 
Ele é o inspirador dos es-
critores sagrados: “falou 
pelos profetas”, como re-
zamos no símbolo apos-
tólico.

O Espírito Santo é a 
força dos profetas, dos 
apóstolos e dos mártires: 
“Eu estou cheio de for-
ça com o espírito do Se-
nhor, espírito de justiça 
e de coragem”, exclama 
Miquéias (Mq 3,8) e Pau-
lo diz: “Deus, na verda-
de, concedeu-nos um 
Espírito, não de timidez, 
mas de força” (2Tm 1,7). 
Falando dos cristãos que 
eram obrigados a lutar 

com as feras na arena, 
Tertuliano chama ao Es-
pírito Santo: “O treinador 
dos mártires” e Cirilo de 
Jerusalém, por seu lado 
escreve: “Os mártires dão 
o seu testemunho graças 
à força do Espírito San-
to”. E assim, poderíamos 
continuar apresentando 
palavras dos primeiros 
santos da Igreja, os pa-
dres da Igreja, que nos 
falam do Espírito Santo 
de Deus. Nestes tempos 
de tanta podridão mo-
ral, de tanta injustiça, de 
tanta falta de verdade e 
de ética, de tantas ne-
gociatas com a vida das 
pessoas, fica bem recor-
dar a presença do Espírito 
Santo no coração daque-
les que são de Deus, para 
que permaneçam firmes 
na verdade, na justiça e 
no compromisso com os 
irmãos e irmãs. E só pos-
sui, de verdade, o Espí-
rito Santo quem tem in-
timidade com Deus. São 
Basílio nos diz que: “é o 
Espírito Santo quem cria 
a intimidade com Deus. 
Isso aparece claro na 
Carta aos Efésios: “É por 
meio dele (Cristo) que, 
uns e outros, podemos 
apresentar-nos ao Pai 
num só Espírito. Portan-
to já não sois estrangeiros 
nem hóspedes, mas sois 
concidadãos dos santos 
e familiares de Deus...é 
nele que também vós, 
juntamente com os ou-
tros, sois integrados na 
construção para formar-
des a morada de Deus 
por meio do Espírito (Ef 
2, 18-22). Peçamos in-
sistentemente para que 

O Espírito Santo

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

o Espírito Santo haja em 
nós e assim possamos ser 
pessoas tementes a Deus, 
possamos ser verdadeiros 
em nosso agir e em nosso 
pensar, possamos ser de 
Deus em tudo e em todas 
as situações, como nos diz 
São João, em sua primeira 
carta. É certo que quem é 
conduzido pelo Espírito 
Santo de Deus não realiza 
as obras do mal, nem do 
espírito do mal: paixões 
desordenadas, roubos, 
desvios, mentiras, falca-
truas, enganações, per-
versidades, etc... Quem 
é conduzido pelo Espí-
rito Santo, tem compro-
missos com: a justiça, a 
verdade, a caridade, o 
amor, a misericórdia, a 
vida santa, os bons cos-
tumes, a solidariedade... 
Tudo que é de Deus e que 
remete a Deus. Rezemos 
sempre: “vinde Espírito 
Santo, enchei os nossos 
corações...”.

E a vida de Família, é 
um dos ícones da Santís-
sima Trindade, mistério 
de amor divino e huma-
no. Celebramos, também, 
neste mês a vida de Fa-
mília, projeto de Deus. 
“A aliança matrimonial, 
pela qual o homem e a 
mulher constituem en-
tre si uma comunhão de 
vida toda, é ordenada por 
sua índole natural ao bem 
dos cônjuges e à geração 
e educação da prole, e foi 
elevada, entre os batiza-
dos, à dignidade de sa-
cramento, por Cristo Se-
nhor” (CIC 1055).

A festa da Família que 
celebramos em nos-
sa Diocese que ser uma 

manifestação pública e 
visível do valor que da-
mos à Família e ao Sa-
cramento do Matrimô-
nio. São manifestações 
da presença do Espírito 
do Senhor que conduz o 
seu povo para a salvação 
e a vida em dignidade. A 
festa litúrgica da Sagrada 
Família de Jesus, Maria e 
José, que todos os anos 
celebramos no período 
natalino, oferece-nos a 
possibilidade de medi-
tar sobre a extensão dos 
mistérios da Encarnação 
no dia a dia da vida fa-
miliar, em que o Filho de 
Deus cresce e realiza o 
projeto do Pai. Também 
em cada uma de nossas 
famílias, com a força do 
Espírito de Deus, quere-
mos, ainda que em nos-
sas condições humanas 
frágeis, realizar O PRO-
JETO DE DEUS EM NOS-
SA FAMÍLIA. Façamos de 
nossas famílias o lugar da 
“experiência do amor de 
Deus e do aprendizado da 
dignidade humana”. “O 
amor dos esposos exige, 
por sua própria natureza, 
a unidade e a indissolu-
bilidade de sua comuni-
dade de pessoas que en-
globa toda a sua vida: “de 
modo que já não são dois, 
mas uma só carne” (Mt 
19,6). Eles são chamados 
a crescer continuamente 
nesta comunhão através 
da fidelidade cotidiana 
à promessa matrimonial 
do recíproco dom total” 
(FC 19). 

Que o Espírito Santo 
nos conduza e ilumine 
e nos faça sempre mais 
“colaboradores de Deus”. 

"E só possui, de verdade, o Espírito Santo quem tem intimidade com Deus".

Bispos se reúnem
para assembleia 
do Regional Sul 1
da CNBB

O episcopado do Regional Sul 
1 da CNBB, que compreende as 
dioceses do estado de São Paulo, 
reúnem-se em Aparecida para a 
Assembleia dos Bispos entre os dias 
06 a 08 de junho.

São esperados 127 participan-
tes, entre bispos, padres coorde-
nadores diocesanos de pastoral, 
padres subsecretários das Sub-
-Regiões Pastorais e representantes 
dos Organismos vinculados à CNBB 
Regional Sul 1.

O tema central da Assembleia 
será: “Cristãos leigos e leigas na 
Igreja e na Sociedade: Sal da terra 
e luz do mundo”; o ano do laicato de 
2018; a recepção e as implicações 
para as dioceses do Regional Sul 1.

Para esta Assembleia, também 
estão previstos os assuntos: Rela-
tório das Comissões Episcopais de 
Pastoral; Prestação de Contas; Re-
visão do Regulamento do Conselho 
Episcopal Regional; Propostas para 
a Assembleia das Igrejas Particu-
lares, 20 a 22 de outubro de 2017; 
outros assuntos.

A Assembleia começará na ter-
ça-feira, 6 de junho, às 15h, com a 
Celebração de Abertura presidida 
pelo Arcebispo Metropolitano de 
Campinas e Presidente do Regional 
Sul 1 da CNBB, Dom Airton José dos 
Santos, na Capela Externa do Hotel 
Rainha do Brasil.

O Regional Sul 1 da CNBB é 
formado por 6 arquidioceses, 37 
dioceses e 6 Regiões Episcopais 
da Arquidiocese de São Paulo. 
Está organizado em 8 sub-regiões 
Pastorais (Aparecida, Botucatu, 
Campinas, Ribeirão Preto I e II, São 
Paulo I e II e Sorocaba).

Com informações do Regional Sul I
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Os jovens do Grupo Serei o Amor da Paróquia Santa Teresinha viveram três 
dias de experiência profunda com Deus. O Kairós preparado para eles teve 
como tema “Faça-se em mim”, e aconteceu no primeiro final de semana de 
maio. O encerramento contou com a presença da Comunidade Colo de 
Deus que veio de Curitiba/PR para marcar presença nesse momento que, 
com certeza, ficará marcado na vida desses jovens.

