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O tempo é um dos mais perfeitos aliados do ser humano em 
seu processo de amadurecimento, pois, entre outras coi-
sas, faz enxergar o valor escondido nas realidades, mesmo 

que em sua origem sejam simples ou carentes de recursos huma-
nos e materiais. 

No começo, as coisas podem até ser insignificantes aos olhos 
ambiciosos ou ter um ar de projeto muito ousado para quem não 
acredita no seu próprio potencial, mas, com o passar dos anos 
mostram-se fecundas e vocacionadas a serem mais.

Nem mesmo as novidades tecnológicas que surgem parale-
lamente e evoluem rapidamente são capazes de apagar o brilho 
daquilo que nasceu sob inspiração divina e existe para fazer di-
ferença.

Ao ler essas palavras que o caro leitor tenha em mente o pró-
prio informativo que tem em mãos, órgão oficial da Diocese de 
São José dos Campos, nascido há 25 anos e que, providencial-
mente, recebeu o nome de EXPRESSÃO.

Lançado na celebração dos 500 anos do descobrimento da 
América, o Jornal EXPRESSÃO, robusto e repleto de riquezas 
como este continente, é motivo de orgulho para seus idealiza-
dores e atuais responsáveis pois consolidou-se nesse quarto de 
século como instrumento de informação, formação e, sobretudo, 
comunhão.

Diante dessas constatações não há atitude mais justa do que 
render graças a Deus que inspirou essa magnífica obra de comu-
nicação e que ao longo desses 25 anos providenciou pessoas para 
darem sua colaboração em vista de seu desenvolvimento, me-
lhoria e conquista do lugar que lhe é devido.

A gratidão que brota dos corações em momento tão significati-
vo estende-se a todas as pessoas que contribuíram e contribuem 
para que o EXPRESSÃO exista e cumpra bem sua missão. 

Com as palavras do Salmo 125, a Diocese de São José dos Cam-
pos proclama: “Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de 
alegria!”.

Por este motivo, esta edição apresenta um traçado histórico do 
Jornal EXPRESSÂO, destacando os momentos chave de sua evo-
lução. 

Voltado para o passado recente, o EXPRESSÂO de outubro fala 
também da Semana Teológica, que refletiu a temática mariológi-
ca, fazendo eco ao Ano Mariano que a Igreja no Brasil está viven-
do e celebrando. 

Com seu olhar projetado para o futuro, abrimos o Processo Se-
letivo 2018 da Faculdade Católica de São José dos Campos. A fi-
cha de inscrição pode ser encontrada no final dessa edição e você 
pode deixar na secretaria de sua paróquia.

Mergulhado na atualidade da Igreja e nas demandas do mun-
do, este EXPRESSÂO oferece ainda aos seus leitores um rico texto 
a respeito do mês missionário, convidando-os a sair para anun-
ciar Jesus Cristo com renovado empenho.

Fiel à sua missão, o Jornal EXPRESSÃO avança na história en-
volvendo a todos na experiência de fé vivida na Diocese de São 
José dos Campos e tornando-se protagonista de tempos novos e 
fecundos na ação evangelizadora e na comunicação a serviço da 
vida e da paz. 

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. 
Envie para nosso email redacao@diocesesjc.org.br.

Parabéns em primeiro lugar aos paro-
quianos da Paróquia de São Silvestre, 
que receberam este presente do 
Senhor Bispo de ter junto a vocês um 
padre novo e de uma espiritualidade 
gigantesca.
Padre Rogério, pode ter certeza que 
o pouco que conosco ficou em nossa 
Paróquia de São Francisco de Assis, 
muito nos ensinou e nos agraciou com 
sua presença. Que Deus em sua infi-
nita misericórdia possa manter você 
sempre neste caminho que escolheu 
de levar o Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo em seu coração, seja onde 
for designado.
Sucesso em sua nova missão e que 

“

Em setembro, comemoramos o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência e o Jornal Expressão nos conce-
deu uma belíssima matéria a respeito. Foi um marco no 
processo de reconhecimento e respeito a estas pessoas 
que ainda precisam lutar para tentar fazer valer seus di-
reitos de participação e cidadania. Nossa Diocese, aberta 
e sensível a esta causa, há anos vem abrindo espaços de 
acolhimento e reconhecimento.
Hoje, meu agradecimento vem junto a um convite: abra 
seu coração, entregue-se com alegria e vamos levar 
às PcDs, o reconhecimento de sua plenitude. Vamos 
torná-los atuantes e participativos em seus grupos, 
movimentos e pastorais. 
Vamos conhecê-los e encontrar em seus testemunhos, 
o grande Amor de Deus por nós!
 Angelita R. dos Santos – Coordenadora da Pastoral da Pessoa com Deficiência – PES

“
“Ser igual entre os diferentes”

“Saudação”

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do artigo 23º do Estatuto Social da Obra Social e Assistencial 
São Dimas, ficam convocados os associados e interessados à Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 18 de Outubro de 2017 às 20 horas na 
Sede Social. Praça Monsenhor Ascanio Brandão, 01, Bairro São Dimas, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1. Eleição e posse da nova diretoria;
2. Apresentação da situação da Obra;
3. Outros assuntos referente a Obra Social.
Pedimos a gentileza de trazer CPF e RG para constar na lista de presença.

São José dos Campos, 12 de setembro de 2017
Padre Rinaldo Roberto de Rezende - Diretor Coordenador

o Senhor possa ter cada vez mais 
discernimento para conduzir o novo 
rebanho.
Felicidades! Abraços.

Donizeti Aparecido Martins, Maria e família
Sobre a Nomeação do Pe. Rogério Lemes para a Paróquia São Silvestre, 

como Presbítero Cooperador.
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Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB
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Palavra do Pastor

Com alegria, nossa Diocese de São José dos 
Campos se junta à toda Igreja Católica do Brasil 
para, neste ano de 2017, celebrar os 300 ANOS 

DO ENCONTRO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO APARECIDA no rio Paraíba no ano de 1717. 
Por isso dizemos que foram 300 anos de bênçãos e de 
graças para o povo brasileiro. Para comemorar com maior 
solenidade essa efeméride, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – CNBB – convocou um ANO MARIANO, 
que estamos prestes a encerrar. 

O Ano Mariano foi vivenciado desde 12 de outubro do 
ano passado e vai se encerrar no dia 11 de outubro deste 
ano. Na convocação para o Ano, dizia a CNBB: “... como no 
episódio da pesca milagrosa narrada pelos Evangelhos, 
também os nossos pescadores passaram pela experiên-
cia do insucesso. Mas, também eles, perseverando em 
seu trabalho, receberam um dom muito maior do que 
poderiam esperar: ‘Deus ofereceu ao Brasil a sua própria 
Mãe’. Tendo acolhido o sinal que Deus lhes tinha dado, 
os pescadores tornam-se missionários, partilhando com 
os vizinhos a graça recebida. Trata-se de uma lição sobre 
a missão da Igreja no mundo: ‘O resultado do trabalho 
pastoral não se assenta na riqueza dos recursos, mas na 
criatividade do amor’ (Papa Francisco)”. O leve sorriso 
presente na Imagem reflete o carinho e a alegria de Deus 
por cada um de nós.

Muitos peregrinos, devotos e romeiros de Nossa 
Senhora Aparecida, acorrem ao seu Santuário Basílica, 
em Aparecida, cidade paulista, no Vale do Paraíba, 
para homenagear e render piedosa devoção à Mãe do 
Redentor, Mãe dos brasileiros, e confiando na sua ma-
ternal proteção e poderosa intercessão, buscam consolo 
em suas angustias e tribulações, refúgio nos momentos 
difíceis e uma verdadeira e singela devoção àquela que 
soube e quis fazer sempre a vontade de Deus. Adentrar 
ao seu Santuário Basílica é um gesto visível e piedoso da 
grande devoção que os brasileiros e brasileiras têm por 
sua Rainha e Padroeira. São muitos os que se dirigem à 
capital mariana do Brasil, capital da fé e lugar de mística. 
Anualmente acorrem ao trono da Mãe Aparecida 12 
milhões de pessoas, segundo as estatísticas oficiais do 
Santuário Nacional. O piedoso gesto de peregrinar ao 
Santuário tem as suas origens já no início da história 
do povo de Israel e do próprio cristianismo. Peregrinar 
significa colocar-se a caminho de um determinado lugar 
santo. Israel subia em peregrinação à Jerusalém para 
oferecer sacrifícios e honrar o nome de Deus no Santuário. 
Já Santa Helena, a mãe do Imperador Constantino, reali-
zara, segundo os relatos atuais, a primeira peregrinação 
à Terra Santa; o destino foi o Santo Sepulcro. Peregrinar 
é um dos meios que nos faz pensar na conversão diária. 
Os cristãos caminham rumo à pátria definitiva, ou seja, à 
eternidade. O gesto de colocar-se em movimento é dizer 
que almejamos um encontro pessoal com Jesus Cristo. 

A Igreja, quando invoca Maria como “Mãe de Deus” 
e venera/considera nela a mais alta dignidade conferida 
a uma criatura, não lhe atribui, portanto, um culto igual 
ao das Pessoas divinas. Há uma distância infinita entre 
a veneração mariana e a adoração que é dirigida a Deus. 
Entretanto, entre o culto mariano e o prestado a Deus 
há uma continuidade, pois, a honra devida a Maria está 
ordenada e conduz à adoração da Santíssima Trindade. 
É o Concílio Vaticano II que, em perspectiva cristológica, 
afirma que “o nosso mediador é só um, segundo a palavra 
do Apóstolo: ‘não há senão um Deus e um mediador 
entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que Se 
entregou a Si mesmo para redenção de todos’ (cf. 1 Tm 
2, 5-6). Mas a função maternal de Maria em relação aos 
homens de modo algum ofusca ou diminui esta única 
mediação de Cristo; manifesta antes a sua eficácia. Com 

efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre 
os homens se deve ao ‘consentimento’ divino e não a 
qualquer necessidade; deriva da abundância dos méritos 
de Cristo, funda-se na Sua mediação e dela depende 
inteiramente”(cf. LG, 60). Longe de ser um obstáculo ao 
exercício da única mediação de Cristo, a Igreja recorre a 
Maria, “para mais intimamente aderir com esta ajuda 
materna ao seu Mediador e Salvador” (cf. LG, 62). Nessa 
perspectiva, Maria desempenha a sua ação materna de 
continuar apresentando o Senhor Jesus e tudo o que o 
seu coração desejar transmitir à humanidade. 

