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Vocação e missão
em vista de uma
Igreja em saída

Editorial
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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

O segundo semestre de 2017 começou muito animado na  
Diocese de São José dos Campos, revelando-a como uma 
Igreja viva e com potencial para crescer mais no compro-

misso com sua identidade e missão. 
Foram diversas experiências missionárias realizadas pelos se-

minaristas diocesanos, pelos jovens do Projeto Rota 300, e pelos 
jovens salesianos que marcaram a vida de algumas paróquias. 
Além de beneficiar a caminhada das comunidades com visitas 
domiciliares, momentos de oração comum e outras atividades, es-
sas missões favorecem o despertar da consciência missionária em 
todas as pessoas para sermos de fato a “Igreja em saída” que o Papa 
Francisco tanto deseja e que nossos tempos pedem. Por isso, não 
podia ser outro assunto tratado como destaque nessa edição.

O mês de agosto, voltado especialmente à oração pelas voca-
ções, quer ser também ocasião privilegiada para que todos se cons-
cientizem de sua co-responsabilidade pela missão evangelizadora 
e pastoral da Igreja. Nas diversas atividades pastorais realizadas na 
Diocese percebe-se a riqueza da presença e atuação dos diferentes 
estados de vida que cooperam para a realização do Reino de Deus 
em nosso meio. Bispo, padres, diáconos, religiosos e religiosas e 
muitos cristãos e cristãs leigos são os protagonistas da missão que 
segue seu rumo de modo progressivo. 

No mundo que se nos apresenta existem muitas formas de con-
vites, que muitas vezes parecem atrativos, apesar de não serem 
construtivos. O catequista tem a missão de engajar os catequizan-
dos na vida de comunidade, e não pode deve nunca esquecer-se 
do exemplo de Maria. Pe. Éverton Machado dos Santos nos traz 
uma reflexão acerca do “Ser catequista no estilo mariano”.

Pe. Djalma nos oferece a 3ª parte dos Critérios para a implan-
tação do Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral, que já foi 
aparesentado aos membros dos CPPs de todas as paróquias e segue 
seu caminho de efetivação, com o trabalho das Equipes para cada 
uma das cinco grandes áreas priorizadas nos projetos estratégicos.

Considerando a dimensão social como parte integrante e im-
portante da evangelização, esta edição do JE fala também sobre o 
Encontro de Fé e Politica que aconteceu em julho, no qual foi lan-
çada uma carta aberta aos leigos e leigas. E mesma direção a Dio-
cese se prepara para a realização da Semana Social e do Grito dos 
Excluídos 2017.

Os cursos de extensão despontam como uma ótima opção, tan-
to para atualização e complemento ao conhecimento adquirido na 
faculdade, quanto para ampliação da rede de contatos, e conse-
quentemente, das chances de inserção e manutenção no mercado 
de trabalho. A Faculdade Católica-SJC lança os cursos para o se-
gundo semestre. Conheça-os, divulgue-os!

Como se pode ver, a missão assumida e realizada com compro-
misso se torna fecunda ao interno da Igreja e projeta-se também 
para fora, em vista da transformação da realidade e da defesa dos 
valores autênticos do Evangelho. 

Possa esta edição do JE ser, mais uma vez, incentivo a todos os 
seus leitores para assumirem sua vocação e missão em vista de 
colaborar para que a Igreja seja cada vez mais a luz que dissipa as 
trevas da história pessoal, familiar, comunitária e social.

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 Rota 300 e a Semana da Juventude paroquial deixou, neste ano de 2017, 
na Paróquia Nossa Senhora do Paraiso, a certeza que devemos ser verdadei-
ramente uma Igreja em saída. Na experiência missionária “porta a porta” que 
foi realizada observamos quanto os jovens foram nesses dias o rosto de Jesus 
Bom Pastor para muitas famílias, tanto os jovens de nossa paróquia quanto 
os jovens das dioceses de Santa Catarina foram as mãos misericordiosas de Je-
sus, para muitos corações. Ficou para nós a certeza que a juventude é o rosto 
da Igreja missionária."

Pe. Tiago de Jesus Crucificado, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, sobre a Semana Missionária do Rota 300.

“

“Quando recebi o convite para ir ao Renasem não tive expectativa nenhuma 
de ir ao retiro. Pelo contrário, no meu coração apenas brotou mais dúvidas 
[...] Porém, quando cheguei em São José dos Campos fui surpreendido com o 
novo de Deus, meu querido Deus me quebrou por inteiro e me reconstruiu. 
Eu nunca vi e senti algo igual. Não quero me esquecer nunca dessa semana 
em que Deus me tirou de onde eu estava pois ele queria cuidar de mim sozi-
nho e por inteiro...Sentia a presença real de Deus em cada pessoa e em cada 
momento enfim posso dizer sem sombra de dúvida: O RENASEM SALVOU 
MINHA VOCAÇÃO !!! 

Seminarista Pedro, Diocese de Jundiaí.

“

Não tenhais medo de arriscar e de se 
comprometer na construção de uma 
nova sociedade, permeando com 
a força do Evangelho os ambientes 
sociais, políticos, econômicos e uni-
versitários!”

Papa Francisco em mensagem enviada aos jovens brasileiros por 
ocasião do encerramento do “Projeto Rota 300

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

*

Palavra do Pastor

“Vem e segue-me” 
é a Palavra de Jesus 
para as diversas pesso-
as que Ele vai encon-
trando em seu cami-
nho. Chamar e seguir 
são duas expressões da 
realidade mais impor-
tante na vida de uma 
pessoa que descobriu 
Jesus em sua vida. E 
são tantas as formas 
de ser chamado ou 
chamada e tantas as 
formas do seguimento. 

No  e n t a n t o ,  n o 
CENTRO de tudo está 
a pessoa de Jesus e o 
engajamento na Igreja. 
Assim, desde sempre, 
a Igreja de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo se 

organizou para chamar 
e para encaminhar o 
seguimento do Senhor. 
A isto chamamos de 
Pastoral Vocacional. 
Isto é, uma ação de 
Pastoreio que orga-
niza o conteúdo, os 
métodos, as etapas, o 
discernimento, o se-
guimento de Jesus, na 
sua Igreja. 

Toda a Pastoral Vo-
cacional da Igreja nas-
ce da experiência de 
Jesus e da vida vivida 
com Jesus. A Animação 
Vocacional em uma 
Diocese, é, diríamos, 
o coroamento de todo 
o trabalho missionário 
e evangelizador desta 
mesma Igreja. 

As vocações laicais, 
religiosas, diaconais e 
presbiterais, são o ros-
to da vida espiritual, 
missionária e evangé-
lica de uma comuni-
dade local, de uma pa-
róquia e de uma dio-
cese. São o espelho do 
trabalho evangelizador 
e pastoral de toda uma 
comunidade. 

Igreja sem vocações 
é como a figueira do 
evangelho que não ti-
nha frutos... A Pastoral 
Vocacional segue os 

Vocações na Igreja

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

passos e a metodologia 
de Jesus: Ele chama 
os seus Apóstolos e os 
seus discípulos. Eles 
escutam a sua voz e O 
seguem. "Vinde após 
mim... quem quiser 
me seguir tome a sua 
cruz e me siga... eles 
foram até Ele e fica-
-ram com Ele”. 

Portanto, CHAMAR, 
anunciar, propor, tes-
temunhar é o primeiro 
trabalho da animação 
vocacional. Depois, 
Jesus forma os seus 
Apóstolos e Discípu-
los. Vive com eles, os 
ensina, faz sinais e 
milagres para que eles 
creiam, faz perguntas 
a eles para sentir se 
estão compreendendo 
o que Ele propõe e en-
sina. Assim a Pastoral 
Vocacio-nal acom-
panha os chamados e 
convidados. 

Depois, Jesus pro-
põe aos Apóstolos e 
Discípulos que "fi-
quem com Ele". E vai 
escolhendo e propon-
do formas diversas de 
vida. Ficar com Jesus 
é assumir o seu Projeto 
de Vida: "fazer a von-
tade do Pai". É pensar, 
agir, assumir, deci-
dir à luz da Palavra de 
Deus. "A quem iremos, 
Senhor, só Tu tens pa-
lavras de vida eterna", 
diz Pedro, falando em 
nome dos doze. 

Assim, a Pastoral Vo-
cacional vai ajudando 
os(as) candidatos(as) 
a discernir o caminho 
e a forma de vida com 
Jesus. 

Finalmente, Jesus, 
no dia da Ascensão, 
envia: "ide por todo 

o mundo e evangeli-
zai todas as gentes..." 
Então é tempo de a 
Pastoral Vocacional 
encaminhar para os 
centros e casas de for-
mação, aqueles que, 
chamados por Jesus, 
decidem assumir em 
sua vida pessoal a di-
versas formas de con-
sagração batismal. 