Serviço
›› Feirão 
OBRA MAGNIFICAT
F E I R ÃO  M AG N I F I C AT  -  
Todas as quartas-feiras, à 
noite, a Comunidade Mag-
ni f icat ,  em São José dos 
Campos recebe os visitantes 
para um programa diferen-
te, aliando produtos regio-
nais e atrações culturais. A 
feira acontece das 18h às 
22h, na sede da Obra Mag-
nif icat  (Av.  João Rodolfo 
Castelli, 2947 – Bairro Per-
nambuco – Putim – SJC). In-
formações: (12) 3944-1633.

BAZAR PERMANENTE - O 
Grupo de Mães da Paróquia 
Santo Agostinho promove 
todas as quartas-feiras, das 
14h às  17h o  bazar  com 
roupas de criança e adul-
to, calçados, brinquedos e 
outros produtos em ótimas 
condições, no salão Santa 
Mônica (Av. Papa João Paulo 
I I ,  150  –  Ur banova –  S J -
Campos). Informações: (12) 
3949-1515

›› Serviço
EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS, CUIDADORES DE IDO-
SOS E BABÁS – Quem está à 
procura de uma empregada 
doméstica, cuidador de ido-
so ou babá pode consultar 
o cadastro do Serviço So-
cial da Catedral São Dimas. 
A consulta deve ser feita 
pessoalmente, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h. 
A Sala do Serviço Social fica 
ao lado da igreja, na Praça 
Monsenhor Ascânio Bran-
dão, 01, São Dimas, em São 
José dos Campos.

EMPREGADAS DOMÉSTI-
CAS E BABÁS – Quem está à 
procura de uma empregada 
doméstica ou babá pode 
consultar os cadastros do 
Serviço Social da Paróquia 
Sagrada Família (Vila Ema). 
A consulta deve ser feita 
pessoalmente,  de terça a 
sexta-feira, das 8h30 às 11h 
e das 14h30 às 17h. A Sala 
do Serviço Social fica junto 
à igreja, na Rua Padre Rodol-
fo, 28, Vila Ema, em São José 
dos Campos.

›› Vida Nova
FILHOS NO CÉU – Para os 
pais que querem andar no 
caminho da fé e esperança, 
em per feita  comunhão e 
alegria, com os filhos que 
os precederam na eterni-
dade. O Grupo se reúne no 
terceiro domingo de cada 
mês, às 15h, iniciando-se 
com a Santa Missa, seguida 
da reunião de reflexão na 
Paróquia Nossa Senhora da 
Soledade, na Rua Uruguai, 
291, no Vista Verde, em São 
José dos Campos; Em Jaca-
reí os encontros acontecem 
no 3º sábado de cada mês, 
na Paróquia Santa Cecília 
– Rua Santa Cecíl ia ,  93 – 
Centro. Mais informações 
e reflexões no blog www.
filhosnoceu.org.br.

ESPAÇO NOSSA ÂNCORA 
-  Perdeu um ente  quer i -
do? 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 pes-
soas, os encontros visam o 
compartilhamento de sen-
timentos de dor, a compre-
ensão melhor das reações e 
manifestação das fases do 
luto, além de um aprendiza-
do com os  novos papeis  na 
vida familiar, profissional e 
social.  Os plantões aconte-
cem todos as quartas-feiras, 
das 9h às 18h na sede do 
movimento (R .  Monções, 
110), no centro de São José 
dos Campos. Informações: 
(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 pe-
dir a proteção de São Pere-
grino. 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 t i rar 
suas dúvidas sobre os en-
caminhamentos com Bita, 
pelo telefone (12) 99102-
4137. Ele atende de terça a 
sexta, das 13h30 às 17h, na 
Catedral de São Dimas. Os 
interessados podem par-
ticipar também das reuni-

ões semanais, nas quintas-
-feiras, às 19h30, do grupo 
Esperança Viva, (GEV ), na 
Catedral São Dimas.

CASA LOGOS – A Casa de 
Recuperação Logos, da Dio-
cese de São José dos Cam-
pos, é destinada às pessoas 
com dependência química 
(do sexo masculino, acima 
de 18 anos) e seus familia-
res.  Para desenvolver seu 
trabalho, resgatando vidas a 
Casa Logos conta com a aju-
da de sócios colaboradores, 
entre em contato (12) 3931-
2959, ramal 43 – Paróquia 
E s p í r i t o  S a n t o.  Co n h e ç a 
mais sobre o trabalho da 
Logos, em www.casalogos.
org.br| 12 99755-4520 

M I N I S T É R I O  M A I S  Q U E 
VENCEDORES  –  O Minis-
tério Mais que Vencedores 
é um projeto desenvolvido 
na Paróquia Espirito San-
t o,  u n i n d o  o s  t r a b a l h o s 
da Pastoral da Sobriedade 
e  grupos de I rmandades 
Anônimas (AA, NA, Naranon, 
Amor Exigente etc). O aten-
dimento do Ministério Mais 
que Vencedores acontece 
nas quintas-feiras, das 18h 
às 22h. O grupo de apoio, 
nas sextas-feiras, das 19h30 
às 21h30. Se você passa por 
esse t ipo de dif iculdade, 
par ticipe.  Se conhece al-
guém que precisa, indique 
esse apoio. Local: Paróquia 
Espírito Santo, Av. Cassio-
péia, 461, Jardim Satélite, 
em São José dos Campos. 
Informações:  (12)  99762-
8104 / 98161-6568.

COMUNIDADE FANUEL -A 
Comunidade Fanuel  está 
há 17 trabalhando no res-
gate de vidas de homens e 
mulheres, adultos e adoles-
centes dependentes de ál-
cool e outras drogas e suas 
famílias. O atendimento da 
Comunidade Fanuel aconte-
ce 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 Famí-
lia, às sextas-feiras Grupo de 
Oração das 19h30 às 21h30. 
Se você precisa de ajuda, 
p r o c u r e - n o s .  Lo c a l :  R u a 
Azevedo Sampaio, 88 – Vila 
Formosa, em  Jacareí.  In-
formações: (12) 39537677/ 
988492093.
Também convidamos aque-
l e s  q u e  s e n t e m  e m  s e u 
coração o desejo de contri-
buir para com nossa Comu-
nidade para nos ajudar a 
continuar a resgatar vidas, 
que se  tornem parceiros 
missionários contribuindo 
com qualquer quantia atra-
vés do depósito bancário na 
Caixa Econômica Federal, 
Ag ê n c i a  0 3 1 4 ,  T i p o  0 0 3 , 
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

Divulgalção
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Em destaque

Diocese de São José dos Campos promoveu
primeira Festa Diocesana da Família

A previsão de chuva para 
aquele domingo, 21 de maio, 
não desanimou os agentes da 
Pastoral Familiar que foram 
responsáveis para que a primei-
ra Festa Diocesana da Família 
acontecesse.

O novo pátio da Paróquia 
Coração de Jesus, no Bosque 
do Eucalíptos, em São José, 
serviu de espaço para acolher 
a Diocese nesse lindo encontro 
para as famílias. A acolhida foi 
marcada pela apresentação do 
ballet da Paróquia Espírito San-
to. Pe. Joãozinho, SCJ, conduziu 
com maestria uma reflexão 
sobre Maria, tratando-a como 
“a chave para o relacionamento 
com Deus”. 

Uns dos momentos mais mar-
cantes foi a Santa Missa, presidida 
por Dom Cesar, bispo diocesano, 
que em sua homilia fez questão 
de demonstrar a alegria de re-
ceber a diocese nessa primeira 
festa em valorização da família. 
“Foi uma celebração muito bo-
nita. Uma marca dessa primeira 
festa diocesana foi a presença de 
centenas de crianças. Crianças 
ajudando nas encenações, nas 
orações...”, avaliou o bispo. 

A Festa também foi a base 
para a celebração de despedida 
da réplica da Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida que per-
correu as paróquias da Diocese 
desde maio do ano passado. A 
coroação de Nossa Senhora foi 
conduzida pelo vocal e instru-
mental da Banda Dom de Deus, 
e a participação de uma família 
representando toda a comunida-
de diocesana. 