A Igreja ainda acredita que Maria, depois de elevada 
ao céu como filha de Deus Pai, não abandonou a missão 
salvadora de Deus Filho, mas, com a sua multiforme 
intercessão, continua a alcançar-nos os dons advindos 
do Deus Consolador. Ela continua a zelar com amor ma-
terno os fiéis que, entre perigos e angústias, caminham 
ainda na Terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. 
Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de 
advogada, auxiliadora, socorro, medianeira (cf. LG, 62). 
Maria é a Mãe da Igreja por ser a Mãe de Cristo, Cabeça 
da Igreja, que é o seu Corpo Místico. 

Durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI decla-
rou solenemente que: Maria é Mãe da Igreja, isto é, Mãe 
de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores 
(21 de novembro de 1964). Em 30 de junho de 1968, no 
Credo do Povo de Deus, ele repetiu essa verdade de forma 
ainda mais forte: “Nós acreditamos que a Santíssima Mãe 
de Deus, nova Eva, Mãe da Igreja, continua no Céu a sua 
missão maternal em relação aos membros de Cristo, 
cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida 
divina nas almas dos remidos.” 

A presença da Virgem Maria é tão forte e indisso-

300 anos de bênçãos

“ Ela continua a zelar com amor mater-
no os fiéis que, entre perigos e angús-
tias, caminham ainda na terra, até che-
garem à pátria bem-aventurada.”

“Debaixo de Vossa proteção nos refugiamos Santa Mãe 
de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas 
necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 
Virgem gloriosa e bendita”.            

Para cumprir a missão extraordinária de Mãe de Deus, 
Maria foi enriquecida por Deus com todas as graças, e de 
modo especialíssimo com a graça de nunca conhecer o 
pecado: nem o original e nem o pessoal. Foi concebida 
no seio de sua Mãe, Santa Ana, sem a culpa original. O 
Dogma da Imaculada Conceição de Maria, reconhecido 
pela Igreja desde os primeiros séculos, foi proclamado 
solenemente pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 
1854, através da Bula Ineffabilis Deus: “Nós declaramos, 
decretamos, e definimos que… Em virtude dos méritos 
de Jesus Cristo… A Bem-aventurada Virgem Maria 
foi preservada de toda mancha do pecado original no 
primeiro instante de sua conceição…”. 

Maria é aquela Mulher que atravessa toda a história 
da salvação do Gênesis ao Apocalipse. Ela é a Mulher que 
vence a Serpente que havia vencido a mulher: “Porei ódio 
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. 
Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar” (Gn 
3,15). Quando Jesus chama a sua Mãe de Mulher, é para 
nos indicar quem é a grande Mulher predileta de Deus. 
“Mulher, isto compete a nós? Minha hora ainda não 
chegou” (Jo 2,4). “Mulher, eis aí teu filho” (Jo 19,26). 
Maria é a Virgem que o profeta anunciou que haveria de 
conceber e dar à luz um Filho, cujo nome é Emanuel (cf. Is 
7,14; Mq 5,23 ; Mt 1,22-23). Pela primeira virgem entrou 
o pecado na história dos homens, e com ele a morte 
(Rm 6,2); pela nova Virgem entrou a salvação e a vida 
eterna. Foi ela quem deu a carne ao Filho de Deus, para 
que mediante os mistérios da carne libertasse o homem 

guardar a plena humanidade de Jesus, alguns Padres 
sugeriam uma palavra menos forte: em vez do título 
de Theotókos, propunham o de Christotókos, "Mãe de 
Cristo"; mas justamente essa sugestão foi vista como uma 
ameaça à doutrina da plena unidade da divindade com a 
humanidade de Cristo. Por isso, depois do amplo debate, 
no Concílio de Éfeso de 431, como disse, foi solenemente 
confirmada, por um lado, a unidade das duas naturezas, a 
divina e a humana, na pessoa do Filho de Deus (cf. DS, n. 
250) e, por outro, a legitimidade da atribuição à Virgem 
do título de Theotókos, Mãe de Deus (ibid., n.251). Depois 
deste Concílio registou-se uma verdadeira explosão 
de devoção mariana e foram construídas numerosas 
igrejas dedicadas à Mãe de Deus. Entre elas sobressai 
a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A doutrina 
relativa à Maria, Mãe de Deus, encontrou além disso 
nova confirmação no Concílio de Calcedônia (451), no 
qual Cristo foi declarado "verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem (...) nascido de Maria Virgem e Mãe de Deus, 
na sua humanidade, para nós e para a nossa salvação" 
(DS, n. 301). 

Como se sabe, o Concílio Vaticano II reuniu num 
capítulo da Constituição dogmática sobre a Igreja Lumen 
gentium, o oitavo, a doutrina sobre Maria, reafirmando a 
sua divina maternidade. O capítulo intitula-se: "A Bem-
-Aventurada Virgem, Mãe de Deus, no mistério de Cristo 
e da Igreja". A qualificação de Mãe de Deus, tão profun-
damente ligada às festividades do Natal, é portanto o 
apelativo fundamental com o qual a Comunidade dos 
crentes honra, poderíamos dizer, desde sempre a Virgem 
Santa. Ela exprime bem a missão de Maria na história 
da salvação. Todos os outros títulos atribuídos a Nossa 
Senhora encontram o seu fundamento na sua vocação 
para ser Mãe do Redentor, a criatura humana eleita 
por Deus para realizar o plano de salvação, centrado no 
grande mistério da encarnação do Verbo divino. Nestes 
dias de festa detemo-nos para contemplar no presépio 
a representação da Natividade. No centro desse cenário 
encontramos a Virgem Mãe que oferece o Menino Jesus 
à contemplação de quantos vão adorar o Salvador: os 
pastores, o povo pobre de Belém, os Magos que vieram 
do Oriente. Mais tarde, na festa da "Apresentação do 
Senhor", que celebraremos em dois de fevereiro, serão o 
velho Simeão e a profetisa Ana que receberão das mãos 
da Mãe o pequeno Menino e O adorarão. 

A devoção do povo cristão considerou sempre o 
nascimento de Jesus e a maternidade divina de Maria 
como dois aspectos do mesmo mistério da encarnação 
do Verbo divino e por isso nunca considerou a Natividade 
como algo do passado. Nós somos "contemporâneos" 
dos pastores, dos magos, de Simeão e de Ana. Ao irmos 
com eles, estamos cheios de alegria, porque Deus quis 
ser o Deus conosco e ter uma mãe, que é a nossa mãe. Do 
título de "Mãe de Deus" derivam depois todos os outros 
títulos com que a Igreja honra Nossa Senhora, mas esse 
é o fundamental. Pensemos no privilégio da "Imaculada 
Conceição", isto é, no fato de Ela ser imune ao pecado 
desde a sua conceição: Maria foi preservada de qualquer 
mancha de pecado porque devia ser a Mãe do Redentor. 
O mesmo é válido para o título da "Assunção": Aquela 
que tinha gerado o Salvador não podia estar sujeita à 
corrupção derivante do pecado original. E sabemos que 
todos esses privilégios não são concedidos para afastar de 
nós Maria, mas ao contrário, para torná-la mais próxima; 
de fato, estando totalmente com Deus, essa Mulher está 
muito próxima de nós e ajuda-nos como mãe e como 
irmã. Também o lugar único e irrepetível que Maria ocupa 
na Comunidade dos crentes deriva desta sua vocação 
fundamental para ser a Mãe do Redentor. Precisamente 
como tal, Maria é também a Mãe do Corpo Místico de 
Cristo, que é a Igreja. Justamente por isso, durante o 
Concílio Vaticano II, a 21 de novembro de 1964, Paulo VI 
atribuiu solenemente a Maria o título de "Mãe da Igreja". 
Precisamente porque é Mãe da Igreja, a Virgem é também 
Mãe de cada um de nós, que somos membros do Corpo 
místico de Cristo. Da Cruz, Jesus confiou a Mãe a cada um 
dos seus discípulos e, ao mesmo tempo, confiou cada 
discípulo ao amor da sua Mãe. O evangelista João conclui 
a breve e sugestiva narração com as palavras: "E, desde 
aquela hora, o discípulo recebeu-A em sua casa" (Lc 19, 
27). Desta forma, faz parte da sua vida e as duas vidas 
compenetram-se; e esse aceitá-la (εiς tά íδια) na própria 
vida é o testamento do Senhor. Portanto, no momento 
supremo do cumprimento da missão messiânica, Jesus 
deixa a cada um dos seus discípulos, como herança 
preciosa, a sua própria Mãe, a Virgem Maria”.

Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, 
abençoe a todos e todas.

ciável do mistério de Cristo e da Igreja que Paulo VI no 
discurso de 21 de novembro de 1964 afirmou que: “O 
conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre a 
Bem-aventurada Virgem Maria continuará sempre uma 
chave para a compreensão exata do mistério de Cristo e 
da Igreja”. Conhecer Maria “segundo a doutrina católica” 
é conhecer Jesus e a Igreja, pois Maria foi peça chave, 
indispensável, no plano de Deus para a Redenção da 
humanidade. “Na plenitude dos tempos, Deus mandou 
o seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêsse-
mos a adoção de filhos” (Gl 4,4). Ou como diz o Símbolo 
Niceno-constantinopolitano, falando de Jesus: O qual, 
“por amor de nós homens e para nossa salvação desceu 
dos céus e se encarnou pelo poder do Espírito Santo no 
seio da Virgem Maria”. 

Desde os primeiros séculos do Cristianismo, Maria é 
reconhecida e chamada pelos cristãos de Mãe de Deus 
“Theotókos”. Desde o final do século II, os cristãos do 
Egito e do norte da África, onde havia mais de 400 co-
munidades cristãs, já a invocavam como Mãe de Deus, na 
oração que talvez seja a mais antiga que a Igreja conhece: 

do pecado (LG, 55). Sem isso, Cristo não poderia ser o 
grande e eterno Sacerdote da Nova Aliança. Eis aí o papel 
indispensável de Maria. Como diziam os Santos Padres: 
“Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos 
de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé 
livre e com inteira obediência” (LG, 56). Quis, porém, o Pai 
das misericórdias que a Encarnação fosse precedida da 
aceitação por parte da Mãe predestinada, a fim de que, 
assim como uma mulher tinha contribuído para a morte, 
também outra mulher contribuísse para a vida (Idem). 