A diocese que não 
se organiza com uma 
Pastoral Vocacional 
geral e específica, é 

uma diocese que está 
em falta com a expe-
riência e o mandato 
de Jesus. 

Assim, também, 
podemos dizer de cada 
paróquia, de cada co-
munidade de fé, de 
cada grupo eclesial, 
e até, de cada pessoa 
consciente de sua fé. 
Organizar-se para a 
proposta vocacional, 
rezar pelas vocações, 
convidar as pessoas 
para o seguimento de 

Jesus não é algo aces-
sório. É um dever e 
um mandamento para 
cada batizado e batiza-
da que tem consciên-
cia de sua eclesialidade 
e dos compromissos de 
sua fé. 

Que Nossa Senhora, 
Mãe de Deus, Mãe da 
Igreja e nossa Mãe, seja 
o exemplo do cuidado 
com as vocações na 
nossa Igreja Particular 
de São José dos Cam-
pos.

“Toda a Pastoral Vocacional da 
Igreja nasce da experiência de 
Jesus e da vida vivida com Jesus. 
A Animação Vocacional em uma 
Diocese, é, diríamos, o coroamen-
to de todo o trabalho missionário 
e evangelizador desta mesma 
Igreja". 
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e-mail: cnsa@cnsa.com.br

Rede Franciscana

Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida

Colégio Franciscano
Nossa Senhora Aparecida

3941-1956(12)

Jovens de todo país tomaram a Canção Nova 
para participarem do PHN. Vejam alguns momen-
tos registrados pelos jovens de nossa Diocese.

Serviço 
›› Feirão 
BAZAR PERMANENTE - O Gru-
po de Mães da Paróquia Santo 
Agostinho promove todas as 
quartas-feiras, das 14h às 17h 
o bazar com roupas de criança 
e adulto, calçados, brinquedos 
e outros produtos em ótimas 
condições, no salão Santa Mô-
nica (Av. Papa João Paulo II, 150 
– Urbanova – SJCampos). Infor-
mações: (12) 3949-1515

›› Serviço
EMPREGADAS DOMÉSTICAS, 
CUIDADORES DE IDOSOS E 
BABÁS – Quem está à procura 
de uma empregada doméstica, 
cuidador de idoso ou babá pode 
consultar o cadastro do Serviço 
Social da Catedral São Dimas. A 
consulta deve ser feita pessoal-
mente, 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 DOMÉSTICAS E 
BABÁS – Quem está à procura 
de uma empregada domés-
tica ou babá pode consultar 
os cadastros do Serviço Social 
da Paróquia Sagrada Família 
(Vila Ema). A consulta deve ser 
feita pessoalmente, de terça a 
sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 
14h30 às 17h. A Sala do Serviço 
Social fica junto à igreja, na Rua 
Padre Rodolfo, 28, Vila Ema, em 
São José dos Campos.

›› Vida Nova
FILHOS NO CÉU – Para os pais 
que querem andar no caminho 
da fé e esperança, em perfeita 
comunhão e alegria, com os 
filhos que os precederam na 

eternidade. O Grupo se reúne 
no terceiro domingo de cada 
mês, às 15h, iniciando-se com a 
Santa Missa, seguida da reunião 
de reflexão na Paróquia Nossa 
Senhora da Soledade, na Rua 
Uruguai, 291, no Vista Verde, em 
São José dos Campos; Em Jacareí 
os encontros acontecem no 3º 
sábado de cada mês, na Paróquia 
Santa Cecília – Rua Santa Cecília, 
93 – Centro. Mais informações e 
reflexões no blog www.filhosno-
ceu.org.br.

ESPAÇO NOSSA ÂNCORA - Per-
deu um ente querido? O ENA 
(Espaço Nossa Âncora) oferece 
apoio às pessoas que sofrem a 
dor do Luto. Com atendimen-
to individual ou em grupos 
formados por até 10 pessoas, 
os encontros visam o compar-
tilhamento de sentimentos de 
dor, a compreensão 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. 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 Ordem dos 
Servos de Maria e a Fraternidade 
São Peregrino convidam todas as 
pessoas afetadas pela doença a 
pedir a proteção de São Pere-
grino. A missa é celebrada, todo 
dia 4 de cada mês, na Paróquia 
Sagrada Família, Rua Padre Ro-
dolfo, 28 – Vila Ema, São José 
dos Campos.

FAZENDA DA ESPERANÇA – Se 
você quer se livrar da depen-
dência de drogas ou de álcool, 
ou encaminhar um parente ou 
amigo, a Fazenda da Esperança 
é uma alternativa. Em São José 
dos Campos, você pode tirar suas 
dúvidas sobre os encaminha-
mentos 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 de-
pendência química (do sexo 
masculino, acima de 18 anos) e 
seus familiares. Para desenvolver 
seu trabalho, 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 Vencedores 
acontece nas quintas-feiras, das 
18h às 22h. O grupo de apoio, 
nas sextas-feiras, das 19h30 às 
21h30. Se você passa por esse 
tipo de dificuldade, participe. Se 
conhece alguém que precisa, in-
dique esse apoio. Local: Paróquia 

Espírito Santo, Av. Cassiopéia, 
461, Jardim Satélite, em São José 
dos Campos. Informações: (12) 
99762-8104 / 98161-6568.

COMUNIDADE FANUEL -A 
Comunidade Fanuel está há 
17 trabalhando no resgate 
de vidas de homens e 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, pro-
cure-nos. Local: Rua Azevedo 
Sampaio, 88 – Vila Formosa, 
em  Jacareí. Informações: (12) 
39537677/ 988492093.
Também convidamos aqueles 
que sentem em seu coração 
o desejo de contribuir para 
com nossa Comunidade para 
nos ajudar a continuar a res-
gatar vidas, que se tornem 
parceiros missionários contri-
buindo com qualquer quantia 
através do depósito bancário 
na Caixa Econômica Federal, 
Agência 0314, Tipo 003, Conta 
00000778-3.  

ASSOCIAÇÃO GUADALUPE
A entidade foi fundada com o 
objetivo de aconselhar, acolher 
e amparar através de assistência 
médica e psicológica as gestan-
tes vítimas de violência sexual e 
moral e apoiar aquelas que têm 
medo de ser mãe.
A sede da Associação Guada-
lupe fica na Avenida Princesa 
Isabel, nº 1235, em Santana, 
São José dos Campos. Telefones 
para contato (12) 3341-8536 ou 

98192-7401.

OBRA SOCIAL PADRE RODOL-
FO KOMOREK - A Obra Social 
Padre Rodolfo Komorek realiza 
desde 1969 atividades de pro-
moção humana, por meio de 
ações que visam o suporte social, 
psicológico e espiritual.
Além do projeto Cegonhas So-
lidárias, a Obra oferece outras 
atividades, como a capacitação 
para babás e empregadas do-
mésticas; cursos de informática 
básica, de alfabetização, oficinas 
de artesanato e oficinas rápidas 
de confecção de pães, salgados, 
doces e de congelamento.
Para atender famílias em situa-
ção de desemprego e doença, 
a Obra mantém o Empório Pe. 
Rodolfo Komorek, que atende 
100 famílias cadastradas.
Mais informações pelo telefone: 
3921-9460
E-mail: obrasocperodolfokomo-
rek@hotmail.com
Facebook: OBRA SOCIAL PADRE 
RODOLFO KOMOREK

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

Fotos: Pascom
 Paroquial
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Em destaque

Diocese recebe encontro pró-vida do Regional Sul 1
No último dia 15 de julho, 

ocorreu na paróquia Nossa 
Senhora Lourdes, Parque Indus-
trial, o encontro das Comissões 
Diocesanas em Defesa da Vida 
e Pastoral Famíliar do Regio-
nal Sul 1. A nossa diocese foi 
escolhida para sediar o evento 
deste ano como forma de ho-
menagem Comissão em Defesa 
da Vida de nossa Diocese que 
em 2017 completa 20 anos de 
existência.

O evento teve abertura reali-
zada por nosso bispo Dom César 
que ressaltou a importância da 
iniciativa desse trabalho. Entre 
outros membros do clero com-
pareceram os padres: Berardo 
Graz, da Diocese de Guarulhos 
e coordenador da Comissão em 
Defesa da Vida do Regional Sul 
1, Pe. Luiz Carlos Lodi da Cruz, 

da Diocese de Anápolis e presi-
dente do Pró-Vida de Anápolis, 
Pe. Luciano Barbosa, da Diocese 
de São José dos Campos e as-

sessor eclesiástico da Comissão 
Diocesana em Defesa da Vida 
de nossa Diocese, e o pároco 
da paróquia Nossa Senhora de 

RENASEM SP

A Comissão Sócio-política da 
Diocese reuniu-se no último dia 
9 de julho na Faculdade Católi-
ca-SJC para mais um Encontro 
de Fé e Política. Participaram 
do evento cerca de 120 pes-
soas que discutiram questões 
em consonância com o Plano 
Diocesano de Evangelização 
e Pastoral (PDEP), “sobre a res-
ponsabilidade na participação, 
de forma livre e consciente, da 
vida política do país, iniciando 
em sua realidade local, visando 
à busca do bem comum e a 
construção de uma sociedade 
justa e solidária, a caminho do 
Reino Definitivo”. 