Numa cerimônia iluminada 
por velas representando a fé 
viva em sua intercessão junto 

Familiar, fez uma boa avaliação 
e disse que foi uma experiência 
marcante. “As paróquias respon-
deram a esse chamado e parti-
ciparam também dessa bonita 
homenagem à Nossa Senhora 
Aparecida, que se despede de 
nossa Diocese”, .

Para o casal coordenador da 
Pastoral Familiar na Diocese, 
Silvano e Renata, parabenizou 
os agentes das pastorais envol-
vidas pelo empenho em fazer 
dessa primeira Festa um evento 
marcante para a diocese.  “Como 
disse Dom Cesar em sua homilia, 
é uma iniciativa que começa pe-
quena, mas que tende a crescer, 
porque valoriza e promove a 
família, e é na família que reside o 
“futuro da Igreja e da sociedade”, 
finaliza o casal.

 Para o casal Beth e Odair, 
vice-coordenadores da Pastoral 
Familiar da Região Pastoral 4, 
“foi uma belíssima festa.  A união, 
dedicação e esforço dos agentes 
das sete regiões pastorais, foram 
responsáveis por esse grande 
evento que aconteceu pela 
primeira vez em nossa diocese.” 

ao seu filho Jesus, a santa missa 
foi encerrada. Fechando a festa, 
houve show com a banda Vida 
Reluz, conhecida pela sua qua-
lidade musical e pelo repertório 
de músicas católicas. 

O público, estimado em três 

mil pessoas, entre adultos e 
crianças, veio de todas as paró-
quias da Diocese, para prestigiar 
essa iniciativa diocesana. 

A organização da Festa con-
tou com o apoio da Pastoral 
da Sobriedade, da Comissão 

Diocesana em Defesa da Vida e 
do CENPLAFAM – Confederação 
dos Centros de Planejamento 
Natural da Família, sucursal São 
José dos Campos. 

Padre João Alves Sobrinho, 
assessor diocesano para Pastoral 

Pedro Luvizotto

Pedro Luvizotto

Pedro Luvizotto

Pascom Coração de JesusPascom Coração de Jesus
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Um trabalho silencioso e eficaz
Especial

Para começar nossa conversa, 
precisamos eliminar um erro em 
nossa comunicação. Você sabia 
que não existe “mudo”? Pois é, o 
correto é dizer deficiente auditi-
vo, pessoa com surdez ou surdo. 
E você já parou para imaginar 
como deve ser difícil viver em 
uma sociedade tão dependente 
do barulho? Será que sobra espa-
ço para nossos irmãos surdos? A 
Diocese de São José dos Campos 
conta com o apoio da Pastoral do 
Surdo para acolher da melhor 
maneira possível quem possui 
essa limitação. Vamos conhecê-
-la?

A Pastoral do Surdo é compos-
ta de surdos e ouvintes voluntá-
rios, chamados a evangelizar por 
meio da Libras. Responsáveis em 
levar o amor de Deus a todos os 
corações, em especial aos surdos 
e familiares. 

Em nossa Diocese, nasceu 
na Paróquia do Espirito Santo, 
pela necessidade de um casal de 
noivos surdos que estava para 
se casar.  Um grupo de pessoas 
ouvintes e seus familiares de-
cidiram realizar a cerimônia de 
casamento em libras, de forma 
com que os noivos, os padrinhos 
e convidados, em sua maioria 
surdos, pudessem participar 
integralmente. Nessa ocasião foi 
convidado um padre surdo para 
abençoar o casamento, isso ocor-
reu aproximadamente no ano de 
1992. A partir daí a pastoral foi se 
expandido em outras paróquias 
conforme as necessidades da 
comunidade surda. 

Para unificar os trabalhos pa-
roquiais, criou-se a pastoral dio-
cesana, dando ainda mais força 
ao trabalho silencioso e eficaz. 
Hoje, a pastoral já está presente 
nas paróquias Espirito Santo, 
Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro, Catedral São Dimas, São 
Sebastião, Santíssima Trindade 
e a mais recente, Nossa Senhora 
de Lourdes. 

A Pastoral do Surdo hoje serve 
à comunidade com a catequese, 
interpretação das santas missas e 
atividades paroquiais como, por 
exemplo, interpretação do sacra-
mento do Matrimônio, Batismo e 
outros. Estamos em sintonia com 
a Pastoral do Surdo Nacional, 
que tem como missão anun-

Primeira Comunhão dos Surdos em 2016, celebrada na Catedral de São Dimas.

Visita ao Instituto Santa Teresinha, Escola Bilíngue para Surdos, em São Paulo e participação na Missa de Ramos.

ciar Jesus Cristo à comunidades 
surda, presentes nos Regionais 
do Brasil através dos agentes 
de evangelização (catequistas e 
coordenadores); 

Também tem a missão de 
contribuir para que os surdos 
assumam seu espaço dentro da 
Igreja Católica, nos diversos ser-
viços e ministérios, contribuindo 
para o cumprimento de uma das 
metas do Plano Diocesano de 
Evangelização e Pastoral (PDEP).

Em muitas famílias ainda se 
pode encontrar o preconceito e a 
discriminação. A Pastoral do Sur-
do tem também essa missão de 
agir dentro do círculo familiar do 
surdo, dando todo amparo que 
ele precisa. Não só no âmbito re-
ligioso, mas sobretudo, no social.

Por fim, o grupo busca o res-
peito da identidade e da cultura 
dos surdos a fim de valorizar 
todas as suas potencialidades, e 
ajuda-os na mediação do diálogo 
com o a sociedade e principal-
mente, com Deus.

Para participar, é preciso co-
nhecer os meios de comunica-
ção do surdo, particularmente 
a LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais), instrumento e mediação 
do diálogo com os outros e com 
Deus.

Horários de missas com 
interpretação em Libras - 
Língua Brasileira de Sinais 
- pela Pastoral Diocesana 
do Surdo.
São José dos Campos:
Paróquia N. S. do Perpétuo 
Socorro – Domingo, 11h
Paróquia Espírito Santo – 
Domingo, 10h
Paróquia N. S. de Lourdes 
– Domingo, 19h
Paróquia São Sebastião – 
Domingo, 11h
Catedral São Dimas – todo 
último domingo do mês, 
11h
Jacareí:
Santuário N. S. do Carmo – 
Domingo, 9h

Estudantes surdos terão opção de acesso 
ao Enem integralmente traduzido em Libras

Sendo uma demanda antiga da comunidade de surdos, o Enem desse ano terá tradução 
integral em libras. Com isso, finalmente será cumprido o que já determina a legislação de 
garantia e proteção de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Segundo a Agência Brasil, no dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio os sur-
dos poderão ter acesso ao vídeo com as questões do Enem traduzidas na Língua Brasileira de 
Sinais. O Inep vai disponibilizar salas adaptadas, e o participante poderá escolher, na inscrição, 
se deseja participar da aplicação nesse modelo.

Você sabia: A Libras não é 
mímica ou simplesmente 
gestos, ela é reconhecida 
como Língua natural da Co-
munidade Surda, regulamen-
tada pela Lei 10.436/2002 e o 
decreto 5626/2005.

Pastoral dos Surdos
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Caritas abre processo seletivo para curso de tapeçaria
A Caritas Diocesana de São José dos 

Campos, com apoio do Fundo de Soli-
dariedade, abre processo seletivo para 
mais uma turma do Curso de Tapeçaria 
de Estofados. Visando à formação e o 
desenvolvimento de ações educativas, 
práticas e técnicas de reforma e pro-
dução de estofados, o curso também 
contribui com o desenvolvimento am-
biental local pois, valoriza a reciclagem 
de estofados doados pela comunidade 
à Caritas Diocesana.