E o Papa Bento XVI, em 2008, na audiência de início 
de ano dizia: “Ontem celebramos a solene festa de Ma-
ria, Mãe de Deus. "Mãe de Deus", Theotókos, é o título 
atribuído oficialmente a Maria no século V, exatamente 
no Concílio de Éfeso de 431, confirmado pela devoção 
do povo cristão já a partir do século III, no contexto dos 
intensos debates daquele período sobre a pessoa de 
Cristo. Com aquele título ressaltava-se que Cristo é Deus 
e nasceu realmente de Maria como homem: na verdade, 
por mais que o debate parecesse verter sobre Maria, ele 
dizia respeito essencialmente ao Filho. Querendo salva-
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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)

Energia foi o que não faltou no passeio ciclístico da Paróquia Santa Inês, no dia 1º de outubro. A atividade faz parte da 
programação da Novena da Padroeira que aconteceu de 29 de setembro a 7 de outubro e se encerra com a festa no dia 8 
de outubro. Os ciclistas saíram da Igreja Matriz e percorreram as ruas dos bairros e seguiram até a capela São João Batista. 

Depois de uma pequena pausa, todos retornaram para a Igreja Matriz.

Serviço 
›› Feirão 
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 adulto, calçados, 
brinquedos e outros produtos 
em ótimas condições, no salão 
Santa Mônica (Av. Papa João 
Paulo II, 150 – Urbanova – SJ-
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 idoso 
ou babá pode consultar o 
cadastro do Serviço Social da 
Catedral São Dimas. A consulta 
deve ser feita pessoalmente, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h. A Sala do Serviço Social 
fica ao lado da igreja, na Praça 
Monsenhor Ascânio Brandão, 
01, São Dimas, em São José dos 
Campos.

EMPREGADAS DOMÉSTICAS 
E BABÁS – Quem está à procu-
ra 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 reu-
nião de reflexão na Paróquia 
Nossa Senhora da Soledade, 
na Rua Uruguai, 291, no Vista 
Verde, em São José dos Cam-
pos; Em Jacareí os encontros 
acontecem no 3º sábado de 
cada mês, na Paróquia Santa 
Cecília – Rua Santa Cecília, 93 
– Centro. Mais informações e 
reflexões no blog www.filhos-
noceu.org.br.

ESPAÇO NOSSA ÂNCORA - 
Perdeu um ente querido? O 
ENA (Espaço Nossa Âncora) 
oferece apoio às pessoas que 
sofrem a dor do Luto. Com 
atendimento individual ou 
em grupos formados por até 
10 pessoas, os encontros vi-
sam o compartilhamento de 
sentimentos de dor, a com-
preensão melhor das reações 
e manifestação das fases do 
luto, além de um aprendizado 
com os  novos papeis  na vida 
familiar, profissional e social.  
Os plantões acontecem todos 
as quartas-feiras, das 9h às 
18h na sede do movimento (R. 
Monções, 110), no centro de 
São José dos Campos. Informa-
ções: (12) 3029-6977 ou acesse 
www.enasjc.com.br

MISSA DE SÃO PEREGRINO 
- Proteção para pessoas em 
tratamento contra o câncer 
e curadas da doença. A Or-
dem dos Servos de Maria e a 
Fraternidade São Peregrino 
convidam todas as pessoas 
afetadas pela doença a pedir 
a proteção de São Peregrino. 
A missa é celebrada, todo dia 

4 de cada mês, na Paróquia 
Sagrada Família, Rua Padre 
Rodolfo, 28 – Vila Ema, São José 
dos Campos.

FAZENDA DA ESPERANÇA 
– Se você quer se livrar da 
dependência de drogas ou de 
álcool, ou encaminhar um pa-
rente ou amigo, a Fazenda da 
Esperança é uma alternativa. 
Em São José dos Campos, você 
pode tirar suas dúvidas sobre 
os encaminhamentos com Bita, 
pelo telefone (12) 99724-1374. 
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 
Recuperação Logos, da Dio-
cese de São José dos Campos, 
é destinada às pessoas com 
dependência química (do sexo 
masculino, acima de 18 anos) e 
seus familiares. Para desenvol-
ver seu trabalho, resgatando 
vidas a Casa Logos conta com 
a ajuda de sócios colabora-
dores, entre em contato (12) 
3931-2959, ramal 43 – Paróquia 
Espírito Santo. Conheça mais 
sobre o trabalho da Logos, 
em www.casalogos.org.br| 12 
99755-4520 

MINISTÉRIO MAIS QUE VEN-
CEDORES – O Ministério Mais 
que Vencedores é um projeto 
desenvolvido na Paróquia Espi-
rito Santo, unindo os trabalhos 
da Pastoral da Sobriedade e 
grupos de Irmandades Anôni-
mas (AA, NA, Naranon, Amor 
Exigente etc). O atendimento 
do Ministério Mais que Ven-

cedores acontece nas quintas-
-feiras, das 18h às 22h. O grupo 
de apoio, nas sextas-feiras, 
das 19h30 às 21h30. Se você 
passa por esse tipo de dificul-
dade, participe. Se conhece 
alguém que precisa, indique 
esse apoio. Local: Paróquia 
Espírito Santo, Av. Cassiopéia, 
461, Jardim Satélite, em São 
José dos Campos. Informações: 
(12) 99762-8104 / 98161-6568.

COMUNIDADE FANUEL -A 
Comunidade Fanuel está há 
17 trabalhando no resgate 
de vidas de homens e mulhe-
res, adultos e adolescentes 
dependentes de álcool e ou-
tras drogas e suas famílias. O 
atendimento da Comunidade 
Fanuel acontece de segunda 
a Sexta-feira das 8h às 18h, às 
segundas-feiras das 15h30 às 
17h30 e às quartas-feiras das 
19h às 21h Grupo de Apoio 
à Família, às sextas-feiras 
Grupo de Oração das 19h30 
às 21h30. Se você precisa de 
ajuda, procure-nos. Local: 
Rua Azevedo Sampaio, 88 
– Vila Formosa, em  Jacareí. 
Informações: (12) 39537677/ 
988492093.
Também convidamos aqueles 
que sentem em seu coração 
o desejo de contribuir para 
com nossa Comunidade para 
nos ajudar a continuar a 
resgatar vidas, que se tor-
nem parceiros missionários 
contribuindo com qualquer 
quantia através do depósito 
bancário na Caixa Econômica 
Federal, Agência 0314, Tipo 
003, Conta 00000778-3.  

ASSOCIAÇÃO GUADALUPE
A entidade foi fundada com o 
objetivo de aconselhar, acolher 
e amparar através de assistên-

cia médica e psicológica as 
gestantes vítimas de violência 
sexual e moral e apoiar aquelas 
que têm medo de ser mãe.
A sede da Associação Guadalu-
pe fica na Avenida Princesa Isa-
bel, 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 reali-
za desde 1969 atividades de 
promoção 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, ofi-
cinas de artesanato e oficinas 
rápidas de confecção de pães, 
salgados, doces e de congela-
mento.
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 telefo-
ne: 3921-9460
E-mail: obrasocperodolfoko-
morek@hotmail.com
Facebook: OBRA SOCIAL PA-
DRE 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: Jenny Brenda e Nathália Santos / Pascom Santa Inês
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O centenário de Fátima na Diocese
No ano em que a Igreja Ca-

tólica celebra o centenário da 
aparição de Nossa Senhora de 
Fátima às crianças pastoras, a 
Diocese de São José dos Campos 
receberá um presente especial: a   
visita   da   imagem   peregrina, 
vinda diretamente do Santuário 
dedicado à ela, em Portugal. 

Entre os dias 9 e 23 de outubro 
a imagem vai percorrer três locais 
na Diocese que têm a santa como 
padroeira: Paróquia Nossa Senho-
ra de Fátima no Jd. Oriente e no 
Altos de Santana; e a tradicional 
capela da comunidade portu-
guesa em São José dos Campos, 
no Jd. Esplanada, pertencente à 
Catedral São Dimas.

A visita torna-se ainda mais 
representativa por esse ser o 
ano do centenário das aparições, 
quatro meses depois os pastori-
nhos, Jacinta e Francisco, serem 

canonizados pelo Papa.
As paróquias prepararam 

atividades específicas durante a 
passagem de Nossa Senhora de   
Fátima em São José dos Campos. 
Confira a programação:

Reitor-Mor celebra missa
solene na abertura do Jubileu 
de Ouro da Sagrada Família

No dia 17 de outubro, terça-
-feira, a Paróquia Sagrada Famí-
lia recebe uma visita ilustre. O 
Reitor-Mor dos Salesianos, Pe. 
Ángel Fernández Artime, 10º 
Sucessor de Dom Bosco, estará 
em São José dos Campos para 
celebrar uma missa solene, às 
19h.

A celebração marcará oficial-
mente a abertura do Jubileu 
de Ouro em comemoração aos 
50 anos da Paróquia Sagrada 
Família, que será no dia 16 de 
maio de 2018.

Na ocasião, além da missa 
solene, o Reitor irá descerrar 
uma placa comemorativa ao 
Jubileu, que prossegue até 
outubro de 2018.

O Jubileu compreende uma 
série de celebrações litúrgicas 
e uma grande campanha, que 
visa arrecadar recursos para 
inúmeras melhorias necessá-
rias na paróquia.

Para o Pe. Silvio César, pá-
roco da Sagrada Família, rece-
ber pela primeira vez a maior 
autoridade salesiana é uma 
grande honra, sobretudo neste 
momento em que toda a co-
munidade está envolvida com 
o Jubileu de Ouro.

“É mais que um carinho de 
Deus recebermos aquele que 
é Dom Bosco vivo em nosso 

Destaque

Nossa Senhora de Fátima
(Altos de Santana):
10 de outubro – Missa às 

19h30 
11 de outubro – Missa às 7h
12 de outubro – Missa às 

19h30
13 de outubro – Missa às 

19h30
14 de outubro – Missa às 18h
Durante o dia também haverá 

vários momentos de oração.
Todas as missas serão na Igreja 

Nossa Senhora Auxiliadora, no 
Jd. Telespark.