Para a coordenadora da 

Comissão Sociopolítica, Maria 
Cristina de Paula Machado, 
afirma que o encontro acon-
teceu em um momento opor-
tuno. Segundo ela, o retorno 
foi muito positivo. “Ouvindo 
alguns participantes de cada 
Região Pastoral pude constatar 
o quão valioso e produtivo foi 
o 20o Encontro de Fé e Políti-
ca. O quanto cada um estava 
necessitando de um momen-
to como este para procurar 
entender o momento que 
estamos vivendo”.

A “Carta Aberta ao Povo” 
de Deus pode ser acessada na 
íntegra no site da diocese em 
www.diocesesjc.org.br.

Lourdes, Ademilson Aparecido 
Silva, SCJ.       

As palestras foram realiza-
das pelo Pe. Lodi da Cruz, Drª  

Elizabeth Kiperman, médica 
ginecologista e especialista em 
bioética e Drª Maria Emilia de 
Oliveira Schpallir Silva, médica 
Coloproctologista e especialista 
em bioética. Entre as autori-
dades civis esteve presente o 
presidente da câmara municipal 
de São José dos Campos, o ve-
reador Juvenil Silvério. 

Estiveram presentes repre-
sentantes de 15 dioceses entre 
elas São José dos Campos, Tau-
baté, Caraguatatuba, Lorena, 
Campinas, Presidente Pruden-
te, Guarulhos, Santo Amaro, 
Votuporanga, Osasco, Amparo, 
Piracicaba, Aparecida, São Pau-
lo, Botucatu e representantes 
da Associação Guadalupe, Casa 
Mãe e membros do CENPLAFAM 
local e de sua Coordenadora Na-
cional, Drª Maristela Pezzuchi.

Aprender e ensinar
sobre educação política!Entre os dias 17 e 21 de julho, 

nossa diocese acolheu os 130 
seminaristas participantes do 
32º RENASEM SP, evento sobre 
a responsabilidade do Minis-
tério para Seminaristas da Re-
novação Carismática Católica.

Além dos momentos de 
oração e de partilha, no dia 20 
de Julho aconteceu a Atividade 
Missionária na Paróquia Santa 
Luzia, em São José dos Cam-
pos. Na parte da tarde, foram 
visitadas as casas do bairro 
Pinheirinho dos Palmares.  Para 
isso, os seminaristas tiveram 
a ajuda dos Missionários da 
Misericórdia (grupo que está à 
frente dos trabalhos missioná-
rios no bairro desde o início do 
ano) e dos grupos de jovens pa-
roquiais, que estavam vivendo 
a Semana da Juventude 2017.

Da união dos três grupos, 
cerca de 250 pessoas percor-
reram as ruas do bairro, anun-
ciando o Amor de Deus às 
pessoas e convidando para a 
atividade final do dia, que foi a 
celebração da Santa Missa na 
Igreja Matriz de Santa Luzia, na 
parte da noite.

O RENASEM encerrou-se 
com Santa Missa na Catedral 
Diocesana de São Dimas presi-
dida pelo Pe. Djalma Lopes Si-
queira, vigário geral da Diocese, 

e que também acompanhou o 
movimento desde os primeiros 

passos na década de 80. 
Comissão Sócio-política da Diocese reuniu-se na Faculdade Católica-SJC 

Divulgação
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Critérios de implantação do
Plano Diocesano de Evangelização e Pastoral (III Parte)

Nas duas partes desta abor-
dagem acerca da implantação 
do Plano Diocesano de Evan-
gelização e Pastoral, apresen-
tamos os seguintes critérios:

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

• Plano que articula o 
anúncio evangelizador com 
a ação pastoral diversificada

• Plano com ênfase no pri-
mado da graça

Nesta terceira e última par-
te, proponho-me a abordar o 
tema da conversão pastoral

Plano que impulsiona
uma permanente conversão 
pastoral na diocese

O Papa Francisco apresen-
tou na Evangelii Gaudium, as 
tentações dos agentes de Pas-
toral (cf. n. 76 – 101). Também 
num discurso à Cúria Romana, 
no Advento de 2014, ele falou 
de 15 tentações da Cúria e de 

toda a Igreja. A tentação é uma 
realidade que acompanha a 
vida cristã. O próprio Cristo 
teve este confronto com a ten-
tação e isto se deu no início e 
durante todo o seu ministério 
messiânico. 

Também a Igreja, no cumpri-
mento da sua missão, experi-
menta a realidade da tentação. 
Uma forma de ela vigiar para 
não cair em tentação, é estar 
em permanente atitude de 
conversão pastoral. O Plano 
Diocesano de Evangelização 
e Pastoral é uma oportunida-
de para que a nossa diocese 
entre neste processo de per-
manente estado de conversão 
pastoral. Mas para impulsionar 
um maior dinamismo evange-
lizador e pastoral nas Igrejas 
Particulares, esta atitude deve 
ser assumida por todos. “Os 
bispos, presbíteros, diáconos 
permanentes, consagrados e 
consagradas, leigos e leigas, 
são chamados a assumir uma 

atitude de permanente conver-
são pastoral” (DAp 366). 

Apesar da expressão ser 
mais recente, a intuição ecle-
sial da necessidade da con-
versão pastoral remonta ao 
Concílio Vaticano II, pois a sua 
ênfase pastoral exigia uma 
maior abertura na ação evan-
gelizadora da Igreja, a fim de 
ela ter condições de “pôr em 
contato o mundo moderno 
com as energias vivificadoras 
do Evangelho” (HS). Por isso, o 
Concílio exortou os fiéis a uma 
renovação de vida, para que 
a face da Igreja resplandeça o 
sinal de Cristo no mundo (cf. LG 
15; GS 43).

     Este apelo do Concílio está 
em profunda relação com o 
chamado universal à santidade 
(cf. LG 39), pois a conversão, 
como passagem da idolatria 
à liberdade da fé, é uma só. 
Mas a conversão pastoral da 
Igreja tem a sua especificida-
de no sentido de buscar estar 

sempre em processo de con-
figuração com Cristo, sempre 
identificado com a obra que 
o Pai lhe confiou (cf. DAp 136-
142). Estando em permanente 
estado de conversão pastoral, 
a Igreja será capaz de atualizar 
a missão de Cristo na história e 
refletir o seu rosto, realizando 
o  seu ministério pastoral no 
mundo. Isto supõe aquilo que 
disse o Papa Francisco, na sua 
entrevista à TV Globo, aqui no 
Brasil ou seja, uma “Ecclesia 
semper reformanda”.

Nos primeiros anos depois 
da conclusão do Concílio Va-
ticano II, muito se falou da 
necessidade de se passar de 
um estilo de ação pastoral ul-
trapassado a uma ação pastoral 
que fosse fruto do diálogo da 
Igreja com o mundo. Esta foi 
uma saudável crise que o Con-
cílio despertou em relação à 
pastoral e que proporcionou 
avanços significativos. 

No entanto, existe  ainda 

estagnação em certos aspectos 
que continuam impedindo a 
passagem de uma ação evan-
gelizadora e pastoral eclesio-
cêntrica e de cristandade a 
uma ação evangelizadora e 
pastoral participativa e encar-
nada. Além disso, fala-se hoje 
de certo inverno eclesial, que 
faz com que muitos entrem 
em processo de desânimo e 
mediocridade pastoral. Certa-
mente foi em relação a isso que 
o Papa Francisco quis alertar 
em relação às tentações que 
tendem a enfraquecer o teste-
munho e a ação dos agentes 
de pastoral.

O Plano Diocesano de Evan-
gelização e Pastoral assumido 
e vivido em atitude de conver-
são pastoral, pode impregnar 
a Diocese de um dinamismo 
novo que possibilitará esta 
configuração com Cristo, o 
missionário do Pai.

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

Testemunho vocacional...
Olá pessoal, 
Sou irmã Roziane e vou par-

tilhar com vocês um pouco de 
minha experiência vocacional. 
Falar sobre vocação, creio que 
seja falar de uma experiência de 
amor que nos atrai, nos seduz e 
nos envia.

Sou natural da cidade de 
Virgínia, sul de Minas, meus pais 
são José e Isabel e sou a décima 
de treze filhos, dois deles fale-
ceram ainda bebês. Minha mãe 
sempre foi muito religiosa, meu 
pai nem tanto. Todos recebemos 
a formação católica desde muito 
cedo e acompanhávamos minha 
mãe nas celebrações domini-
cais, ainda que a contragosto. 