O projeto também possibilita a es-
truturação de um empreendedorismo 
social e coletivo, criando alternativas 
de geração de renda aos participantes.

Os interessados em participar do 
processo seletivo do curso devem en-
viar currículo e carta de intenção até 

o dia 18 de junho para o email coord.
caritas.sjc@gmail.com. A carta de in-

tenção deve responder à pergunta “Por 
que quero fazer o curso de Tapeçaria de 

Estofados da Caritas”?
Os candidatos devem ser maiores de 

18 anos e estarem disponíveis para de-
dicação de 12h semanais para as aulas 
que serão realizadas no galpão da Ca-
ritas no antigo complexo da Tecelagem 
Parahyba, em São José dos Campos.

Além de proporcionar os recursos 
humanos e materiais para o desenvol-
vimento do curso, a Caritas Diocesana 
também cobre os custos de transporte 
coletivo, além oferecer alimentação no 
intervalo das aulas. A renda é provinda 
da Coleta da Solidariedade, realizada 
sempre no Domingo de Ramos.

Mais informações com Samuel Fa-
rias, coordenador de projetos da Cáritas 
Diocesana pelo email coord.caritas.sjc@
gmail.com

E a peregrinação da lamparina da PJ continua!
“Vós sois a luz do mundo”. 

Foi com essa passagem bíbli-
ca extraída do Evangelho de 
Marcos, capítulo 5, versículo 
14, que a Comissão Diocesana 
da Pastoral da Juventude deu 
início aos trabalhos do ano de 
2017, no último sábado do 
mês de janeiro. Nessa mesma 
ocasião, foi enviada aos jovens 
uma lamparina, que tinha 
como missão peregrinar nos 
grupos de base, convidando 
os jovens a serem luz em todos 
os lugares em que passassem, 
como sinal de Cristo.

Já se passaram pratica-
mente quatro meses do início 
dessa missão, e no último 
mês de abril, a lamparina 
ficou com o grupo da PJ na 
Paróquia São José Operário, 
em Jacareí. “A nossa PJ estava 
passando momentos difíceis 

até a lamparina chegar, e com 
os encontros, ela trouxe a luz 
de que precisávamos, a espe-
rança para que o grupo não 
se dissolvesse”, disse Luana 
Grabielli, coordenadora do 
grupo. A lamparina ajudou na 

simbologia da ambientação 
durante o mês, qunado foram 
tratados temas de reflexão das 
ações do grupo, dentre eles o 
tema central para o ano “Vós 
sois a luz do mundo".

Para Lucas Bernardes, da Co-

missão Diocesana, por estarmos 
em processo de implantação do 
Plano Diocesano de Evangeliza-
ção Pastoral, “o símbolo da lam-
parina vem para reforçar a ideia 
de que ser luz para o mundo é 
missão de todos nós. ”

A lamparina já percorreu 
a Paróquia Maria Auxiliadora 
dos Cristãos e São Silvestre, 
em Jacareí, Matriz São José, 
em São José dos Campos, e 
vai passar pelos demais grupos 
espalhados pela Diocese.

“Somos todos políticos! E daí?”
Comissão Sociopolítico promove 

XX encontro diocesano com lideran-
ças de nossa Diocese. 

Quem poderá participar: este 
encontro está destinado a toda lide-
rança de nossa diocese, bem como 
agentes de pastoral, animadores de 
comunidade, catequistas, membros 
de movimentos de espiritualidade, 
diversos ministérios, grupos de 
serviço, associações leigas, padres, 
diáconos, religiosos(as) e seminaris-
tas que atuam em nossas paróquias 
e diocese.

Igreja em diálogo

Pastoral da Juventude

Divulgação

Onde encontra a ficha de inscrição: 
nas secretarias das paróquias
Dia: 08 de julho de 2017
Horário: das 08h às 17h
Local: Auditório da Faculdade Católica 
Taxa: R$ 15,00
Assessores: 
• Profº Sílvio Luiz da Cosa - doutor 
em educação pela FEUSP e filósofo. 
Leciona em nossa diocese.
• Profº João Roberto de Souza - cien-
tista social e mestre em antropologia. 
Leciona em nossa diocese.
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Critérios de implantação do Plano Diocesano de 
Evangelização e Pastoral (Parte I)

A nossa diocese lançou o 
Plano Diocesano de Evan-
gelização e Pastoral (PDEP). 
Trata-se de um passo muito 
importante na caminhada 
evangelizadora de uma Igreja 
Particular. O Documento de 
Aparecida destaca a impor-
tância desta opção para a 
vida da diocese. “O projeto 
pastoral da Diocese, caminho 
de pastoral orgânica, deve 
ser uma resposta consciente 
e eficaz para atender às exi-
gências do mundo de hoje” 
(DAp 371). Nesta reflexão, 
considerando este momento 
importante da caminhada de 
nossa diocese, me proponho 
a destacar alguns princí-
pios que podem iluminar a 
aplicação do nosso Plano 
Diocesano de Evan-
gelização e Pastoral.

Plano Diocesano, mas 
cumprido nas paróquias 
e em todas as instâncias 
eclesiais da diocese

Para a aplicação do Plano 
Diocesano é necessário culti-
var uma visão clara acerca da 
eclesiologia de comunhão. O 
Decreto Apostolicam Actuosita-
tem fala da necessidade de os 
leigos cultivaren o sentido de 
diocese (cf. n.10). Este princí-
pio, indispensável não só para 
os leigos, mas para todos os 
agentes de pastoral da diocese, 
deve ser o critério fundamental 
na recepção e implantação do 
Plano Diocesano de Evangeli-
zação e Pastoral de uma Igreja 
Particular. 

Nenhum organismo ecle-
sial da diocese pode se sentir 
dispensado da necessária refe-
rência ao PDEP. Devido à impor-
tância das paróquias na vida da 
diocese, em primeiro lugar elas 
devem se empenhar em fazer 
todo o esforço para implantar 
o Plano Diocesano.

A diocese é presidida pelo 
bispo, sucessor dos Apóstolos, 
mas os seus colaboradores 
mais diretos são os sacerdotes 
que compõem o presbitério 
da diocese. Com este mes-

mo princípio de incardinação, 
podemos por analogia, ver a 
realidade da paróquia que é 
uma comunidade derivada da 
diocese. Sendo assim a diocese 
é o ponto focal e o centro pro-
pulsor da ação evangelizadora 
e pastoral; já as paróquias se 
caracterizam como o lugar 
onde a ação evangelizadora e 
pastoral da diocese encontra a 
sua maior motivação. Neste sen-
tido a paróquia não é uma ins-
tituição eclesiástica puramente 
jurídico-administrativa, mas um 
centro de evangelização e uma 
comunidade de comunidades 
(cf. DSD 58). 

A paróquia, em comunhão 
com a região pastoral e a dio-
cese, busca cumprir a atividade 
eclesial, promovendo a busca 
dos afastados e proporcionan-
do um processo de evangeliza-
ção que contemple o primeiro 
anúncio e a catequese e articula 
de forma orgânica as ações pas-
torais procurando responder 
às diversas necessidades que 
o acompanhamento pastoral 
exige. Sendo assim as cinco 
prioridades escolhidas na nos-
sa assembleia diocesana, com 
os seus respectivos projetos 
estratégicos poderão potenciar 
a ação pastoral das paróquias.

Plano que articula o anúncio 
evangelizador com a ação 
pastoral diversificada

 “Cada Diocese necessita 
fortalecer sua consciência mis-
sionária, saindo ao encontro da-
queles que ainda não creem em 
Cristo no espaço de seu próprio 
território. (...) Mas também, com 
espírito materno, é chamada a 
sair em busca de todos os ba-
tizados que não participam na 
vida das comunidades cristãs” 
(DAp 168). Quanto mais uma 
diocese se empenha em fomen-
tar o anúncio evangelizador que 
leva ao encontro com Cristo e 
busca promover itinerários de 
formação discipular, mais ela 
potenciará a sua ação pastoral. 