Nossa Senhora de Fátima
(Jd. Oriente):
15 de outubro – Domingo 

Acolhida da Imagem
18h45- Santo Terço Cantado
19h30- Santa Missa 
16 de outubro – Segunda-feira 
15h00 – Santo Terço 

Apostolado da Oração/ Vigília 
das Mães/ Movimento Sacerdo-
tal Mariano

Seguido de Café Comunitário
17 de outubro – Terça-feira 
18h45- Santo Terço dos ho-

mens com a participação do 
Movimento da Mãe Rainha e 
Vencedoras Três Vezes Admirá-
vel de Schoenstatt e Legião de 
Maria.

19h30- Santa Missa seguida 
de Procissão Luminosa e Coroa-
ção de Nossa Senhora.

18 de outubro – Quarta-feira
07h - Missa na Matriz seguida 

de Terço com a Legião de Maria.
15h00- Santo Terço Movi-

mento Mãe Rainha Três Vezes 
Admirável de Schoenstatt

18h45- Santo Terço com os 
moradores da Comunidade 
Sagrado Coração de Jesus e em 
seguida, Santa Missa. 

Criada mais uma paróquia na diocese

Foi criada na reunião do 
Conselho de Presbíteros no dia 
23 de agosto a 46ª paróquia de 
nossa Diocese. Desmembrada 
da Paróquia Coração Eucarísti-
co de Jesus, em São José dos 
Campos, a Comunidade São 
Paulo Apóstolo fará parte da 
Região Pastoral 4. 

Na reunião geral do clero do 
dia 19 de setembro foi anuncia-
da a data da instalação. Será no 
dia 25 de janeiro de 2018, dia 

em que a Igreja celebra a Con-
versão de São Paulo. A nome-
ação do primeiro pároco será 
feita em breve. Acompanhe as 
informações no site da diocese. 

Ao longo de sua história, a 
Diocese ganhou novos con-
tornos com a criação de novas 
paróquias. Ao ser criada, em 
1981, a Diocese contava com 
21 paróquias. Hoje somos 46 
paróquias: 40 aos cuidados dos 
padres diocesanos; cinco pa-

róquias ligadas a uma congre-
gação religiosa; e uma ligada à 
Arquidiocese Militar do Brasil.

A Diocese de São José dos 
Campos é dividida em 7 Regi-
ões Pastorais. A organização 
por regiões é para facilitar o 
trabalho pastoral. Cada uma 
é composta por um grupo de 
paróquias e coordenada por 
um sacerdote de uma das pa-
róquias pertencentes àquela 
região.

Catedral São Dimas:
19 de outubro – 19h30, Missa 

de Acolhida da Imagem na Cate-
dral São Dimas

20 de outubro – 7h, Missa na 
Capela Sagrado Coração de Jesus 
(Pq. Vicentina Aranha)

19h30, Missa na Catedral São 
Dimas

21 de outubro – 17h30 e 19h30, 
Missa na Catedral São Dimas

18h, Missa na Capela Santa 
Cruz (Comunidade Santa Cruz)

Dia 22 de outubro – 8h, 9h, 
11h, Missa na Catedral São Dimas

18h, Procissão saindo da Ca-
tedral São Dimas até a Capela 
Nossa Senhora de Fátima

19h30, Missa campal na Praça 
Nossa Senhora de Fátima

***Não haverá a missa das 
9h30 na Capela Nossa Senhora 
de Fátima e as missas da Catedral 
às 17h30 e 19h30. 

meio! É uma alegria imensa 
ter conosco o 10o Sucessor de 
Dom Bosco, o sinal de unidade 
de toda a Família Salesiana, 
presente no mundo inteiro”, 
disse Pe. Silvio.

Pe. Ángel Fernández Artime 
é espanhol, tem 56 anos, e as-
sumiu a congregação em 2014, 
substituindo Pascual Chávez 
Villanueva, que também visi-
tou a Paróquia no final do ano 
passado na condição de Reitor-
-Mor emérito.
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Precisamos sair...

É necessário, do ponto de 
vista puramente práti-
co, uma visão global da 
missão, em todas suas 

possíveis ramificações, pelo 
simples fato de que a missão 
tem que ser compreendida 
teologicamente e não geogra-
ficamente: é a missão de Cristo 
que continua na Igreja, que 
não pode ser reduzida apenas 
a uma atividade em contextos 
específicos, por quanto heróica, 
dedicada e qualificada. Somen-
te a partir desta perspectiva 
podemos chegar à conclusão 
de que a Igreja está toda ela 
num, “estado permanente de 
missão” (DAp 551), porque é, 
por sua natureza, missionaria. 
Uma e única é a missão histó-
rica da Igreja: missão ad intra 
(missões populares), ad extra 
(além fronteira).

Nesse quadro global de 
entendimento entre funda-
mentos, exigências e âmbitos 
de missão, o ganho mais nítido 
foi o esforço de trazer a missão 
de volta para o âmbito trinitário 
e daqui, traçar o rosto da natu-
reza missionária da Igreja. Tudo 
ocorre para que a própria mis-
são não seja circunscrita a um 
aspecto ad intra ou ad extra. É 
preciso recuperar o primado de 

Deus e o lugar do Espírito Santo 
em nossa ação evangelizadora 
pois, nunca será possível haver 
evangelização  sem ação do 
Espírito Santo.

Hoje estou em missão ad 
intra, nas Comunidades Eclesial 
de Base (Ceb’s). Este modo de 
ver a igreja, com todos os chei-
ros, principalmente o cheiro 
dos mais vulneráveis.

A Ceb’s mostra o rosto e o 
cheiro, que muitas igrejas não 
mostram: que é da periferia, dos 
“Jesus chagados e ensanguenta-
dos”, com missão permanente 
de estar semanalmente com 
estes rostos, onde o fundamento 
da comunidade está na palavra 
de Deus e na Eucaristia. “Con-
fiamos a virgem Maria, mãe da 
igreja, o empenho de todas as 

paróquias e diocese do Brasil 
para essa conversão pastoral” 
(Doc. 100 - CNBB).

Na comunidade, as pessoas 
são acolhidas – superando o 
anonimato – têm vínculo de 
pertença e se reúnem não ape-
nas para questões religiosas, 
mas para crescer na vida como 
seguidoras de Jesus Cristo.

Ao afirmar – se que são “pe-

quenas” comunidades, indica-
-se que são formadas por um 
pequeno grupo de pessoas, 
em que todos se conhecem, 
partilham a vida e cuidam um 
dos outros.

Hoje, com um novo sopro, 
organizam-se: em grupos de 
estudos (GE), grupo de traba-
lho (GT), no âmbito diocesano 
e paroquial. Ramificados por 
equipes – equipes paroquiais 
e regionais, equipes de subsí-
dios, equipes de formadores, e 
equipes de informativos, com 
destaques do nosso subsídio 
que já chega na missão ad 
extra, no território baiano, sem 
falar que esse novo projeto 
(organização), é ambicioso e 
também já atinge todo estado 
de São Paulo, e futuramente o 
Brasil. Temos como diretor es-
piritual o Pe. Alexandre Rodolfo 
Aparecido da Costa.

O Doc. 100 da CNBB traz um 
texto que gosto de refletir, “es-
tamos certos de que a Senhora 
Aparecida, nos acompanha e 
auxilia para que em cada comu-
nidade se encontre a felicidade 
que ela bem conhece: ‘Feliz 
sobre tudo, são os que ouvem 
a palavra de Deus e apõem em 
pratica’ (Lc11, 28)”.

Missionaria Gloria de Freitas

Retiro de Jovens

No primeiro final de semana de setembro, dias 1, 2 e 3, na casa de retiro Maria de Nazaré, em São 
José dos Campos, aconteceu o Retiro de Jovens da Paróquia São Sebastião com o tema “Buscai as 
coisas do Alto”. Foram 100 jovens que tiveram a oportunidade de estar em contato com as coisas 
do "alto", e alguns viveram essa experiência pela primeira vez.

J.Donizete - Pascom São SebastiãoMissão: doação de amor

O ser humano está preso dentro de 
uma bolha que o dificulta muitas vezes de 
fazer coisas novas, sentir e viver. Além disso, 
traz dentro do seu interior um vazio que as 
coisas do mundo externo não preenchem, 
porém se questiona dentro de si: o que falta 
para eu ser mais feliz? O que necessito para 
preencher este vazio interior? É o suficiente 
ficar no meu comodismo? O que me falta 
para ir além de mim mesmo?  

O Papa Francisco nos diz que precisa-
mos e devemos ser uma Igreja em saída, ou 
seja, devemos sair dos nossos comodismos 
diários e ir às ruas, no nosso trabalho, na 
nossa paróquia, na nossa família e anunciar 
a todos que necessitam da mensagem da 

Boa-Nova do Senhor, testemunhar e ser  
portadores do próprio Cristo aqui na Terra 
e a partir do nosso testemunho, levar as 
pessoas a fazerem também essa experiên-
cia de Deus na vida delas.

Portanto, a verdadeira essência da 
Missão é se doar por algo maior, jamais 
em busca de um retorno. Simplesmente 
amar! Afinal, não existe nada neste mundo 
tão grandioso do que salvar almas para o 
Reino de Deus e que este foco seja sempre 
firmado na Palavra, na experiência viva 
deste verdadeiro amor e na entrega total ao 
próximo que necessita do seu SIM. 

Thiago Brison
Seminarista Propedêuta

No mês de setembro, os seminaristas do Propedêutico realizaram missões na Paróquia São 
Francisco de Assis, em Jacareí.

Pascom SFA

Divulgação
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Assembleia aborda missão dos
leigos na Igreja e na sociedade

Mais de 200 pessoas das 
dioceses que compreendem a 
Sub-Região de Aparecida par-
ticiparam na manhã do dia 16 
de setembro da 13ª Assembleia 
de Pastoral que aconteceu na 
Faculdade Católica, em São José 
dos Campos/SP.

Fazem parte dessa sub-re-
gião a Arquidiocese de Apa-
recida e Dioceses de Lorena, 
Taubaté, São José dos Campos 
e Caraguatatuba.

Estiveram presentes Dom 
Cesar Teixeira, bispo diocesano 
de São José dos Campos; Dom 
João Inácio Müller, bispo de Lo-
rena; padres coordenadores de 
pastoral; diáconos; seminaristas 
e leigos coordenadores das pas-

torais e movimentos.
O encontro foi assessorado 

pelo bispo diocesano de Mogi 
das Cruzes, Dom Pedro Luiz 
Stringhini, que abordou o tema 
“O Ano do Leigo e Perspectivas 
Pastorais a partir do Documento 
105 da CNBB”.