Lembro-me que quando dizia 
a minha mãe que não queria ir 
à celebração ela simplesmente 
me respondia: “quando você for 
‘dona do seu nariz’ você escolhe 
o que fazer, mas enquanto isso 
não acontece você vai”, o interes-
sante é que quando fiz dezoito 
anos já estava no convento...fugi 
tanto que acabei me rendendo.

Durante a minha infância e 
adolescência não aconteceu 
nada de extraordinário, vou lem-
brar de alguns momentos que, 
tempos depois de ter entrado 
na vida religiosa e fazendo uma 

releitura de minha vida, percebi 
que foram fundamentais para 
minha vocação. 

O primeiro deles é que, desde 
criança – uns 4 anos – já dizia 
que queria ir para o convento, 
não sei se o fato de já ter uma 
religiosa na família interferia 
nisso. O segundo foi que gostava 
muito de ouvir a música “Mãe do 
Céu Morena” e, por coincidência 

ou providência, meus votos 
foram todos no dia de Nossa 
Senhora de Guadalupe, Virgem 
a quem Pe. Zezinho dedicou 
essa música. 

Bom, na adolescência, sonhei 
os mesmos sonhos, tive as mes-
mas dúvidas, os mesmos ques-
tionamentos que são próprios 
dessa idade. Deixei um pouco 
de lado meu desejo vocacional, 

mas não o esqueci.
Sempre me diziam que tinha 

“cara de freira”, isso me agitava, 
mas enrolei bastante até que re-
solvi tentar. Entrei no Instituto de 
Nossa Senhora do Bom Conselho 
no dia 21 de janeiro de 2002, fui 
para Maricá – RJ, foi uma mudan-
ça meio que radical: sai de uma 
zona rural para a zona urbana, 
cultura, linguagem e comidas 

diferentes, normas, nova família... 
não me arrependo de tentar, pois 
sempre que pensei em desistir 
me lembrava do que tinha ido 
buscar e do compromisso que 
assumi: amar a Deus e por Ele 
aos irmãos!

Já estou há 14 anos nessa 
caminhada, digo de coração 
que não me arrependo de ter 
arriscado, vencido o medo e as 
dúvidas e me decidir a cami-
nhar com Ele, pois quando nos 
convoca nos diz: “siga-me” e não 
“vai”, ou seja, Ele não nos deixa 
só, caminha conosco, nos ensi-
na, nos consola. Jovem, aceite 
você também essa proposta!

Agora somos três irmãs re-
ligiosas que, unidas pelo laço 
de sangue, fomos chamadas e 
respondemos a vocação: irmã 
Mariana, ir. Isabela e eu. Tive o 
prazer de conhecer e conviver 
com nossa Madre Fundadora, 
agora com 98 anos. 

E, termino com uma passa-
gem de São Paulo que sempre 
me chamou atenção e me faz 
sempre recomeçar: “Não que 
eu já o tenha alcançado ou que 
já seja perfeito, mas prossigo 
para ver se o alcanço, pois que 
também já fui alcançado por 
Cristo Jesus” (Fl 3,12).
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Projeto Cegonhas Solidárias reúne mães e bebês
Igreja em diálogo

Um encontro inédito reuniu, 
no dia 30 de junho, as mães 
que participaram durante o 
primeiro semestre de 2016 do 
Projeto Cegonhas Solidárias, 
oferecido pela Obra Social Pe. 
Rodolfo Komorek, que atua na 
Paróquia Sagrada Família.

As mães, com apoio da Obra 
Social, realizaram a festa de 
um ano dos bebês. O evento 
foi uma iniciativa das próprias 
mães que, após a formação, 
continuaram se comunicando 
através do grupo do whatsapp. 
Por meio do aplicativo, elas se 
tornaram mais unidas e pude-
ram viver juntas suas descober-
tas no mundo novo da materni-
dade, enfrentando os desafios 
do dia-a-dia, principalmente no 
período pós-parto. 

O Projeto Cegonhas Soli-
dárias tem o apoio de muitos 
profissionais voluntários, como 
fonoaudiólogos, pediatras, 
psicólogos, dentistas, Projeto 
Criança Segura e Amamenta-
ção. São realizados 4 encontros 

por ano, com uma média de 
participação de 80 a 100 mães. 
O curso enfoca a importância 
do pré-natal e os cuidados 
básicos com a gestação e o 

bebê. A maioria das mães que 
frequentam está numa faixa 
etária de 16 a 20 anos. 

Segundo as mães, o projeto 
abriu portas de um mundo 

novo para as mais jovens e um 
‘despertar’ para outras. Elas 
demonstraram também uma 
imensa gratidão a todos os 
profissionais pela sua disponi-

bilidade e doação. O projeto 
incentiva muito o parto natural 
e a amamentação exclusiva nos 
primeiros meses. 

“Aqui se tem aconchego, 
amparo para mães que muitas 
vezes sofrem com uma família 
desestruturada, e aqui elas 
encontram apoio tanto dos 
psicólogos, quanto dos volun-
tários, para superar isso”, disse 
Thais, uma das participantes 
do projeto.

Para quem tem interesse 
no projeto, em agosto se inicia 
um novo grupo. Os encontros 
acontecem às sextas-feiras, das 
14h às 17h, no salão paroquial. 
As inscrições para a próxima 
turma podem ser feitas no dia 
4 de agosto. 

Mais informações pelo tele-
fone: 3921-9460

E-mail: obrasocperodolfoko-
morek@hotmail.com

Facebook: OBRA SOCIAL 
PADRE RODOLFO KOMOREK

Semana do
Trabalhador Rural

Aconteceu na noite do 
dia 25 de julho na capela do 
Bonsucesso, a Santa Missa 
dedicada aos moradores da 
zona norte rural pertencente à 
Paróquia de São Benedito, do 
Alto da Ponte. 

Também neste dia, 25 de ju-
lho, comemora-se na cidade de 

São José dos Campos o dia do 
trabalhador rural. Na semana 
anterior aconteceu a semana 
do trabalhador rural, quando 
Pe. Antonio Aparecido Alves 
(Toninho) dedicou grande par-
te do tempo para as visitas e 
atendimentos à população das 
sete capelas rurais da paróquia.

Coro diocesano se prepara
para apresentação no 
Santuário de Aparecida

Um grupo de aproximada-
mente 100 pessoas está an-
sioso para a chegada do dia 12 
de outubro, que esse ano será 
especial pois cantarão a missa 
da manhãano será especial 
para elas: cantarão a missa da 

manhã no dia da Padroeira do 
Brasil, no ano da comemora-
ção dos 300 anos do encontro 
da Imagem nas águas do Rio 
Paraíba. O repertório conta 
com cânticos compostos por 
Irmã Miria T. Kolling. O convite 

chegou no fim do ano passado 
e para o Coordenador Dioce-
sano para a música litúrgica, 
Leandro Evaristo, esse é um 
momento de união diocesana, 
pois une cantores de todas as 
regiões pastorais da diocese.

Pascom

Curtas
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Não tenhais medo: ide e evangelizai!
Atividades missionárias 

marcaram o mês de julho na 
Diocese. Em Monteiro Lobato 
a Semana Missionária Sale-
siana contou com o apoio 
do pároco, Pe. José Cesáreo. 
Em Igaratá, a juventude não 
mediu esforços para que as 
atividades acontecessem na 
Paróquia Nossa Senhora do 
Patrocínio. Em Paraibuna, 
os seminaristas da Diocese 
fizeram história na Paróquia 
Santo Antonio. Foram 50 co-
munidades visitadas em uma 
semana. Já em São José dos 
Campos e Jacareí, o projeto 
Rota 300 movimentou cinco 
paróquias que acolheram os 
100 jovens que vieram de 
várias partes do país para ce-
lebrar a Semana Missionária 
Nacional.

 
Semana Missionária
Nacional coloca a
Diocese na Rota 300

Sabe-se que julho é mês de 
férias, mas também existem 
jovens que abrem mão de 
uma parte do seu descanso 
para viver novas experiências. 
Foi o caso dos 100 jovens 
que participaram da Semana 
Missionária Nacional que foi o 
coroamento do Projeto Rota 
300 iniciado em dezembro de 
2013 e que se uniu também 
às celebrações dos 300 anos 
da ‘Mãe Aparecida’, com o 
enfoque juvenil.

A Mãe Aparecida andou 
pelo Brasil em muitos lugares 
levada, de fato, pela juventu-
de. A Semana Missionária Na-
cional nas dioceses banhadas 
pelo Rio Paraíba do Sul, onde 
a imagem foi encontrada, tem 
o sentido de coroar esses três 
anos de evangelização da 

juventude no Brasil.
O projeto Rota 300 é uma 

iniciativa da Comissão Episco-
pal Pastoral para a Juventude 

da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), e 
visa celebrar o encontro de 
Nossa Senhora Aparecida 

A Diocese de São José dos 
Campos acolheu cerca de 60 
jovens que vieram do Regio-
nal Sul 4 CNBB, da Diocese 
de São João da Boa Vista/SP 
e outros que se inscreveram 
por meio do site Jovens Co-
nectados.