   O dinamismo evangelizador 
será um salutar antídoto para 
superar a tentação que muitas 
vezes incide na vida das dioce-
ses e paróquias, ou seja, o risco 
de não poder contar com um 
número suficiente de agentes 
de pastorais que responda à 
sua demanda pastoral. O Papa 
Francisco, quando falou na Evan-
gelii Gaudium das tentações dos 
agentes de pastorais, destacou 
também essa tentação como 
uma ameaça à vitalidade da ação 
pastoral da Igreja (cf. n. 81-83). 

Nesse sentido é significativo 
que o nosso Plano Diocesa-
no, como fruto da Assembleia 
Diocesana, apresente a ação 
missionária e o processo cate-
quético ao lado de prioridades 
pastorais mais específicas como 
a dimensão socia l da fé, a 
família e a juventude. Mesmo 
cada prioridade tendo projetos 
estratégicos próprios, elas não 
devem ser entendidas como 
compartimentos fechados e sim 
numa perspectiva de comple-
mentaridade recíproca.

Pe. Djalma Lopes Siqueira
Vigário Geral da diocese e reitor do Propedêutico

Conheça e faça download 
do PEDP aqui.

Rafael Olímpio
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Saúde

Perdemos recentemente 
uma das maiores composi-
toras de música litúrgica do 
Brasil -  IRMÃ MIRIA T. KOLLING, 
que faleceu aos 77 anos vítima 
de um infarto durante uma 
cirurgia no coração. 

Ir. Miria nasceu em Dois 
Irmãos/RS e na juventude 
ingressou na Congregação do 
Imaculado Coração de Maria 
onde estava há mais de 50 
anos. Formou-se em pedago-
gia, era Bacharel em Piano e 
estudou na Alemanha onde se 
especializou em Música Sacra. 

Entre suas virtudes, Ir Mí-
ria foi uma desbravadora: a 
primeira mulher a escrever 
música litúrgica no Brasil. 
Além disso, ela sempre foi 
uma grande incentivadora 
de novos talentos... por onde 
andava fazia questão de valo-
rizar as pessoas. Uma mulher 
de coração aberto, carinhosa, 
dedicada, entusiasta e aprecia-
dora de boa arte. 

Como compositora é co-
nhecida, sobretudo, por suas 
músicas litúrgicas. Foram 47 
anos de dedicação, em que 

O legado de Irmã Miria T. Kolling

ela muito contribuiu na elabo-
ração do repertório litúrgico 
brasileiro. Suas obras possuem 
uma característica própria, 
muito marcante: uma perfeita 
simbiose entre o texto e me-
lodia! Quem nunca cantou: 
“Alegres vamos à casa do Pai” 
ou “É bom estarmos juntos”, 
“Estaremos aqui reunidos 
como estavam em Jerusa-
lém” ou ainda “E pelo mundo 

eu vou, cantando teu amor, 
pois disponível eu estou para 
servir-te Senhor”? Tantas são 
as músicas que brotaram de 
seu coração e hoje são usadas 
em nossas missas!

Como missionária da mú-
sica, Irmã Míria percorreu o 
Brasil fazendo encontros de 
Música e Liturgia, que eram 
grandes momentos de parti-
lha, espiritualidade e verda-

deira inspiração para aqueles 
que a conheciam. Em seus 
encontros, Ir. Miria apresenta-
va não só as suas composições, 
mas de vários outros autores, 
de todos os cantos do Brasil. 
Além disso, ela foi pioneira 
em compor as melodias para 
os salmos, que nos ajudam a 
cantar de forma orante, unin-
do um refrão didático e uma 
salmodia de forma recitativa. 

Essa obra será disponível no 
fascículo Cantando os Salmos 
e Aclamações e nos Cds com o 
mesmo título.

Suas composições ultrapas-
saram a marca de 700 músicas 
em mais de 40 Cds e sua última 
obra, lançada dias antes do seu 
falecimento, foi o CD “Glorifica 
minha alma ao Senhor” com as 
músicas para a Missa Jubilar 
dos 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida.

Para nós fica o seu exemplo. 
Que a missão de Ir. Miria con-
tinue em todos aqueles que 
amam a música litúrgica e que 
sua arte continue viva. Que o 
seu exemplo de humildade e 
serviço à Igreja seja também 
o nosso!

Seu legado está em nossas 
mãos, em nossas vozes e em 
nosso coração e tal como 
ela, nós também façamos 
“tudo por causa de um grande 
amor”!

Leandro Evaristo Ferreira
Coordenador diocesano para a Música Litúrgica da Diocese 

de S. José dos Campos

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!

A importância da vacina para os idosos
Deus abençoe você e sua 

família com bençãos físicas e 
espirituais.

Nesta edição vamos falar 
sobre a importância que tem 
as campanhas de vacinação, 
principalmente para os idosos. 
Existem doenças e enfermida-
des que são próprias do idoso 
e que necessitam de uma maior 
atenção, proteção e cuidado. 
Uma delas, por exemplo é a 
pneumonia. Em cada fase da 
vida existem vacinas específi-
cas. Quando éramos crianças, 
certamente, fomos vacinados 
contra o sarampo, caxumba 
e rubeola, a tríplice viral que 
não tem efeito para toda a vida 
e que, por isso, precisam de 
reforços ao longo da existên-
cia. Graças a Deus, ainda que 
deficiente, temos informações 
sobre essas campanhas para 
crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e anciãos. Assim como 
acontece com as crianças, os 

os idosos também necessitam 
de uma atenção especial. Faz 
parte da vida, as dificuldades 
inerentes a cada etapa da exis-
tência. Hoje as pessoas estão 
vivendo mais, porém, esta 
vivência tem que vir acompa-
nhada com qualidade de vida. 
Não basta ser idoso…tem que 
ser idoso saudável, com um es-
tilo de vida saudável. E, além do 
sono, da alimentação, do des-
canso e de algumas atividades 
físicas…as vacinas são aliadas à 
essa longevidade. As principais 
vacinas para esta importante 
fase da vida são:

- Gripe (influenza) 
- Pneumocócicas que previ-

ne das infecções como sepse, 
meningite, pneumonia, otite, 
entre outras;

- Tríplice bacteriana que 
previne do tétano, coqueluche, 
difteria

- Hepatite A, B ou AB que 
previne contra os virus que 

causam a hepatite;
- Febre Amarela (nas áreas 

de risco);
- Dengue, Zika virus, Chi-

kungunya
E muitas outras..
O importante é fazer uma 

consulta regular com seu mé-
dico de confiança, geriatra, de 
preferência, que é especialista 

em cuidar de sua saúde nessa 
faixa etária e que vai indicar 
as vacinas certas para se viver 
mais e melhor. As vacinas são 
formas seguras e que, tomando 
de forma rigorosa, de acordo 
com o calendário previsto, 
vai proteger sua saúde. Hoje 
existem muitos postos de va-
cinação e unidades de saúde 

pelo país. É só ficar atento aos 
períodos próprios de cada tipo 
de vacina. 

Viva mais, viva melhor, au-
mente sua imunidade, celebre 
sua longevidade, mas não 
descuide o calendário de va-
cinação.

Irmão Miria (ao centro da foto) e Leandro Evaristo a esquerda da compositora
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Comunidade Misisonária Servos
da Palavra em nova sede

Curso sobre dons
hierárquicos e carismáticos
(Iuvenescit Ecclesia)

Desde 2006, a Comuni-
dade Missionária Servos 
da Palavra tinha uma 
sede alugada, na Rua 
Fundição de Ouro, em 
Santana. Antes, a Comu-
nidade se reunia nas de-
pendências da Paróquia 
São Sebastião, onde o 
Padre Djalma, fundador 
da Comunidade, foi pá-
roco por 15 anos. Com 
a sua ida para Bogotá, 
para fazer o mestrado, 
a Comunidade sentiu 
a necessidade de uma 
casa para realizar suas 
reuniões e atividades 
evangelizadoras.