Ao refletir sobre a identidade 
e missão dos leigos na Igreja 
e no mundo, Dom Pedro des-
tacou os importantes avanços 
no que se refere à consciência 
da identidade do laicato e seu 
compromisso eclesial. O bispo 
também apontou os retroces-
sos que o próprio Documento 
não deixa de assinalar, como 
o regresso ao tradicionalismo, 
apatia, indiferença, munda-

nismo, enfraquecimento do 
profetismo e da dimensão social 
do Evangelho e outros. 

“O Documento faz uma aná-
lise consistente sobre o mundo 
globalizado, abordando suas 
bases fundamentais, a lógica 
individualista, as contradições 
e suas características sociocultu-
rais”, explicou Dom Pedro.

As perspectivas pastorais da 
evangelização apontadas pelo 
bispo permeiam diversas áreas 
como, por exemplo, a pastoral 
urbana, a religiosidade popular, 
a iniciação cristã e ecologia.

O subsídio completo elabo-
rado por Dom Pedro pode ser 
acessado na área de downloads 
no site da diocese (www.dioce-

sesjc.org.br).
Ao final do encontro, Dom 

João Inácio Müller comentou 
que “é uma grande alegria e 
também muito importante 
estarmos num local tão cheio 
e repleto de vários agentes 
comprometidos com a Igreja”. 
O bispo lembrou ainda que “nós 
damos visibilidade às nossas 
pastorais e fazemos o Evangelho 
ser presença em nossa socieda-
de. Mais uma vez nos ocupamos 
como Província Eclesiástica para 
caminharmos juntos e escutar-
mos uma reflexão da Igreja do 
Brasil, uma reflexão que brota 
do Evangelho”.

Dom Cesar Teixeira, em sua 
colocação pediu para que todos 

se animassem e se organizas-
sem para a celebração do Ano 
do Laicato. O bispo desejou 
que “este seja um momento 
de vivência profunda na Igreja 
do Brasil” e pediu para que as 
“capelas, paróquias e dioceses 
façam acontecer o Ano do Leigo 
com várias atividades, orações e 
celebrações”.

O Ano do Laicato iniciará no 
dia 26 de novembro de 2017 
e se estenderá até o dia 25 de 
novembro de 2018. O tema 
escolhido para animar esta ini-
ciativa é “Cristãos leigos e leigas, 
sujeitos na ‘Igreja em saída’, a 
serviço do Reino” e o lema: “Sal 
da Terra e Luz do Mundo” (Mt 
5,13-14). 

Dia Nacional da Juventude
A Pastoral da Juventude diocesana 

celebra no dia 21 de outubro mais um 
DNJ. O tema deste ano é “Juventudes em 
defesa da vida dos Povos e da Mãe-terra”, 
e o lema, “Os humildes herdarão a terra” 
(Salmo 37,11). A temática remete-se ao 
documento Laudato Si’, escrito por Papa 
Francisco.

O Dia Nacional da Juventude, historica-
mente, propõe temas relevantes e atuais 
para trabalho nos grupos de jovens. Após o 
período de preparação e desenvolvimento 
dos temas nos grupos, normalmente, cada 

diocese organiza um evento com grupo 
de jovens para celebrar o DNJ, no mês 
de outubro.

As atividades deste ano serão concen-
tradas na Igreja Santa Maria. O evento 
será aberto para toda juventude. Batalha 
de rap, oficinas de teatro, grafite, meio 
ambiente, e uma caminhada pelas ruas 
de Jacareí estão previstos na programação.

Será das 13h às 18h e os membros 
da PJ e aqueles que desejarem participar 
devem se inscrever gratuitamente pelo 
site da Diocese. (https://goo.gl/ifpJPN)

Trindade em ação!
A Paróquia Nossa Senhora 

da Santíssima Trindade, lo-
calizada na região central de 
Jacareí, está preparando um 
dia inteiro com atividades na 
Praça Barão do Rio Branco. É o 
Trindade em Ação.

Será do dia 21 de outubro 
e vai contar com várias ações 
sociais em parceria com al-
gumas empresas e também 
conselhos municipais como 

assessoria jurídica, balcão de  
dúvidas com o Procon, etc.

Das 9h às 13h haverá atendi-
mento de confissão e o Canti-
nho Mariano que será organiza-
do pela RCC paroquial. O coreto 
da praça servirá de palco para 
a apresentação dos ministérios 
de música da paróquia.

O evento é aberto ao pú-
blico e acontecerá na Praça 
Barão do Rio Branco (Praça do 

Rosário), no centro de Jacareí, 
e faz parte da programação 
do Mês Missionário realizado 
na paróquia. A programação 
completa pode ser encontra-
da na página da paróquia no 
Facebook. (www.facebook.
com/paroquiatrindade).

Legião de Maria celebra 96 anos

No dia 7 de setembro a 
Legião de Maria Diocesana 
comemorou seus 96 anos 
de fundação, com uma linda 
Missa na Catedral São Dimas, 
presidida pelo Assessor Dioce-

sano, Padre Vicente Benedito 
Simões. 

Compareceram legionários 
ativos e auxiliares de toda a 
Diocese, lotando a Catedral! 
Padre Vicente aproveitou o 

momento para convidar os 
legionários e legionárias a 
rezar pelo atual cenário e 
também pelo futuro do país, 
atendendo chamamento da 
CNBB.

Divulgação
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Jornal Expressão: 25 anos 
comunicando a unidade diocesana

“ Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-Lo é uma graça, e 
transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao 

nos chamar e nos escolher” (DAp, 18).

Era 12 de outubro de 1992. Em uma grande celebração pelos 500 anos do Descobrimento da América, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, a 
Diocese recebia a edição especial do mais novo meio de comunicação feita para o povo: nascia o Jornal Expressão.

Coordenado pela Fundação São José de Educação e Cultura (Fundec), a edição 00 foi entregue em novembro daquele mesmo ano, no formato tabloide, com oito 
páginas e tiragem mensal de cinco mil exemplares.

Anos depois, ele chegou a ser semanal e levava informação e conteúdo de um modo geral: tanto assuntos em destaque, principalmente ligados à sociedade, sem 
perder a característica inicial dessa proposta: informar sob uma ótica cristã.

Desde então, a Igreja de São José dos Campos caminha na busca incessante de inovar e trazer, mensalmente, às mãos dos leitores do JE as maravilhas ramificadas 
em vários cantos de uma diocese viva e dinâmica.

Nessa edição especial, algumas pessoas fizeram questão de deixar uma mensagem para o órgão oficial impresso da Diocese. Que, de maneira leve e eficiente, 
consegue abranger tudo o que possuímos de maior riqueza em nossa caminhada pastoral, sendo um jornal “da gente, e que fale da gente”.

Um respeitável e confiável veículo de comunicação!

Com imensa satisfação, 
gostaria de cumpri-
mentar a Equipe do 

Jornal  Expressão que,  ao 
longo de 25 anos, vem ali-
mentando o Povo de Deus 
da Diocese de São José dos 
Campos com “boas notícias”.

Faz bem ao coração poder 
agradecer a Deus o trabalho e 
tantos frutos colhidos nesses 
abençoados 25 Anos do JE.

Como sabemos, todo co-
meço de uma boa obra tem 
suas dificuldades e seus desa-
fios. Chegar ao 25º ano de um 
Jornal sério e de qualidade 
como o “nosso”, demonstra 
consistência e solidez, bem 
como capacidade para levar 
de vencida todas as barreiras 
e dificuldades encontradas, 
tornando-se um respeitável 
e confiável veículo de comu-
nicação para o Povo de Deus 
que aí peregrina na fé e na 
esperança.

Ao tecer estas poucas con-
siderações, por ocasião desta 
edição comemorativa dos 
25 anos do JE, ponho-me a 
recordar a expectativa dos 
primeiros números do Jor-

nal. . .  Começou pequeno, 
com poucos recursos, mas foi 
ganhando força, conquistan-
do a simpatia do Clero, dos 
Diocesanos e dos Leitores e 
Leitoras. Hoje, é um Jornal 
que “expressa” de fato o dina-
mismo e a vitalidade própria 
da querida Diocese de São 
José dos Campos. 

Somando-se à Rádio Men-
sagem, ao Site, ao Folheto 
Litúrgico Nova Aliança e a ou-
tros meios de comunicação, o 
JE tem a missão de continuar 
a levar a luz da Boa Notícia 
aos quatro cantos da Diocese.  

Quanta coisa boa, quanta 
alegria, quantas mensagens, 
eventos e informações úteis 
o JE fez e faz acontecer onde 
é acolhido e lido, ajudando a 
Diocese a estreitar cada vez 
mais seus laços de solidarie-
dade fraterna e de comunhão 
eclesial.

Jesus Cristo é a melhor 
Notícia a ser transmitida e co-
municada. Ele é a Boa-Nova, 
a mais atraente Mensagem já 
ouvida e comunicada na face 
da terra. 

Se Jesus estivesse hoje 

em nosso meio do modo 
como esteve, há mais de 
dois mil anos, certamen-
te, teria também usado a 
mensagem escrita para 
comunicar  o Reino de 
Deus às pessoas. 

Parabéns a todos e a 
todas que fizeram o Jornal 
Expressão comemorar seu 
Jubileu de Prata.  

Aproveito para enviar 
meus cumprimentos e 
uma saudação especial 
ao Bispo Diocesano, Dom 
José Valmor Cesar Teixeira, 
SDB, e a todos os respon-
sáveis pela publicação do 
Jornal Expressão.

Maria Santíssima, Mãe 
do Comunicador por Exce-
lência do Pai, interceda a 
Deus por todos os amigos 
e leitores e leitoras do JE.

Muitos anos de vida, de 
Evangelho e de amor! Um 
abraço amigo a todos e 
uma especial bênção.

Dom Nelson Westrupp, scj
Administrador Apostólico de Lages/SC

Capa
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Deus seja louvado por tudo isso!

Cumprimento e parabenizo 
a Diocese de São José dos 
Campos pelos 25 anos da 

existência e atuação do Jornal 
Expressão, cumprimento a equi-
pe, que ao longo de todos esses 
anos, coloca o Órgão Oficial da 
Diocese de São José dos Campos 
nas mãos de tantos fiéis.