Durante a Semana, eles 
foram acolhidos pelas Pa-
róquias Nossa Senhora do 
Paraíso, em Jacareí, Santa 
Teresinha, Nossa Senhora 
Aparecida, Coração de Jesus 
e Nossa Senhora de Fátima 
(Altos de Santana), em São 
José.

Como parte da programa-
ção, no dia 25, Dom Cesar 
participou com os jovens 
da “Catequese com o Bispo”, 
momento de aproximação do 
bispo diocesano de São José 
dos  Campos.

Para Mariana Dal Molin 
Plotegher,  da Diocese de 
Criciúma, Santa Catarina, a 
motivação em participar do 
projeto Rota 300 surgiu em 
2016, quando eles recebe-
ram a Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida na 
Diocese. Ela vai levar boas 
lembranças de nosso povo e 
principalmente as novas ami-
zades. “Que possamos, assim 
como Maria, ser missionários 
e missionárias em busca da 
Civil ização do Amor e do 
Reino de Deus”, completa a 
jovem que ficou os dias de 
missão na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, no Altos 
de Santana.

Já Régner Ítalo, essa foi a 
primeira oportunidade de 
fazer missão fora da Diocese 
dele. O jovem que veio de São 
João da Boa Vista, interior de 
São Paulo. “Com essa experi-

tendo como pilares a missão, 
capacitação e estrutura de 
acompanhamento, guiados 
pela espiritualidade Mariana.
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ência pude reviver minha fé, 
ouvir testemunhos e conhe-
cer mais a fundo a história de 
Nossa Senhora Aparecida”, diz 
ele. O missionário participou 
com os demais jovens na re-
gião que compreende a Paró-
quia Santa Teresinha, em São 
José dos Campos. Ele ainda 
conclui dizendo que vai levar 
com ele a alegria do povo e 
a disposição em acolhê-los 
com muito carinho.

Na cidade de Jacareí, os 
jovens foram recebidos na 
Paróquia Nossa Senhora do 
Paraíso. Pe. Tiago de Jesus 
Crucificado, pároco, destaca 
a importância da presença 
dessa juventude na comu-
nidade. “Foi algo muito es-
pecial porque despertou no 
coração dos jovens o desejo 
de ser discípulos missioná-
rios de Jesus. Eles saíam em 
pleno fervor de dar testemu-
nho, de anunciar, de construir 
o Reino de Deus”. Ele ainda 
ressalta que, assim como na 
parábola do Evangelho, o 
semeador saiu para semear, 
semeou no meio da paróquia 
sementes de esperança para 
que a juventude possa gemi-
nar cristãos comprometidos 
com a Palavra.

Igor França, da Paróquia 
Nossa Senhora do Paraíso, 
participou das atividades du-
rante a Semana Missionária e 
também avalia positivamen-
te os trabalhos. “Trouxemos, 
fizemos e levamos experiên-
cias fraternas nossas e da co-
munidade para nossas casas! 
Levo dessa missão a alegria 
e a compaixão de anunciar 
o Evangelho não só com pa-
lavras, mas, principalmente 
com a nossa vida e ações”, 
lembra ele.

Confira fotos da Semana 
Missionária do Rota 300 em 
nosso Flickr. 

Ação Missionária com a 
Juventude em Igaratá

Cerca de 60 jovens do Gru-
po de Animação Missionária 
(GAM) da Paróquia Coração 
de Jesus-SJC e da Paróquia 
Nossa Senhora do Patrocínio-
-Igaratá realizaram nos dias 
8 e 9 de julho uma Ação Mis-
sionária na cidade de Igaratá. 

Vida de Missionário. Os 
jovens se instalaram nas de-
pendências da Matriz Nossa 
Senhora do Patrocínio, usan-
do as salas como dormitórios 
e sala de oração e também a 
cozinha e banheiros, vivendo 
uma experiência de vida co-
munitária. 

Os missionários seguiram 
um cronograma de atividades 
que contou com momentos 
de oração entre eles, visita 
nas casas, Oratório (brinca-
deiras, gincanas e jogos com 
as crianças e jovens, artesana-
to para as mães, dentre outras 
atividades) e celebrações 
com toda a comunidade. 

As atividades foram realiza-
das no bairro Boa Vista, com 
visita às famílias, oratório, es-
porte, gincanas, brincadeiras 
e artesanato com crianças, 
jovens e toda a família. Após a 
Santa Missa foi promovida um 
Luau com a juventude. 

No domingo, a Ação Missio-
nária aconteceu na Matriz. Além 
das mesmas atividades e horários 
na parte da manhã e à tarde, 
teve também a reza do terço e 
o encerramento da Missão com 
a Santa Missa na Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Patrocínio.

Vivência da 
Espiritualidade Salesiana

Em Monteiro Lobato a Se-
mana Missionária teve como 
principal objetivo dar oportu-
nidade de viver a experiência 
de Deus em meio ao povo, a 
partir do protagonismo na 
evangelização e da vivência 
da Espiritualidade Salesia-
na. Outro objetivo também 
desse trabalho é favorecer 
às comunidades um novo 
entusiasmo, suscitado pelos 
jovens missionários.

Participaram da Semana 
Missionária na Paróquia Nos-
sa Senhora do Bonsucesso 
jovens do Colégio Salesiano 
de São José dos Campos e 
Cruzeiro.

Eis-me aqui, Senhor!
Os 35 seminaristas da Dio-

cese vivenciaram uma expe-
riência que vai ficar marcado 
na história de Paraibuna. A 
Paróquia de Santo Antonio re-
cebeu os futuros padres que 
se espalharam nas casas das 
famílias de 50 comunidades 
que compõem a paróquia.

Dom Cesar Teixeira celebrou 
a missa de abertura e também 
do encerramento da Missão 
dos Seminaristas. O bispo dio-
cesano ainda reforçou o desejo 
de que suscite vocações nesse 
território fértil. “A semente foi 
plantada, agora é rezar para 
que dê frutos”.

A praça da Igreja Matriz 
foi tomada por centenas de 
pessoas que participaram 
alegremente da Santa Missa. 
Para o seminarista Daniel, 
responsável pela semana, a 
palavra que define tudo é 
“gratidão”. Por todos os lados 
eram sempre recebidos com 
um sorriso no rosto e de bra-
ço abertos. Confira a reporta-
gem no canal do Youtube em 
youtube.com/diocesesjc.

Bernadete Mota
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Comunidade Tom de Amor
8 anos “servindo no amor e na alegria”

São apenas 18 anos. Sim, para um 
caminho dentro da Igreja de Cristo uma 
pequena caminhada, mas para nós um 
trajeto de muitas lutas, vitórias, derrotas, 
lágrimas e alegrias.

"O caminho se faz caminhando..." Esta 
frase sempre me vem ao coração e se torna 
cada vez mais como um alimento eficaz de 
perseverança, fidelidade e alegria em sa-
ber que Deus em sua infinita misericórdia 
se compraz de nós e ainda nos permite 
sermos mensageiros de Sua Palavra mes-
mo com toda nossa miséria.

Vendo nossa história que nasceu em 
1999 na Paróquia de São Sebastião, na 
Vila Industrial, em São Jose dos Campos 
com um coral de 40 vozes, que logo após se 
tornou um Grupo de Oração e depois seus 
primeiros caminhos como Comunidade, é 
clara e nítida a mão de Deus nos guiando, 
a mão de Deus nos corrigindo, a mão de 
Deus nos abençoando.

Tivemos muitas vezes que recomeçar. 
Sim, recomeçar, do zero. Da Paróquia São 
Sebastião fomos enviados em 2007 para 
Vista Verde por Dom Moacir e acolhidos 
pelo Padre Rodolfo Leal e toda comu-
nidade paroquial de Nossa Senhora da 
Soledade. Ali tivemos nossa primeira Casa 
de Missão. Em 2011, Dom Moacir nos 
lança novamente em nova missão. Agora 
para Eugênio de Melo. Com carinho fomos 

também acolhidos pelo Cônego Gouveia 
e também alicerçamos nossa nova Casa 
de Missão. Retiros, formações, eventos, 
ações caritativas, sempre o Senhor nos 
proporcionando trabalhos.

Com a vinda do Pe. Luciano e bênção 
do então Administrador Diocesano, Pe. 
Djalma lançamos o retorno do Hallel Vale 
Som e Vida que teve duas edições no dis-

trito. Em 2016 por motivos de adequações 
estruturais tivemos que realizar o evento 
longe de casa, no Parque da Cidade.