Nesta primeira sede 
em Santana, a Comuni-
dade permaneceu por 
10 anos. No fim de 2016, 
sabendo que a casa das 
Irmãs Cordimarianas es-
tava para ser alugada, a 
Comunidade entrou em 

contato com a Província 
da Congregação e arren-
dou essa casa.

As Irmãs Cordimaria-
nas, Congregação fun-
dada pelo Pe. Júlio Maria, 
chegou em São José dos 
Campos em 1961, ainda 
na diocese de Taubaté. 
Desde 1962 elas residi-
ram nessa casa. Por ali 
passaram muitas Irmãs 
em todos esses anos. 
Quem não se lembra, 
por exemplo, da Irmã 
Penha, com o seu talento 
artístico? Algumas casas 
na Diocese conservam 
algum dos seus quadros 
com bonitas cenas do 
Evangelho. 

A saída de um carisma 
de uma Igreja Particular é 
sempre uma perda, mas 
os rastros deixados pelo 
testemunho de vivência 
dos conselhos evangé-

licos deixam sempre a 
sua marca na caminhada 
do povo de Deus. A Co-
munidade Missionária 
Servos da Palavra, em 
sintonia com a Diocese 
de São José dos Campos, 
reconhece a rica contri-
buição que as Irmãs Cor-
dimarianas deram a esta 
Igreja Local, sobretudo na 
Paróquia de Santana. 

Agradecemos também 
o interesse da Congrega-
ção em alugar essa sede 
para esta Nova Comuni-
dade, mantendo a finali-
dade pastoral dessa casa. 
As Novas Comunidades 
têm se constituído tam-
bém como centros irra-
diadores da fé, propondo, 
como diz no Documento 
de Aparecida, bons iti-
nerários de formação de 
discípulos missionários.

No domingo, dia 30 
de abril, no Auditório do 
Centro Pastoral da Paro-
quia São Judas Tadeu, foi 
realizado um curso com 
cerca de 70 membros dos 
movimentos eclesiais, 
associações e novas co-
munidades atuantes no 
território pastoral da nos-
sa Diocese, promovendo 
o estudo do documento 
”Iuvenescit Ecclesia” (a 
Igreja rejuvenesce).

Durante todo o do-
mingo foram abordados 
os cinco capítulos do 
documento pelos padres 
Djalma e Luís Fernando 
Siqueira, que realizaram 
um breve repasse sobre 
os carismas no Novo Tes-
tamento, sua relação com 
o Magistério da Igreja e 
a sua importante atua-
ção dentro da realidade 

eclesial. 
Já na introdução o Pa-

dre Djalma destacou a 
afirmação do documento 
que diz que “a hierarquia 
e estas novas realidades 
têm a finalidade de fa-
zer rejuvenescer a Igreja, 
ou seja, são dons para 
renovar a vida de fé do 
Povo de Deus” (IE 1). Por 
essa razão, ambas devem 
estar harmonicamente 
interligadas, para que 
possam, pelo sopro do 
Espírito Santo, revigorar 
a Igreja na qual se fazem 
presentes. 

A temática aborda-
da pelo estudo revela a 
busca primordial de uma 
relação construtiva entre 
o clero e estes segmentos 
eclesiais presentes na 
nossa diocese, buscando 
cada qual conhecer o seu 

papel dentro da Igreja 
particular e os meios pe-
los quais ambos podem 
mutuamente edificar-se, 
e juntos, construir o Rei-
no de Deus.

Após o dia de forma-
ção, encerrado com a 
Santa Missa e marcado 
por um momento de ado-
ração e intercessão pela 
Diocese de São José dos 
Campos, os membros dos 
movimentos, associações 
e novas comunidades 
saíram impulsionados a 
viverem o carisma pró-
prio assumido, buscando 
a santificação pessoal, e 
com o propósito de levar 
os demais fiéis a um en-
contro pessoal com Cristo 
Jesus, agindo conjunta-
mente com a Igreja local. 

Alcides Junior
Seminarista Propedêuta

Mídias Sociais é tema
de formação da Pascom

Curtas

O Fala Pascom Drops nasce exatamente ligado ao 
principal eixo da Pastoral da Comunicação: a formação. 

Para quem já é agente da pastoral, novos conhe-
cimentos para aperfeiçoar o que já está sendo bem 
realizado. Para quem está chegando, um novo caminho 
que se abre para novos horizontes. É o caso de Nicole 
Nogueira, recém-chegada na Pascom da Paróquia São 
Vicente, que ficou impressionada com a dimensão que 
é ser agente comunicador. Ela ainda ressaltou que “pelas 
mídias sociais estamos evangelizando em nome da Igreja, 
então precisamos agir como tal.”

“Achei a formação muito construtiva e motivadora. 
As dicas que foram passadas sobre as redes sociais são 
de extrema importância: valores, informações, tipos de 
comunicação, público de alcance, etc”, destacou Luiz 
Junior Tavares, coordenador diocesano da Pascom.

O segundo Drops foi conduzido pela Irmã Helena 
Corazza, jornalista pertencente à Congregação das 
Irmãs Paulinas que discursou sobre o direcionamento 
padronizado uma comunicação por meio das mídias 
sociais, colocando pontos importantes para uma boa 
evangelização.

Dia dos Meios de Comunicação Social 
Na Solenidade da Ascensão do Senhor, a Igreja 

celebra também o Dia dos Meios de Comunicação So-
cial. A Pascom de nossa diocese celebra esse dia com 
uma grande celebração diocesana, cada ano em uma 
paróquia. Para a missa do ano passado, foi escolhida 
como anfitriã a Paróquia Coração de Jesus. Em 2017 

foi a vez da Paróquia São José Operário, em São José. 
É um momento de encontro e celebração do trabalho 
de comunicação desenvolvido pelas Pascom’s nas 
paróquias da Diocese. Em 2018, a Paróquia Nossa 
Senhora da Soledade é quem vai receber a principal 
festa dos pasconeiros na diocese.

Vem, Maria, vem! Vem nos ajudar!
O Comitium Medianeira da Legião de Maria 

conduziu, no dia 27 de maio, a reza do Rosário na 
Praça Afonso Pena, em São José dos Campos, ho-
menageando Nossa Senhora neste Ano Mariano e 
também com o intuito de rezar pelo Brasil. 

Legionários, além de muitos passantes que 
pararam para rezar, fizeram um bonito ato em 
pleno sábado. O Assessor Diocesano da Legião de 
Maria, Pe Vicente Benedito Simões, também esteve 
presente e abençoou a todos no final dos mistérios.

Pascom SJC

Pascom SJC

Divulgação
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Encontro Diocesano da Pastoral da Acolhida 
Com o tema “Acolher como Maria”, agentes compreenderam a necessidade de recepcionar e auxiliar fiéis nas atividades eclesiais.

Com o objetivo de reunir 
coordenadores e lideranças 
paroquiais para um momento 
de oração e formação com 
ênfase nos trabalhos eclesi-
ásticos, a Pastoral de Acolhida 
promoveu, em 7 de maio, no 
Centro Pastoral Maria Imacu-
lada, da Paróquia Imaculada 
Conceição de Jacareí, o pri-
meiro encontro de formação 
a nível diocesano de agentes 
e coordenadores em 2017. O 
evento contou com palestras 
voltadas a espiritualidade e 
condução dos serviços pas-
torais, além de Santa Missa 
presidida por Padre José Viei-
ra, assessor diocesano desta 
pastoral. 