No dia 12 de outubro de 
1992, no Estádio Martins Perei-
ra, numa grande concelebra-
ção eucarística pelos 500 anos 
de evangelização da América, 
aparecia o primeiro número 

do Jornal Expressão. Naquela 
tarde choveu muito! Aquela 
chuva representava também a 
chuva de graças sobre a ação 
evangelizadora da Diocese, que 
contava agora com mais um 
instrumento, instrumento de 
comunicação social a serviço da 
evangelização e ação pastoral.

Desde o seu início, o Jornal 
Expressão informa e forma os 
fiéis e as comunidades que cons-
tituem a Diocese de São José 
dos Campos. Deus seja louvado 
por tudo isso.

De dezembro de 2003 a junho 
de 2013, mês a mês, estive na 
coluna Palavra do Pastor, comu-
nicando mensagens, doutrinas e 
orientações para a caminhada 
eclesial e evangelizadora da Dio-
cese de São José dos Campos; 
muitas vezes, repercutindo as 
palavras do Magistério da Igreja, 
particularmente, do Magistério 
Pontifício de São João Paulo II, 
de Bento XVI e de Francisco. 

Parabéns, Jornal Expressão 
pelos seus 25 anos!

Dom Moacir Silva
Arcebispo Metropolitano de Ribeirão Preto

Comunicação que evangeliza!
“Quando nada acontece”, dizia 

Guimarães Rosa, “há um milagre 
que não estamos vendo”. Com cer-
teza, há histórias ligadas ao Jornal 
Expressão que não sabemos. Essa, 
entretanto, resume como vale a 
pena o jornal existir. Um jovem 
veio me contar que um exemplar 
do Jornal Expressão caiu nas suas 
mãos em um momento em que 
estava muito confuso, se sentindo 
perdido. Ele parou na página 5, 
que divulgava a lista de Retiros de 
Carnaval. Escolheu um e se inscre-
veu. No Retiro, ele encontrou as 
respostas que buscava e a confusão 
em sua mente se dissipou. Ali acon-
teceu seu Encontro com o Senhor. 
Aquela simples notinha com dia, 
hora, local e telefone para contato 
tinha mudado uma vida. Este é só 
um testemunho singelo que ilustra 
as alegrias que vivi nos mais de 10 
anos de trabalho como editora do 
Jornal Expressão. Outros tantos 
testemunhos e agradecimentos e 

algumas reclamações, por não ter 
publicado a notícia enviada (ah, 
o espaço), aconteceram e muitos 
milagres, quero acreditar!

O Jornal Expressão é uma publi-
cação diferente. Seu foco é a “Boa 
Notícia”, sempre cumprindo seu 
papel de retratar a vida da Dioce-
se.  Mesmo com a popularização 
das redes sociais, o jornal nunca 
vai deixar de ser essencial, seja 
no papel ou em uma plataforma 
digital. Nas redes sociais não há 
garantia de credibilidade. Lá, sobra 
opinião superficial e radicalizada. A 
credibilidade do Jornal Expressão é 
inquestionável. É o órgão oficial da 
Diocese, ferramenta de comunica-
ção com função evangelizadora e 
informativa. Veículo indispensável. 
Lembro que no I Sínodo Dioce-
sano, o professor Sodero, da USP 
de Lorena, alertou na entrevista 
que fizemos com ele: “quem não é 
visto não é lembrado.” Suas páginas 
tornam o rosto da Diocese visível 

diante da sociedade. 
São 25 anos de compromisso 

com a qualidade e com a verdade. 
A força de uma publicação não 
nasce da noite para o dia e muito 
menos é fruto do acaso. É uma con-
quista gradativa, que conta com 
um trabalho alicerçado na ética, 
feito com profissionalismo e talen-
to. Minha eterna gratidão a dom 
Nelson Westrupp, a dom Moacir Sil-
va e ao padre Edinei Evaldo Batista 
por confiarem em meu trabalho e a 
todas as pessoas que ajudaram no 
período em que estive à frente do 
Jornal. Parabéns à Diocese de São 
José dos Campos e a dom Cesar 
Teixeira pelo excelente veículo que 
mantêm!  Sempre haverá histórias 
interessantes, importantes e vidas 
esperando para serem transforma-
das por suas páginas.

Ana Lúcia Zombardi
jornalista. Editora do Jornal Expressão de 2004 a 2016.

Instrumento de Formação Pastoral

Nesta data comemorativa 
dos 25 anos do Jornal Ex-
pressão, é momento de 

agradecermos a Deus por esta 
iniciativa duradoura em nossa 
Diocese. Iniciativa que tem per-
durado também nestes tempos 
em que a comunicação impressa 
encontra muito mais dificuldades, 
devido ao dinamismo e agilidade 
da comunicação virtual. 

Queremos agradecer a Deus 
pela iniciativa da Comunidade 
Maria Mãe de Deus (COMDEUS), 
que depois foi assumida pela 
Diocese. O Jornal Expressão tem 
sido um Meio de Comunicação 

muito eficiente, em sentido de 
colocar o nosso povo a par dos 
acontecimentos que envolvem a 
nossa Igreja Particular.

Hoje, tanto no âmbito paro-
quial como diocesano, encontra-
mos uma diversidade de inicia-
tivas pastorais que sem dúvidas 
“constitui a riqueza e a beleza da 
evangelização” (EN 66). Mas, tal 
diversidade, exige a comunhão, a 
fim de não tornar a ação pastoral 
fragmentada. Um instrumento 
para se promover a comunhão 
pastoral é a comunicação entre os 
agentes. O Jornal Expressão tem 
prestado este serviço em nossa 

diocese, sendo praticamente um 
canal da pastoral de conjunto.

Além disso o Jornal Expressão 
tem sido um bom instrumento 
de formação pastoral. A coluna 
do bispo diocesano, bem como 
do coordenador de pastoral tem 
oferecido, em todos estes anos, re-
flexões importantes. Eu também 
tive oportunidade de colaborar 
neste aspecto e todas as vezes 
que enviei artigos à equipe de 
redação, eles foram inseridos na 
diagramação do jornal.

Pe. Djalma Lopes Siqueira
Vigário Geral da Diocese de São José dos Campos  e   Reitor 

Seminário Propedêutico 
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Comunicação dinâmica

A comunicação mu-
dou muito nos úl-
timos 25 anos. O 

jornal tinha um peso for-
tíssimo, a televisão nadava 
de braçadas e a internet 
apenas engatinhava.

Hoje vemos um domí-
nio absurdo da internet 
e uma televisão e meios 
impressos que correm 
atrás das evoluções e ne-
cessitam se reinventar a 
cada momento.

Atualizações gráficas 
e de linguagem foram 
saídas inteligentes para 
os jornais, algo que o Ex-

pressão soube explorar 
com grande êxito. Por isso, 
agradecemos pela sua 
existência e parabeniza-
mos seus idealizadores e 
colaboradores que com 
dinamismo, excelência e 
muita fé nos entregam 
todos os meses em nossas 
paróquias tudo o que de 
mais importante acon-
tece em nossa Diocese 
e na Igreja do Brasil e do 
mundo. Parabéns ao Jor-
nal Expressão e toda a sua 
equipe pelos seus 25 anos.

Guilherme Abreu
Publicitário, Paróquia Coração de Jesus

Jornal Expressão: 25 anos de catecismo

Hoje, com certeza, o Expressão 
é um dos veículos católicos 
mais expressivos da comu-

nicação evangelizadora na RMVALE. 
Nos dias atuais, é impossível não 

perceber a importância que o jornal 
Expressão conquistou em nossa 
sociedade, sobretudo quando se 
propõe a debater temas como a De-
fesa da Vida e da Família. O veículo 
também é porta-voz de inúmeras 
ações sociais realizadas pela Igreja 
Católica e pelo enorme contingente 
de voluntários que se mobilizam em 
torno dessa agenda do bem. 

Ao chegar ao seu Jubileu de 
Prata, com 25 anos de história, o 
Expressão se fortalece como um 
canal de propagação da verdade e 
da fé e como um poderoso canal de 
evangelização. 

A consolidação do jornal Expres-

são é também uma prova que a 
Igreja tem acompanhado, de perto, 
o desenvolvimento da mídia em 
nosso tempo a tem utilizado como 
um canal de fortalecimento da fé. 
Agradecemos a Deus pela publi-
cação desse periódico que faz e 
continuará fazendo a diferença em 
nossa sociedade, levando palavras 
de fé e esperança para a população.

O Jornal Expressão reúne uma 
visão completa, orgânica e orde-
nada para o mundo de hoje dos 
trabalhos realizados pela Igreja. O 
veículo também dá espaço para as 
iniciativas que transformam a Igreja, 
sem dúvida, em um dos principais 
braços sociais do poder público. 
Um excelente trabalho feito com a 
graça de Deus.

É por meio do Expressão que 
também reforçamos nossos atos 

de fé. Cada palavra publicada é um 
estímulo à prática do bem comum 
e às bandeiras que aprendemos a 
defender dentro da Igreja, como o 
ato da doação, do bem comum e 
acima de tudo, da defesa da vida e 
da família.

E o JE, conectado com centenas 
de pessoas nos quatros cantos da 
cidade, é capaz de promover e levar 
a mensagem cristã de maneira a 
alcançar um crescente número de 
pessoas. Mensagens que sensibili-
zam e permitem que Cristo chegue 
ao interior dos nossos lares e de 
nossos corações.

Por isso, renovo aqui meus para-
béns a esse Jornal que ilumina a vida 
das pessoas por meio do anúncio da 
vida em Cristo.

Juvenil Silvério
Membro da Comissão Diocesana em Defesa da Vida, vereador e 

presidente da câmara de São José dos Campos

JE: um investimento que nos aproxima como comunidade

Tenho muito orgulho da 
Diocese de São José dos 
Campos. Organizada, pre-

sente na ação pastoral de todos 
os movimentos, principalmente 
o Pastor que sempre acolhe os 
coordenadores, e Dom César 
que dá continuidade a este 
atendimento, sempre atento ao 
anseio das suas ovelhas. Ressalto 
também o apoio da Comunica-
ção via Rádio Mensagem que, 
diariamente nos traz ações e no-
tícias do organismo diocesano. 