Mas o Senhor continua sempre nos 
dando novidades e desafios. Assim, após 
discernir novos planejamentos de evange-
lização, somos lançados com as bênçãos 
de Dom Cesar a uma nova missão: voltar 
ao primeiro amor, à nossa raiz, à Paróquia 

São Sebastião.
Um novo desafio, uma nova etapa de 

nossa caminhada, mas que, com certeza, 
continuará tendo de nós uma grande 
vontade de seguir forte nosso carisma 
de “servir no amor e na alegria”, na mis-
sionaridade de sermos vozes a clamar 
no deserto com a identidade renovada, 
avivada e sempre jovem através de dos 

meios de comunicação (nossa revista, 
rádio web, mídias sociais, portal), grupo 
de oração, eventos formativos, Hallel Vale 
e muito mais.

Rogamos a Deus, pela intercessão 
de São João Batista, nosso baluarte, 
as bênçãos necessárias para podermos 
continuar a servir nossa Igreja Particular 
com obediência e fidelidade, em especial 
ao nosso novo Pároco Pe. Vieira. Rogamos 
também a Deus as bênçãos sobre Pe. 
Ademir, pároco de nossa saudosa Paróquia 
Imaculada Conceição de Eugênio de Melo, 
para que ele possa juntamente com os 
paroquianos dar continuidade no trabalho 
de Evangelização. A todas as pastorais, 
movimentos e comunidades ribeirinhas 
nosso agradecimento pela parceria de 
fé e trabalhos que pudemos com muito 
amor e carinho desenvolver nestes 5 anos 
de missão nesta terra querida de Eugênio 
de Melo.

Rogo a cada irmão e irmã de nossa dio-
cese e também aos que nos acompanham 
de outros lugares do Brasil que intercedam 
por nós para que possamos assim trilhar 
com fidelidade e unção o chamado de 
Deus, de ser Comunidade Tom de Amor.

Deus os abençoe.
Luis Carlos Bustamante Costa

Fundador da Comunidade

Vem aí mais uma edição
do Hallel Vale !

Neste ano o Hallel Vale acontece nos 
dias 18 e 19 de novembro no Parque da 
Cidade, em São José dos Campos, e mais 
uma vez confirma a presença de importan-
tes nomes da música católica e também 
pregadores. 

Em comunhão com a Igreja em todo 
o Brasil, o Hallel 2017 terá como lema 
“Salve, ó Mãe Aparecida”, uma menção ao 
Ano Mariano (2016 – 2017) e os 300 anos 
do encontro da Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, que será celebrado no Santuário 
Nacional em 12 de outubro de 2017.

“Dizer sim ao chamado de Deus 
através do autoconhecimento e da 
intimidade com o espírito santo" 

Nos últimos dias 15 e 16 de julho, o 
seminário Sta. Teresinha, em São José 
dos Campos, recebeu o Retiro de Silêncio 
voltado aos vocacionados do 2º ano da ca-
minhada vocacional que se iniciou em 2016.

O encontro foi marcado pelos vários 
períodos de reflexão introspectiva sobre 
a intimidade de cada um com o Espírito 
Santo, bem como pelos momentos de 
partilha a fim de que se amadurecesse 
nos corações o chamado às vocações 
da Igreja.

Também marcou a realização do 
primeiro Ofício da Luz. O momento de 
profunda espiritualidade e contempla-
ção em meio às luzes de velas, propôs 
a admiração dos ícones de Jesus e de 
Maria, centrando-se na palavra de Deus. 
O Ofício da Luz realizado na noite de 
sábado (15), foi um momento onde 
em meio aos cânticos gregorianos e a 
proclamação da escritura, pôde-se rezar 
buscando, através da meditação destes 
símbolos, chegar ao coração de Jesus, 

colaborando, assim, com o pensamento 
vocacional.

O Retiro contou com a participação 
de 27 vocacionados, dentre os quais 
estão candidatos ao seminário, à vida 
religiosa/consagrada e ao laicato, que 
receberam, durante todo o final de se-
mana, a visita de palestrantes que, com 
maior esclarecimento sobre os temas, 
puderam auxiliar no amadurecimento 

do discernimento vocacional.
O Retiro encerrou-se com a Santa 

Missa, no domingo (16), presidida 
pelo assessor diocesano para a Pastoral 
Vocacional, Pe. Rogério Félix, que refletiu 
a importância de “se estar aberto, como 
um terreno fértil, para ouvir o chamado 
de Deus e dizer sim a ele”.

Flávio Roberto dos Santos
Secretário Diocesano da Pastoral Vocacional

Social – Além de promover a evangeli-
zação pelos meios musicais – sua principal 
característica, o Hallel 2017 também vai 
promover a arrecadação de alimentos 
para entidades assistenciais da região. A 
participação nos shows deste ano continua 
gratuita com o pedido de doação de 1 Kg 
de alimento não perecível (exceto sal).

Em São José dos Campos, o Hallel Vale 
foi realizado pela primeira vez em 2001, 
organizado pela comunidade Católica Tom 
de Amor com ajuda de diversas pastorais e 
associações da Diocese.

  
#reserveestadata: 18 e 19 de novembro 

de 2017 no Parque da Cidade em São José 
dos Campos.

Hallel Vale 2017 -  “Salve, ó Mãe 
Aparecida”

Presença da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida

Acompanhe nossas redes: 
facebook.com/hallelvalesomevida
Instagram.com/hallelvale 
Twitter.com/hallelvale 
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Artigo

Ser catequista no estilo mariano
No último domingo de agosto, 

próximo dia 27, celebraremos 
novamente o Dia Nacional do 
Catequista. Aproveitando o de-
curso do Ano Mariano, em razão 
do tricentenário do encontro da 
imagem de Nossa Senhora Apare-
cida nas águas do rio Paraíba, po-
deríamos refletir sobre as atitudes 
do catequista inspiradas no que 
lemos sobre Maria de Nazaré nos 
evangelhos. 

Abertura. Maria é uma mulher 
de fé, portanto atenta à voz de 
Deus e disponível para colaborar 
com o seu projeto de salvação. “Eis 
aqui a serva do Senhor! Faça-se em 
mim segundo a tua palavra!” (Lc 
1,38), responde ela ao Anjo. 

A atitude fundamental de um 
catequista deverá ser a abertura 
para colaborar com a vontade de 
Deus, dado que a obra da evange-
lização é, em primeiro lugar, um 
projeto divino.

Iniciativa. Após a anunciação, 
ao ficar sabendo da gravidez de 
Isabel, já no sexto mês, Maria não 
espera um grito de socorro da 
prima. Tomando iniciativa, parte 
“apressadamente” para a casa de 
Zacarias, sem deixar-se abater 
pelo caminho difícil da “região 
montanhosa” que precisava atra-
vessar (cf. Lc 1,39ss). O catequista 
que se coloca a serviço de Deus 

através da comunidade toma a 
iniciativa em vez de ficar parado 
vendo as coisas acontecerem, se 
envolve nos trabalhos pastorais 
sem sucumbir aos obstáculos que 
porventura aparecem. 

Sensibilidade. Atenta ao que 
se passa ao redor, Maria não deixa 
de perceber a carência daqueles 
que “não têm vinho”. Nas bodas 
de Caná (cf. Jo 2,1ss) intervém 
com presteza, ciente de que não é 
o centro das atenções, apontando 
para Jesus e confiando em sua 
misericórdia. Se não entrarmos 
na dinâmica da solidariedade, 
agindo em favor das necessi-
dades dos outros, corremos o 
risco de pensarmos somente no 

que falta para nós. Deste modo, 
o catequista é chamado a estar 
sempre atento às necessidades 
dos catequizandos e dos demais 
catequistas, ponderando que 
contribuição poderia dar. 

Presença. Aos pés da cruz de 
seu filho, Maria não pôde fazer 
muita coisa. Contudo, se fez, ao 
menos, presença solidária na 
dor. Ela sofre com e por Jesus e 
permanece “de pé” (Jo 19,25), 
graças a sua esperança. Nenhum 
catequista conseguirá preservar 
seu catequizando de todos os 
problemas. A realidade nos põe 
diante de inúmeras situações 
complexas e, às vezes, trágicas. 
Mas o catequista, alicerçado na 

esperança cristã, representará a 
Igreja solidária nas horas de dor, 
que, embora não consiga resolver 
os problemas como gostaria, não 
abandona seus filhos. 

Perseverança. Maria não é au-
tossuficiente, portanto, não se co-
loca acima da comunidade. Após 
a ascensão de Jesus permanece 
em oração junto aos apóstolos 
e aos demais discípulos, espe-
rando confiante o Dom do Alto 
(cf. At 1,14). Verdadeira discípula 
porque ouve a Palavra de Deus e 
a põe em prática (cf. Lc 11,28), ela 
sabe que sem comunidade não 
há seguimento de Jesus. Assim é 
o catequista, não se coloca acima 
ou à parte da comunidade, mas 

persevera junto com ela, com 
suas virtudes e seus vícios. 