 “Faz muita diferença ser 
bem acolhido quando você 
chega a algum lugar. É como 
se fosse receber uma pessoa 
na própria casa: se você a 
receber bem, a visita volta”, 
explica Valda Aparecida Pe-
nha da Silva, coordenadora 
diocesana da Pastoral  da 
Acolhida. “Na Igreja é a mes-
ma coisa: temos o dever de 
receber quem está chegando, 
com muito amor e carinho”, 
salienta Valda, que exerce 
suas atividades pastorais 
na Paróquia Nossa Senhora 
da Santíssima Trindade, em 
Jacareí. 

Agentes da Pastoral da Acolhida da Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Parque Interlagos

Daniele Tavares de Cam-
pos, da Paróquia Nossa Se-
nhora do Paraíso, ressalta que 
para acolher bem, é preciso 
estar bem interiormente e ex-
teriormente. “Hoje as pessoas 
estão carentes. Às vezes elas 
chegam na Igreja precisando 
de um abraço, de um sorriso, 
e quando nós estamos ali, 

isso faz muita diferença”, afir-
ma a agente. 

Do mesmo ponto de vista 
compartilha Georgina Morei-
ra Pereira, agente da Pastoral 
da Acolhida da Paróquia Ima-
culada Conceição de Jacareí, 
que se sentiu tocada durante 
a Semana Santa e atendeu ao 
chamado de Deus para servi-

-lo por meio desta atividade. 
“Eu e meu esposo viemos a 
esta pastoral pois fomos bem 
acolhidos, e queremos passar 
isso para as outras pessoas. A 
responsabilidade é grande, 
pois Jesus acolheu bem a 
todos, e somos convidados a 
fazer o mesmo”, declara. 

Para o coordenador da 

Pastoral da Acolhida da Pa-
róquia Imaculada Conceição, 
Rafael Luis Câmara, receber 
um evento a nível diocesa-
no consolida a formação de 
relacionamentos e o aprimo-
ramento dos conhecimentos 
para servir com mais seguran-
ça. “Na acolhida temos muitas 
situações: desde pessoas que 
se sentem intimidadas em en-
trar numa Igreja até pessoas 
que passam mal na missa, 
quando precisamos socorrer”, 
alega o coordenador, que há 
8 anos faz parte desta pas-
toral. “Como líder, o evento 
me ajuda a assimilar melhor 
nossas funções para que isso 
seja repassado a toda equipe. 
Como pessoa, é uma experi-
ência única de crescimento”, 
completa. 

Para participar da Pastoral 
da Acolhida e contribuir com 
a melhor recepção dos fiéis 
nas atividades paroquiais, 
bem como auxiliar nos even-
tos em que a comunidade 
realiza em prol do anúncio 
do Evangelho, basta procurar 
a Secretaria Paroquial das 
Igrejas de nossa Diocese, que 
estão a disposição e neces-
sitam de trabalhadores para 
essa grande Messe. 

Emerson Tersigni
Passim Imaculada Conceição – Jacareí 

Casa pró-vida da Diocese participa de Marcha pela Vida
A Associação Guada-

lupe, da Diocese de São 
José dos Campos, parti-
cipou da primeira Marcha 
p e l a  V i d a  –  M e  D e i xe 
Viver, no último dia 13 de 
maio, na cidade de Caça-
pava. O evento a favor da 
vida e contrário ao abor-
to,  atraiu cerca de 500 
pessoas que caminharam 
pelas ruas conscientizan-
do a população sobre o 
valor da vida humana.

O encontro foi  orga-
nizado pelo Projeto Me 
Deixe Viver em parceria 
com a Rede Nacional em 
Defesa da Vida e Asso-

ciação Guadalupe. O Fundo 
Social de Solidariedade e 
a Prefeitura Municipal de 
Caçapava também apoiaram 
o evento.

O projeto “Me deixe vi-
ver“, oferece apoio, através 
d e  c a m p a n h a s  s o c i a i s  e 
acompanhamento ps ico -
lógico e f inanceiro (caso 
necessár io) ,  às  mulheres 
que pensam em praticar o 
aborto, similar ao trabalho 
desenvolvido pela Associa-
ção Guadalupe na diocese.

L u t a  p e l a  a p r o v a ç ã o 
do Estatuto do Nascituro. 
No último dia seis de maio, 
na Praça Afonso Pena, no 

centro de São José, vo-
luntárias da Associação 
G u a d a l u p e  e s t i v e r a m 
reunidas em um ato em 
luta pela vida.

Foi um evento que reu-
niu católicos e outras de-
nominações religiosas e 
durou mais de três horas, 
durante toda a manhã. 
Foram distribuídos folhe-
tos explicativos, além da 
coleta de assinaturas para 
aprovação do estatuto do 
nascituro no Congresso 
Nacional. Foram colhidas 
em torno de 2100 assina-
turas.



12  EXPRESSÃO  Junho

Compromissos do Bispo Diocesano

Crisma na Imaculada Conceição, em Jacareí (foto), São Benedito (Alto da Ponte), Santa Rita de Cássia (foto), N. Sra. do Rosário e São Bento. Novena da Padroeira na Paróquia N. Sra. de Fátima (Jd. Oriente).

Visita Pastoral na Paróquia Espírito Santo.

Visita Pastoral na Paróquia Espírito Santo. Visita Pastoral na Paróquia Espírito Santo.

Festa de Nossa Senhora Auxiliadora na Paróquia Sagrada Família.

Novena da Padroeira na Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos.

Celebração em ação de graças pelo aniversário da Residência Filosófica Pe. Rodolfo.

Novena da Padroeira na Paróquia N. Sra. de Fátima (Jd. Oriente).

Festa Diocesana da Família.

Missa Vocacional com instituição de ministérios, no Seminário Santa Teresinha

Reunião do Conselho de Pastoral
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Paróquias em festa
Novena e Festa do 
Padroeiro – Paróquia 
Santo Antônio
A tradicional trezena de 
Santo Antônio, em Parai-
buna, iniciou-se no dia 
29 de maio, com missa 
presidida pelo pároco, 
padre Raimundo Paulo 
de Siqueira. Nas celebra-
ções, em cada noite, um 
padre convidado reflete 
com a comunidade 
temas relacionados ao 
Ano Mariano. As missas 
acontecem sempre às 
19h e seguem até o dia 
13 de junho.
Confira a programação 
do dia da festa, 11 de 
junho (domingo).
7h: Missa
9h: Procissão
10h: Missa 
11h: Cavalaria
14h: Leilão de prendas 
vidas
16h: Missa 
No dia de Santo Antô-
nio, 13 de junho (3ª-fei-
ra), haverá missa solene 
às 19h, na Igreja Matriz e 
bênção dos pães.
Endereço:
Praça Mons. Ernesto A. 

Arantes, 113, Centro – 
Paraibuna. Informações: 
(12) 3974-0043.

Novena e Festa de
São João Batista
Paróquia Sta. Inês
A Comunidade do Jd. 
Santa Inês II, em São 
José dos Campos, convi-
da para a novena e festa 
de seu padroeiro, São 
João Batista. Este ano 
a reflexão será sobre 
o Documento 105 da 
CNBB – “Cristãos leigos 
e leigas na Igreja e na 
sociedade”. 
As missas de todos os 
finais de semana de 
junho (3 a 25) serão às 
18h. Nos dias 22, 23 e 
24 acontece o tríduo em 
preparação à festa de 
São João Batista.

No dia 25 (domingo), 
haverá a 3ª Cavalgada 
pela Paz, saindo às 9h da 
Fazenda Araújo (Bento) 
até a Capela São João Ba-
tista. Na chegada aconte-
ce a missa sertaneja e em 
seguida almoço mineiro 
e moda de viola.

Capela São João Batis-
ta – Rua dos Cirurgiões 
Dentistas, 610 - Jd. Santa 
Inês II. Informações: (12) 
3902-2609.