E o Jornal Expressão tem 
sido uma extensão de ação Pas-

toral e colaborador na divulga-
ção, sendo uma comunicação 
esperada pelos coordenadores 
das pastorais e movimentos, 
pois temos ciência que sua 
publicidade vai além das fron-
teiras. Enquanto coordenadora 
da Pastoral do Menor por 8 
anos (2004-2012), temos a 
herança do registro das cam-
panhas, eventos e matérias de 
conscientização. E hoje temos 
agente na Pastoral que vieram 
por meio do JE. 

Poderia tecer sobre várias 
oportunidades de expressão 

da Ação Pastoral que virou ma-
téria: lembrança dos eventos 
do Desfile de 7 de setembro, 
desde 2006: matérias de cons-
cientização - em especial da 
Maioridade Penal - que merece 
atenção até hoje devido a risco 
da mudança da lei no Senado, 
questões polêmicas, mas o po-
sicionamento da CNBB sobre 
este assunto é claro e contrária 
à redução da maioridade penal.  
Quantas cobertura do JE na 
divulgação do Projeto PAR - 
Projeto de Assistência Religiosa 
- sempre com destaque para 

chamamento de evangelizado-
res na Fundação Casa (antiga 
Febem) na cidade de São José 
dos Campos e Jacareí, ação 
pastoral que completou 14 
anos no interior das Unidade 
de São José dos Campos e 2 
anos em Jacareí. Em especial, 
ficou marcante a cobertura 
da Jornada da Juventude em 
2013, na Visita da Cruz e Ícone 
de Nossa Senhora – Fundação 
Casa da Tamoios/SJC em São 
José dos Campos.

Sentimos o mesmo trata-
mento da equipe do JE de 

apoio a todos os organismos da 
Diocese: meio de comunicação 
de muita importância pois fica-
mos cientes do pensamento do 
nosso Pastor, programas e tudo 
sobre as Paróquias e nossa 
Igreja Católica. 

Parabéns pelo Jubileu de 
Prata do Jornal Expressão e a 
Diocese por este investimento 
que nos aproxima como comu-
nidade, e que caminha evange-
lizando e nos comprometendo 
com o Reino de Deus. 

Lucimar Ponciano Luiz
Vereadora e presidente da Câmara Municipal de Jacareí 

Edição - no  19 - Julho de 1994 Edição - no  305 - Dezembro de 2010 Edição - no  382 - Setembro de 2017
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Semana Teológica
chega à sua 10ª edição

Promovida pela Facul-
dade Católica de São 
José dos Campos, a 

Semana Teológica chegou 
em 2017 à sua décima edi-
ção. De 11 a 15 de setem-
bro diversos professores 
e convidados refletiram 
sobre o tema “Maria: ícone 
da humanidade”.

Para Lúcio Bértoli, aluno 
do quarto ano de Teolo-
gia e membro da equipe 
organizadora da Semana 
2017, os retornos foram 
positivos. “É muito gra-
tificante chegar ao final 
dessa semana e ver todo 
o trabalho que, em equi-
pe, desenvolvemos para 
preparar essa atividade”.

Luciene Aparecida Ru-
fino, da Paróquia São João 
Bosco, pôde participar 
todos os dias e conta que 
o tema que mais chamou 
a sua atenção foi o con-
duzido pela professora 
Maristela Tezza, “Maria na 
Sagrada Escritura: uma lei-
tura do Magnificat”.  “Essa 
palestra despertou ainda 
mais o meu interesse em 
conhecer e amadurecer a 
minha fé. No final de cada 
dia fiquei com mais von-
tade de aprender sobre 
tudo o que vimos nessas 
noites. Me despertou o 
interesse em fazer o curso 
de teologia na Faculdade 
Católica”, conta a jovem.

Padre Djalma Lopes 
Siqueira, vigário geral da 

diocese, lembra que “a te-
ologia é a reflexão acerca 
da fé para dar fundamen-
to sólido à experiência 
cristã do povo de Deus. 
Portanto, tudo o que é 
integrante da fé do povo 
deve ser objeto material 
da teologia. A devoção 
a Nossa Senhora Apare-
cida integrou a vivência 
cristã em nosso país. A 
realização dessa Semana 
Teológica, tendo a Mario-
logia como fio condutor 
e podendo contar com a 
presença de especialis-
tas abordando aspectos 
distintos sobre a reflexão 
teológica acerca de Nossa 
Senhora, foi sem dúvida 
de grande significado”.

A Semana Teológica 
2017 também fez parte 
das comemorações con-
juntas Católico-Luterana. 
No dia 11 de setembro, 
primeiro dia, aconteceu 
o debate acadêmico-te-
ológico sobre a pessoa 
de Maria e seu papel na 
história da Salvação, em 
relação a Cristo e à Igreja. 
Com esse tema “mariano”, 
procurou se unir duas 
grandes celebrações de 
2017: os 500 anos da Re-
forma e 300 anos do acha-
do da imagem de Nossa 
Senhora no Rio Paraíba 
do Sul.

“Que bom ouvir e falar 
com liberdade a quem 
pensa e crê diferente de 

nós. Discutir teologia num 
clima de respeito mútuo, 
procurando aprender um 
do outro, sem ofensas e 
preconceitos”, lembrou Pe. 
Sebastião Cesar Barbosa, 
assessor da Comissão para 
o Ecumenismo e Diálogo 
Inter-religioso.

Pastor Marcus Zie-
mann, da Igreja Evangéli-
ca de Confissão Luterana 
do Brasil falou de Maria 
no pensamento do Refor-
mador Martinho Lutero e 
Padre José Bizon, assessor 
do Regional Sul 1 da CNBB 
para o Diálogo Ecumênico, 
discursou sobre “Maria na 
perspectiva ecumênica 
pós conciliar: convergên-
cias e divergências no 
pensamento teológico en-
tre católicos e luteranos.” 

Ao longo dos cinco 
dias, cerca de 500 pes-
soas puderam participar 
das palestras no auditório 
da Faculdade. Uma novi-
dade nesse ano foram as 
transmissões ao vivo pela 
página do Facebook. As 
palestras levaram a milha-
res de pessoas a oportu-
nidade de aprender mais 
a partir dos assessores de 
cada noite. 

Você pode assistir às 
gravações em facebook.
com/faculdadecatolicasjc. 
Basta acessar o menu de 
vídeos e clicar na playlist 
“X Semana Teológica 
(2017)”. 

Pedro Luvizotto
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Igreja em Diálogo

Igrejas Cristãs celebram o
Dia de Oração pelo cuidado da criação

Surge uma nova pastoral na Diocese

Representantes das Igrejas 
Católica, Luterana e Orto-
doxa se reuniram na noite 

do dia 1º de setembro, na Cate-
dral São Dimas, para a celebração 
do Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação. 

A Comissão Diocesana para 
o Ecumenismo e Diálogo Inter-
-Religioso e a Comissão So-
cioambiental organizaram a 
Celebração que contou com a 
presidência do Padre Dionísio 
Kazantsev, da Igreja Ortodoxa 
Russa - Patriarcado de Moscou, 
Pastor Marcus Ziemann da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana 
do Brasil e Padre Rinaldo Roberto 
de Rezende, pároco da Paróquia 
da Catedral de São Dimas.

Para Luciano Rodolfo de 
Moura Machado, coordenador 
da Socioambiental, “como cris-
tãos devemos zelar pela Terra. 
O Papa Francisco diz em sua 
encíclica Laudato Si que deve-
mos ser ‘Guardiões da Criação’”.

Luciano lembra ainda que 
“temos que deixar de enxergar 
o meio ambiente como uma 
fonte de recursos inesgotáveis. 

Paróquia Espírito Santo dá mais um passo em sua caminhada ao se preocupar
com o bem-estar dos funcionários e melhoria do atendimento ao público

Como é bom chegar em 
um local e ser recebido 
com um sorriso no ros-

to, um “bom dia” e um jeito 
acolhedor de lhe atender, não 
é mesmo? Pensando nisso, o 
Pe. Luis Fernando Soares teve 
uma inspiração para criar uma 
Pastoral dos Colaboradores. Sua 
ideia é que fosse normalmente 
criada uma pastoral onde os 
funcionários remunerados da 
paróquia pudessem falar de 
suas dificuldades, expusessem 
seus pensamentos e até mesmo 
se capacitassem para melhor 
atender ao público.

Para isso, convidou Cristóvão 
Gonçalves para coordenar a 
equipe, com auxílio de Fátima 
Santos, que a partir de agora 
estão ainda mais empenhados 
em criar eventos ou situações 
para que os funcionários inte-
rajam, tenham momentos de 
confraternização e de troca de 

Entender o quanto somos 
dependentes da Terra e que a 
nossa sobrevivência depende 
do seu equilíbrio ambiental. A 
oração permite que esse racio-
cínio não permaneça apenas 
em nossas cabeças, no nosso 
intelecto. A oração permite que 
essa mensagem alcance nosso 
coração e nos abra para uma 
conversão ecológica”. 

Durante a celebração, os 

líderes religiosos conduziram 
momentos de reflexão acerca 
do cuidado com o meio am-
biente e a função dos cristãos 
nessa tarefa.

“O primeiro passo para uma 
mudança de mentalidade eco-
lógica deve partir de cada um 
de nós e muito me alegra que 
uma iniciativa que era apenas 
celebrada na Igreja Ortodoxa, 
tenha tomado essa proporção 
e hoje estamos juntos, reunidos 
em várias Igrejas Cristãs numa 
conscientização e oportunida-
de de rezarmos pelo nosso pla-
neta”, comenta Padre Dionísio, 
da Igreja Ortodoxa.

Ao final do encontro, dois 
gestos marcaram a ocasião e 
registraram o legado desse 1º 
de setembro de 2017. Um foi 
a assinatura do Compromisso 
Laudato Si’, uma campanha 
mundial organizada pelo Mo-
vimento Católico Global pelo 
Clima e suas organizações par-
ceiras, que tem como intuito de 
aumentar a conscientização da 
mensagem da “encíclica verde” 
e estimular a comunidade 

católica a agir com a urgência 
exigida pela crise climática. 

Outro gesto concreto dessa 
celebração foi o plantio de 
mudas de flores ornamentais 
nos jardins da Catedral, repre-
sentando os três ramos do cris-
tianismo: evangélico, ortodoxo 
e católico.