Enfim, estas são algumas das 
atitudes de Maria que podem 
inspirar os catequistas em suas 
atividades pastorais e em sua 
atuação cristã de modo geral. O 
Reino não exige de nós perfeição, 
todos sabemos de nossas fra-
quezas, mas que haja empenho, 
dedicação, vontade de fazer o 
Evangelho frutificar para a vida 
do mundo. Inspiremo-nos “no 
“estilo mariano” evangelizador. 
Estilo feito de força e ternura, de 
justiça e amor, de sensibilidade, 
que descobre os mínimos sinais 
do Evangelho, assim como dos 
grandes acontecimentos. Maria 
é „modelo eclesial para a evan-
gelização (...) para que a Igreja 
se torne uma casa para muitos, 
uma mãe para todos os povos, e 
torne possível o nascimento de 
um mundo novo e de pessoas 
novas” (Doc. 107 CNBB, Iniciação 
à vida cristã, 114).

Que a bem-aventurada Virgem 
Maria, a Senhora Aparecida e es-
trela da evangelização, interceda 
pelo ministério de todos os cate-
quistas em nossa Diocese. Amém.

Pe. Evérton Machado dos Santos
* Vigário da Paróquia São Dimas e assessor diocesano da 

Animação Bíblico-Catequética.

Faculdade Católica-SJC
oferece cursos de Extensão

Cursos rápidos com conteúdo de qualidade para o cresci-
mento humano e espiritual.

A Faculdade Católica de São José dos Campos oferece 
cursos de extensão, com aulas semanais ministradas por 
mestres e doutores em diversas áreas. Cada curso tem um 
investimento mensal de R$ 70,00. Os estudantes receberão 
certificado emitido pela Católica-SJC.

Confira as opções de cursos a serem realizados no segun-
do semestre de 2017 e inscreva-se pelo site ou pelo telefone 
4009-8383.

Introdução à Liturgia II:
Ano Litúrgico e Liturgia das Horas
Prof. MSc.  Pe. Luiz Gustavo Santos Teixeira
Horário: 19h às 20h30
Período: agosto a novembro, às segundas-feiras

Arte Sacra e seus Fundamentos
Profª. MSc. Fernanda Costa
Período: agosto a novembro, às quartas-feiras
Horário: 19h às 20h30

Antropologia Filosófica
Profª MSc. Ana Carolina
Horário: 19h às 20h30
Período: agosto a novembro, às quartas-feiras

Gestão Estratégica de Pessoas
Profa. MSc. Maria Inêz de Lima Mörtl
Horário: 19h às 20h30
Período: agosto a novembro, às sextas-feiras
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O carisma da Esperança
O Grupo Esperança Viva 

(GEV) tem sua identidade pró-
pria sendo uma extensão da 
Fazenda da Esperança e realiza 
trabalhos com dependentes 
químicos colocando em práti-
ca as experiências vividas por 
meio do Evangelho.

Quem pode procurar o 
GEV? O grupo tem como fina-
lidade abordagem às famílias 
ou o próprio dependente que 
pede ajuda para se tratar do 
vício. Antes do jovem ser 
encaminhado para Fazenda 
é necessário fazer alguns 
exames práticos os quais a 
entidade conta com volun-
tários que ajudam a agilizar 
a sua entrada na fazenda. 
Voluntários estes chamados 
de Anjos.

Os encontros. Nesse perío-
do o jovem e seus familiares 
são convidados a participar 
de três a quatro reuniões do 
GEV. Assim, ao chegar na Fa-
zenda ele já estará preparado 
para entender a proposta 
oferecida chamada de “tripé” 
(Trabalho, Espiritualidade e 

Convivência). As famílias, por 
sua vez, continuam frequen-
tando as reuniões sendo elas 
preparadas para as visitas 
e para receber esse jovem 

quando sair da fazenda.
Hoje também existem aque-

las mães que mesmo que seu fi-
lho não tenha dado o seu “sim”, 
elas sentem a necessidade de 

estar presentes, enfrentar e en-
tender como lidar com os eles.

Há relatos de mães que, 
fazendo a experiência da Pa-
lavra vivida, passam a abraçar 

a dor de outras mães e se 
lançam para ajudar dando 
um verdadeiro exemplo de 
fidelidade nas salas.

"Estar no mundo sem ser 
do mundo". Muitos frutos fo-
ram e são colhidos a cada dia 
graças ao trabalho árduo dos 
missionários da Fazenda Espe-
rança. Claudemir, paroquiano 
da Sagrada Família, também 
passou pelo GEV e Fazenda 
(2016-2017) e hoje se prepara 
para uma missão na África e a 
Vanessa, voluntaria do GEV e 
da Fazenda, é paroquiana da 
Matriz São José e também está 
em missão com as Franciscanas 
de Siessem numa fazenda em 
Coroatá (MA).

Desde janeiro de 2017, a 
pedido do Pe. Luis Fernando 
Soares, foi iniciado mais um 
grupo, dessa vez na Paróquia 
Espirito Santo e está sob a 
responsabilidade de Leandro, 
que também passou pelo 
GEV e Fazenda (2015 e 2016), 
e, com sua esposa Rosinalda 
assumiu o GEV Misericordiar.

Dia Mundial de Oração
pelo Cuidado da Criação

Nossa diocese, atendendo 
ao desejo do Papa Francisco, 
irá celebrar o “Dia Mundial de 
Oração pelo Cuidado da Cria-
ção”. O papa instituiu esta data 
na Igreja Católica no ano de 
2015, escolhendo a dia 01 de 
setembro para que celebremos 
em comunhão com a Igreja Or-
todoxa, que tradicionalmente 
já celebrava a data.  Relem-
bremos algumas palavras do 
Santo Padre, por ocasião da 
instituição deste dia:

“Como cristãos, queremos 
oferecer a nossa contribuição 
para a superação da crise eco-
lógica que a humanidade está 
vivendo. Por isso devemos, 
antes de tudo, buscar no nosso 
rico patrimônio espiritual as 
motivações que alimentam a 
paixão pelo cuidado da criação, 
lembrando sempre que para 
aqueles que creem em Jesus 
Cristo, Verbo de Deus que se 

fez homem por nós, «a espiri-
tualidade não está desligada 
do próprio corpo nem da na-
tureza ou das realidades deste 
mundo, mas vive com elas e 
nelas, em comunhão com tudo 
o que nos rodeia» (LS, 216). A 
crise ecológica nos chama, por-
tanto, a uma profunda conver-
são espiritual: os cristãos são 
chamados a uma «conversão 
ecológica, que comporta dei-
xar emergir, nas relações com 
o mundo que os rodeia, todas 
as consequências do encontro 
com Jesus» (LS, 217).”

Para que possamos assim 
bem celebrar, a diocese está or-
ganizando uma bonita celebra-
ção no dia 01 de setembro, às 
19h30, na Catedral São Dimas. 
Todos estão convidados a es-
tender este período, unindo-se 
aos cristãos em todas as partes 
do mundo, para rezar e cuidar 
da criação, de forma especial, 

até 04 de outubro, dia de São 
Francisco de Assis.

Em sintonia com estas datas, 
a Comissão Socioambiental da 
diocese está divulgando a cam-
panha “Compromisso Laudato 
Si” do Movimento Católico Glo-
bal pelo Clima, com o apoio da 
CNBB. O objetivo é obter a assi-
natura de, pelo menos, 1 milhão 
de católicos dentro de 5 anos, 
em todo o planeta, para que 
indivíduos, famílias, paróquias e 
organizações se comprometam 
a colocar em prática os objetivos 
da Encíclica Laudato Si, assumin-
do a rezar pela e com a criação, 
viverem com simplicidade e se 
engajarem no cuidado com a 
nossa casa comum. Para aderir 
a iniciativa, acesse o link www.
vivalaudatosi.org e faça a sua 
assinatura virtual. 

Participe destas ações! Va-
mos orar e agir pelo cuidado 
de nossa Casa Comum!
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Compromissos do Bispo Diocesano

Visita Pastoral – Paróquia N. Sra. do Bonsucesso (Monteiro Lobato)

Encontro Estatual das Comissões em Defesa da Vida

 Missa da Novena da Padroeira Paróquia Santana

Crisma nas paróquias Santa Cecília (foto), Paróquia São José, Esposo de Maria (foto) e Paróquia São Vicente de Paulo

Missa de Abertura do Renasem

Missa Encerramento Missões Seminaristas

Missa no Aniversário da Cidade de São José dos Campos

Missa no Aniversário da Cidade de São José dos Campos

Missa de Abertura Semana Missionária ParaibunaCatequese com o bispo Rota 300
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Paróquias em festa

Liturgia das Horas
O Grupo N. S. Natividade convida 
para o Retiro de Homens que 
será realizado na Casa de Retiro 
Monte Tabor nos dias 25, 26 e 
27/08/2017 – Tema: “Levantou-
-se pois, e foi ter com seu Pai – Lc 
15,20”. Informações e inscrições 
com Rodolfo (12) 988365313 e 
Adão (12) 988328204”.