Novena e Festa do 
Padroeiro – Paróquia 
Coração de Jesus
De 16 a 25 de junho a 
Paróquia Coração de 
Jesus celebra a novena e 
festa do padroeiro com o 
tema: "Fazei tudo o que 
Ele vos disser." (Jo 2, 5). 
De segunda a sexta-feira 
a novena inicia às 19h e a 
missa às 19h30. Aos sába-
dos e domingos, novena 
às 17h30 e missa às 18h.
Logo após as missas do 
final de semana, quer-
messe e shows. No dia 
25 (domingo) Eliana 
Ribeiro se apresenta em 
um grande show encer-
rando as festividades. 
A igreja matriz da Paró-
quia Coração de Jesus 
fica na Rua Ipatinga, 05 - 
Bosque dos Eucaliptos – 
SJCampos. Informações: 
(12) 3916-4101 / face-
book.com/paroquiaco-
racaodejesus

Festas juninas pela diocese
São José dos Campos
Vicentinos (Jd. Paulista)
Dias 20 a 29 de maio e 3 a 18 19 de 
junho
Horário: a partir das 18h
Endereço: Rua Ana Gonçalves da 
Cunha, 351 – Jd. Paulista – SJcampos.
Informações: (12) 3921-6255

Paróquia Sagrada Família
(Vila Ema)
Dias: 26 de maio a 28 de junho
Horário: sextas-feira: 19h30 / sábados: 
18h / domingos: 17h.
Endereço: Rua Padre Rodolfo, 28 – Vila 
Ema – SJCampos – SP.
Informações: (12) 3921-9460 / face-
book.com/paroquiasagradafamiliasjc

Catedral São Dimas
(Jd. São Dimas)
Dias 26 de maio a 11 de junho (sextas, 
sabados e domingos)
Horário: a partir das 18h
Endereço: Praça Mons. Ascânio Bran-
dão, 1 – Jd. São Dimas – SJCampos
Informações: (12) 3322-0543 / face-
book.com/catedralsaodimas

Paróquia São João Bosco
(Jd. das Indústrias)
Dias: 27 de maio a 11 de junho (sába-
dos e domingos)
Horário: a partir das 18h
Endereço: Rua Aimbiré, 50 – Jd. das 
Indústrias – SJCampos – SP.
Informações: (12) 3933-0366 / face-
book.com/paroquiasaojoaobosco

Paróquia Santa Teresa do Menino 
Jesus (Vila das Acácias)
Dias: 3 a 18 de junho (sábados e 
domingos)
Horário: a partir das 19h
Endereço: Praça Quiririm, 145 – Vila 
Nova Conceição – SJCampos – SP
Informações: (12) 3943-2010 / face-
book.com/santateresinhasjc

Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida (Pq. Interlagos)
Dias: 3 a 25 de junho (sábados e 
domingos)
Horário: a partir das 20h
Endereço: Rua Maria Helena da Silva, 
134 – Pq. Interlagos – SJCampos – SP
Informações: (12) 3944-2663 / face-
book.com/nossasenhoraaparecidasjc

Paróquia Nossa Senhora 
da Soledade (Vista Verde)
Dias: 2 a 18 de junho (sextas, sábados, 
domingos)
Horário: a partir das 19h30
Endereço: Rua Uruguai, 291 – Vista 
Verde – SJCampos – SP
Informações: (12) 3929-5587 / face-
book.com/pascom.soledade

Paróquia São Vicente de Paulo
(Jd. São Vicente)
Dias: 3 a 25 de junho (sábados e 
domingos)
Horário: a partir das 18h
Endereço: Avenida José Francisco 
Marcondes, 441, Jd. São Vicente – 
SJCampos – SP
Informações:  (12) 3912-9575 / face-
book.com/paroquiasaovicentesjc

Capela São João Batista
(Jd. Santa Inês II)
Dias: 3 a 25 de junho (sábados e 
domingos)
Horário: a partir das 19h
Endereço: Rua dos Cirurgiões Dentistas 
– Jd. Santa Inês II – SJCampos – SP
Informações:  (12) 3902-2609 / face-
book.com/santainesparoquia

Paróquia São José Operário
(Vila Paiva )
Dias 17, 18, 24 e 25 de junho (sábados 
e domingos)
Horário: sábados após a missa das 
19h30 e domingos após a missa 
das 18h

Endereço: Rua Almenara, 146, Vila 
Paiva
Informação: (12) 3921 8611 / face-
book.com/paroquiasaojoseoperariosjc

Paróquia Espírito Santo
(Jd. Satélite)
Dias 08, 09, 15 e 16 de julho (sábados 
e domingos)
Horário: 18h às 22h
Endereço: Av. Cassiopeia, 461, Jardim 
Satélite – SJCampos – SP
Informação: (12) 3931-2959 / face-
book.com/paroquiaespiritosanto.sjc

Jacarei
Paróquia Santa Cecília (Centro)
Dias: 10 a 24 de junho (sábados)
Horário: a partir das 19h
Local: Igreja Santa Cecília (R. Sta. 
Cecília – Centro – Jacareí)
Dias: 11 a 25 de junho (domingos)
Horário: a partir das 19h
Local: Igreja Santa Maria (Av. Orlando 
Felipe Bonano, 763 – Jd. Santa Maria 
– Jacareí
Informações: (12) 3951-2873 / face-
book.com/paroquiastacecilia

Paróquia São Silvestre
(São Silvestre)
Dias: 10 de junho (sábado)
Horário: A partir das 18h
Local: Rua Modesta Barris Miguelis – 
Vila Garcia – São Silvestre – Jacareí
Informações: (12) 3957-1124 / face-
book.com/pascomsaosilvestre

Dados enviados até o fechamento desta 
edição em 31/05/2017

Envie os dados da festa de sua 
paróquia, comunidade ou grupo. 
Mande as informações para nós 
pelo e-mail: comunicacao@dio-
cesesjc.org.br
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CD Segredos
Ziza Fernandes

“Segredos” é o primeiro DVD da Cantora Ziza 
Fernandes gravado ao vivo no Theatro Municipal 
de São Paulo, com o objetivo de reunir canções que 
marcaram sua vida e sua trajetória na música ao longo 
destes 25 anos. Para apresentar esse histórico de vida 
pulsante, Ziza Fernandes selecionou 18 músicas e 
contou com a participação especial de Pe. Fábio de 
Melo e Maninho. Fogo Suave, Tempo de Vitória, Alam 
de amigo e Guardião são alguns dos sucessos da can-
tora e belissimamente apresentado nesse show.

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 junho.  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 São Sebastião/SJC
B – Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos/JAC
C – Paróquia Santo Antônio/Paraibuna

Natalício
1  Pe. Milton Faria
1  Diác. Luiz Wanderley da Cruz
5  Pe. Luciano Barbosa
5  Frei Pedro Lucietti, OSM
10  Diác. José Henrique Corrá
14  Diác. José de Morais Paula
15  Diác. Silvio Simão Santos
18  Pe. Roberto Lessa
21  Diác. José Aleixo Pereira
26  Diác. Olinto Renó Campos
27  Pe. Célio Antônio Almeida
29  Diác. Valdomiro Aparecido Andrade

Ordenação
1  (1996)  Pe. Antônio Silva França
10  (1995)  Pe. Carlos de Oliveira Berto
18  (2005)  Diác. Moisés Marques Furtado Nogueira
21  (1997)  Pe. Raimundo Paulo de Siqueira
21  (2014)  Dom José Roberto Fortes Palau
  (Ordenação Episcopal)
22  (1996)  Pe. Dimas Eugênio Barbosa
26  (1999)  Pe. Francisco Alexandre de Vasconcelos
  (Pe. Xandão)

Resposta da edição de maio: A – Paróquia São José Operário/JAC
Ganhadora: Raymunda Vieira - Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Altos de Santana

??
?

Espaço do leitor

Brinde do mês de junho