Retiro para casais
VI Reconstruir     
De 25 a 27 de agosto acontecerá 
o VI Reconstruir, na Comunidade 
Magnificat. A taxa de inscrição é 
de R$60,00 por casal. Os pais que 
quiserem podem levar os filhos, 
pois haverá “Espaço Kids”, com 
uma programação especial para 
a evangelização com as crianças 
(crianças até 6 anos não pagam). 
Mais informações e inscrições: (12) 
3944-1633 ou pelo WhatsApp (12) 
97403-4229.

Novena e Festa do Padroeiro – 
Paróquia São João Bosco
De 11 a 20 de agosto, a Paróquia 
São João Bosco, no Jd. das Indús-
trias, em São José dos Campos, 
celebra o padroeiro com a novena 
em comunhão com a Semana 
Nacional da Família. Ao longo 
dos nove dias, padres convidados 
refletem com a comunidade temas 
do subsídio Hora da Família. 
Dia 11 de agosto (6ª-feira) - Mis-
sa, às 19h30, presidida por Pe. 
Rinaldo Roberto de Rezende e 
concelebrada pelos padres da 
Região Pastoral 1.
Dia 12 de agosto (sábado) – Missa, 
às 18h, presidida pelo Pe. Jésus 
Andrade Guimarães.
Dia 13 de agosto (domingo) – 
Missa, às 18h, presidida pelo Pe. 
Luis Lobato.
Dia 14 de agosto (2ª-feira) – Mis-
sa, às 19h30, presidida pelo Pe. 
Ademir Nunes Farias.

Dia 15 de agosto (3ª-feira) – Mis-
sa, às 19h30, presidida pelo Côn. 
Carlos Antônio da Silva.
Dia 16 de agosto (4ª-feira) – Mis-
sa, às 19h30, presidida pelo Dom 
Antônio Carlos Altieri, SDB. 
Dia 17 de agosto (5ª-feira) – Missa, 
às 19h30, presidida pelo Dom Cesar 
Teixeira, SDB. Neste dia haverá a 
recepção e bênção do relicário e 
nova imagem de São João Bosco.
Dia 18 de agosto (6ª-feira) – Mis-
sa, às 19h30, presidida pelo Dom 
Eduardo Pinheiro da Silva, SDB.
Dia 19 de agosto (sábado) – Missa, 
às 18h, presidida pelo Pe. Eduardo 
Franga e Silva. 
Dia 20 de agosto (domingo) – Dia 
da Festa. Procissão, às 17h, segui-
da de missa solene presidida pelo 
Pe. Eduardo Fraga e Silva.
Endereço: Rua Aimbiré, 50 – Jd. 
das Indústrias – SJCampos. In-
formações: (12) 3933-0366 / pr-
qsaojoaobosco@diocesesjc.org.br
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Resposta da edição de julho – Letra C: Paróquia Santo Antonio/Paraibuna
Ganhadora: Silvana Carvalho Miranda Neves – Paróquia Sant’Ana

Livro Na Cruz de Cristo
Somos Curados

Ironi Spuldaro partilha no livro Na Cruz de Cristo 
somos curados aquilo que tem testemunhado 
durante os anos como missionário: vidas curadas, 
relatos, esperança e verdadeiros milagres. São fatos 
reais, vividos e ouvidos pelo autor, sobre a grandeza 
do poder de Deus, além da sua própria história, 
marcada pela fé desde o seu nascimento. E no 
final de cada capítulo, você encontrará relatos de 
pessoas que experimentaram o Poder de Deus em 
suas vidas.

Assista no canal do Youtube

  
Aniversariantes

Especial JE 25 anos
O Jornal Expressão chega a marca dos 25 anos de circu-
lação na Diocese. Durante esses anos de história muito 
foi noticiado, informado e levado a todos os cantos da 
comunidade diocesana. Você é capaz de lembrar de qual 
edição foi essa capa? 

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 agosto.  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 – Edição de Julho de 1999
B – Edição de Março de 2004
C – Edição de Setembro de 2012

Natalício
1 Pe. Vicente Benedito Simões
6  Diác. José Arantes Lima
6  Diác. Roberto de Jesus Caetano
7  Pe. Luiz Alberto Conde (Pe. Betão)
9  Diác. Ismael Pamplona da Silva
14  Pe. Luiz Antônio Pinto
15  Diác. José Carlos Moreira
16  Diác. Paulo Vieira Gonçalves
16  Diác. José Roque da Rosa
20  Pe. Fridianus Ati, SVD
21  Diác. José Pedro de Camargo
23  Diác. Albino Santos Bicudo
23  Pe. Rogerio de Souza de Lemes
24  Pe. Sebastião Cesar Barbosa
24  Diác. Paulo Camargo da Silva
25  Diác. Geraldino Grégio
25  Pe. Fabiano Kleber Cavalcante Amaral
27  Pe. Ivo Demétrio Lourenço
29  Diác. Isomero Nogueira

Ordenação
2  (2003)  Dom Dimas Lara Barbosa
  (ordenação episcopal)
10  (2001)  Diác. Dário Paes de Brito
10  (2001)  Diác. José Antonio Ap. Friggi
10  (2001) Diác. Sebastião Marques de Andrade Filho
11  (2012)  Diác. Jovino Rezende Neto 
11  (2012)  Diác. Mauro José da Costa
11  (2012)  Diác. José Roberto de Paula Ferreira 
11  (2012)  Diác. Alexandre Magno de Andrade
11  (2012)  Diác. Vicente Ferreira de Souza
11  (2012)  Diác. José Portes Grigio
11  (2012)  Diác. Gilson Andrade de Paula
12  (2000)  Pe. Narciso Donizete Esmério da Silva
13  (2011)  Diác. Albino Santos Bicudo
13  (2011)  Diác. Benedito Moreira dos Santos 
13  (2011)  Diác. Carlos Roberto Firmino
13  (2011)  Diác. Celso de Magalhães
13  (2011)  Diác. Coriolano Edson Rosa
13  (2011) Diác. Dionísio Bacelar Sobrinho
13  (2011)  Diác. Domingos Sávio Damico Fernandes
13  (2011)  Diác. Geraldo Angelo de Carvalho
13  (2011)  Diác. Geraldo de Assis Ribeiro

13  (2011) Diác. Hélio César da Silva
13  (2011) Diác. Hélio Lemos da Rocha
13  (2011) Diác. Hervê Alves da Silva
13  (2011) Diác. Isomero Nogueira
13  (2011) Diác. João Mateus de Oliveira
13  (2011) Diác. João Mendes Dunhão
13  (2011) Diác. João Roberto Queiroz
13  (2011) Diác. João Sabino Soares Junior
13  (2011) Diác. José Aleixo Pereira
13  (2011) Diác. José Alencar Ribeiro
13  (2011) Diác. José Aparecido de Queiroz Souza
13  (2011) Diác. José Carlos Moreira
13  (2011) Diác. José Cirilo da Silva
13  (2011) Diác. José Hélio dos Reis
13  (2011) Diác. José Mauro Miranda
13  (2011) Diác. José Silva 
13  (2011) Diác. Lucrécio Zanella
13  (2011) Diác. Luiz Wanderley da Cruz
13  (2011) Diác. Luiz Alberto Rodrigues dos Santos
13  (2011) Diác. Mauro Ossamu Aoki
13  (2011) Diác. Mauro Renó do Prado
13  (2011) Diác. Noel José de Freitas 
13  (2011) Diác. Olinto Renó Campos
13  (2011) Diác. Orlando Berti
13  (2011) Diác. Oscar Ivo
13  (2011) Diác. Paulo Cesar de Oliveira
13  (2011) Diác. Paulo Pereira
13  (2011) Diác. Pedro Luiz de Souza
13  (2011)  Diác. Raimundo Nonato Diniz do   
  Nascimento
13  (2011) Diác. Roberto de Jesus Caetano
13  (2011) Diác. Rogério Barbosa Sansoni
13  (2011) Diác. Rubens Karnauchovas
13  (2011) Diác. Silvio Simão dos Santos
13  (2011) Diác. Valdair Donizete Adriano
13  (2011) Diác. Valdomiro Aparecido Andrade
13  (2011) Diác. Van Der Laan Lúcio de Oliveira
13  (2011) Diác. Vanderci José Sales
15  (1979) Pe. Arthur Cesário Rodrigues Motta
19  (2012) Diác. José de Souza Carvalho 
21  (1999) Diác. Dorival Ap. de Campos Filho
23  (1980) Frei Joacir Borges, OSM
27  (1988) Diác. José de Morais Paula
29  (2015) Diác. José Luiz Freire de Aguiar Lessa

Espaço do leitor

Brinde do mês de agosto

youtube.com/diocesesjcampos_
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