O Dia de Oração. Em 2015 
o Papa Francisco instituiu a 
data na Igreja Católica e tem 
um sentido ecumênico, já que 
a mesma é também comemo-
rada pela Igreja Ortodoxa. O 
Patriarca Ecumênico da Igreja 
Ortodoxa, Dimitrios I, instituiu 
em 1989 o dia 1º de setembro 
como Dia de Oração pelo Cui-
dado da Criação. 

As igrejas Católica e Evan-
gélicas aderiram à iniciativa da 
Igreja Ortodoxa, propondo, ao 
mesmo tempo, que ao longo 
de cinco semanas, de 1º de 
setembro a 04 de outubro 
(festa de São Francisco de Assis, 
patrono da ecologia) os cristãos 
se reunissem para oração, cons-
cientização e gestos concretos 
em prol do meio ambiente.

experiência, além de aprender 
mais sobre suas atribuições.

“O padre foi inspirado a criar 
a pastoral para dar algo a mais 
que o habitual, atividades ex-
tras, além do trabalho em si. A 
princípio, vamos desenvolver 
a espiritualidade dos funcio-

nários. Para nós, funcionários, 
não somente virmos à casa do 
Senhor, nós trabalhamos nela, 
por isso é tão importante essa 
pastoral”, contou Cristóvão. O 
primeiro encontro oficial do 
grupo foi uma Manhã de Espiri-
tualidade, no dia 29 de agosto, 

que contou com um delicioso 
café-da-manhã. Em seguida, 
o Pe. Luis Fernando fez uma 
oração especial para abençoar 
os trabalhadores que dedicam 
seus dias a fazer da Paróquia 
Espírito Santo um ambiente 
acolhedor e de prestação de 
serviços de qualidade. Na sequ-
ência, o professor Paulo Martins, 
fez uma explanação sobre a 
importância do atender bem e 
do trabalho em equipe.

O palestrante relatou de 
que maneira podemos servir, 
ainda melhor, na casa de Deus. 
Foi uma manhã de provocação 
de pensamentos, para que os 
funcionários pudessem refletir 
sobre suas ações e como melho-
rá-las para que o fiel que venha 
até a paróquia seja acolhido 
com amor. Dos ensinamentos 
passados pelo professor, fica-
ram marcados duas frases: “o 
dever de quem serve é servir 

com alegria” e que devemos 
sempre “fazer o melhor, nas 
condições que tem, enquanto 
não tem condições melhores 
de fazer melhor ainda”.

Para Luciana Martins, auxiliar 
de serviços gerais há sete anos 
trabalhando na paróquia, a ex-
periência foi super produtiva. 
“Achei muito legal. Mudou mui-
ta coisa! Entre nós mesmos, os 
funcionários, estamos notando 
mais respeito entre um e outro, 
além do público também. E as 
pessoas que vem até a igreja 
estão percebendo essa mudan-
ça”, contou.

Toda segunda-feira, antes 
de entrar no trabalho, às 8h, os 
colaboradores se reúnem no 
Santuário de Adoração para 
entregar a semana de trabalho 
à Deus. Você também pode se 
juntar nessa corrente de oração, 
participe!

Pedro Luvizotto

Pascom PES de Cristo
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Compromissos do Bispo Diocesano

Em setembro, Dom Cesar presidiu Missa de Crisma na Paróquia Santa Luzia,
Paróquia N. Sra. Guadalupe (foto) e Paróquia Imaculada Conceição (Eugênio de Melo).

O bispo diocesano realizou sua 18ª Visita Pastoral Canônica nos dias 9 e 10 de setembro, na Paróquia Imaculada Conceição, no Distrito de Eugênio de Melo, em São José.

Missa de Abertura do Fala Pascom 2017

Abertura da Semana Teológica na Faculdade Católica-SJC.

Missa da Padroeira do Seminário Diocesana - Santa Teresinha do Menino Jesus

Missa na novena da Padroeira – Paróquia Nossa Senhora da Soledade.

No dia 3 de setembro a Missa das 11h celebrada na Catedral São Dimas contou com a animação do coral Anjos de Deus, com crianças de Paraibuna.

Novena de Nossa Senhora do Bonsucesso, na Paróquia Nossa Senhora
da Santíssima Trindade, em Jacareí.

Missa na festa da Padroeira – Paróquia Santa Branca

No dia 7 de setembro, Dom Cesar presidiu missa de encerramento da Semana Social 
Diocesana.

Na celebração da Natividade de Nossa Senhora, Dom Cesar fez o lançamento da Pedra 
Fundamental para construção da Torre da Catedral São Dimas.

Assembleia da Sub-Região de Aparecida, na Faculdade Católica-SJC.

Regina Pimentel Paulo Serra

Luis Gonzaga

Rosangela Ferreira

W
aldair Negrão

Pascom

Robert RibeiroEduardo Santos

Pascom
 Diocesana
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Paróquia celebra os
300 anos de Aparecida

“Deus ofereceu ao Brasil a sua 
própria Mãe” (Papa Francisco)

A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, no Parque Interlagos 
em São José dos Campos, celebra 
com grande alegria a festa da 
padroeira nos 300 anos do achado 
da imagem da Mãe Aparecida nas 
águas do Rio Paraíba do Sul. A co-
munidade preparou uma extensa 
programação com missas e shows 
para comemorar esta importante 
data.

Com o tema “Celebrar 300 anos 
com Nossa Senhora Aparecida - É 
Ano Mariano, é Ano de Graças é 
Ano de Bênçãos”, as festividades 
iniciaram no dia 30 de setem-
bro com shows da banda Dom e 
Adriana Gil. 

A novena solene acontece de 
3 a 11 de outubro com missas de 
segunda a sexta-feira às 19h30. 
Aos sábados e domingos às 
19h. Dom Cesar Teixeira, bispo 
diocesano, preside missa no dia 
8 de outubro. 

No dia 12 de outubro, dia da 
grande festa, a programação 
inicia às 9h com missa. Das 10h30 
às 12h haverá atividades para as 
crianças. Às 17h inicia a procissão 
saindo da Lagoa seguida de missa 
solene presidida pelo pároco, Pe. 
Alexsandro de Brito Ramos. Após 
a missa a festa continua com 
barracas de comidas típicas e show 
com a banda Vida Reluz.

Indulgências. O Papa Francis-
co anunciou em dezembro de 2016 

a concessão da indulgência para 
aqueles que “verdadeiramente 
penitentes e impulsionados pela 
caridade” visitarem na forma de 
peregrinação a Basílica do San-
tuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, em Aparecida (SP), 
ou qualquer igreja paroquial do 
Brasil dedicada à padroeira do país. 
Assim, em nossa diocese, a Igreja 
Matriz da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, no bairro Interlagos, é a 
Igreja principal para o recebimento 
das indulgências. 

Para alcançar a indulgência 
plenária são necessárias as condi-
ções habituais: a confissão sacra-
mental, a Comunhão Eucarística 
e a oração na intenção do Santo 
Padre, o Papa.

Retiro de Silêncio e Contemplação
Dias: 2 a 5 de novembro (5ª-feira a 

domingo)
Tema: "Te levarei ao deserto e falarei 

ao coração" (Os 2, 16)
Local: Casa de Retiros Cura D'Ars 

(SJCampos)
Informações e inscrições: (12) 99711-

1637 / otcarmosjc@yahoo.br

Chá Bingo Beneficente
O Grupo de Mães, da Paróquia Santo 

Agostinho, em São José dos Campos, 
convida para o chá bingo no dia 21 de 
outubro, às 14h, no salão paroquial. 
O evento terá ótimas prendas. Passe 
uma tarde agradável com seus amigos 
e familiares. 

A Paróquia Santo Agostinho fica na 

Av. Papa João Paulo II, 150, no bairro 
Urbanova. Informações: (12) 3949-1515.

Novena e Festa do Padroeiro
Paróquia São Benedito (Galo Branco) 

De 6 a 14 de outubro a Paróquia São 
Benedito, no Residencial Galo Branco 
celebra a novena em honra ao seu pa-
droeiro. Dia 15 de outubro, domingo, a 
festa contará com missa às 8h. 

Durante a novena, já estão confirma-
das as presenças de Dom Cesar, Dom 
Moacir, Dom José Roberto, Pe. Fabiano, 
Pe. Rogério Felix, Pe. Francisco (Chicão), 
Pe. Ademir e Pe. Edi Carlos.

Endereço Igreja São Benedito: Rua 
Benedito Andrade, 520 – Residencial 
Galo Branco – SJCampos/SP. Informa-
ções: (12) 3905-2949.
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Assista no canal do Youtube

Resposta da edição de setembro: C – Paróquia Coração de Jesus
Ganhador: Alexandre Bonafé Brito – São João Batista/Jacareí

CD Asas da Liberdade

  

Teste a memória...
Nessa edição celebramos os 25 anos de comunicação evangelizadora 
que é feita pelo Jornal Expressão. A edição especial de lançamento 
foi apresentada em 12 de outubro de 1992 aos fiéis reunidos na festa 
dos 500 anos de Descobrimento da América. Você sabe qual foi a 
tiragem de exemplares nessa edição do Jornal Expressão?

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 outubro.  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 – 10 mil exemplares
B – 15 mil exemplares
C – 20 mil exemplares
D – 25 mil exemplares

Espaço do leitor

Brinde do mês de outubro

youtube.com/diocesesjcampos_

Aniversariantes

Natalício
1 Diác. Moisés Marques Furtado Nogueira
3 Pe. Vitor Mendes Santos
5 Pe. Antônio Aparecido Alves (Pe. Toninho)
6 Diác. José Olímpio de Oliveira (Juca - Jacareí)
8 Diác. José Hélio dos Reis
10 Diác. Antônio Carlos Amaro de Faria
12 Diác. Hélio Cesar da Silva
17 Diác. Caio Nelson Santana Ribeiro
18 Dom Antônio Carlos Altieri, SDB
18 Pe. Lucas Rosa da Silva 
19 Pe. Fábio Ferreira Costa 
19 Diác. Lucrécio Zanella 
19 Diác. Domingos Savio D. Fernandes
19 Diác. João Mateus de Oliveira 
23 Pe. Wendel Ribeiro 
23 Pe. Alexsandro de Brito Ramos
23 Pe. Tiago de Jesus Crucificado, PF
25 Diác. José Roberto Marilac Moreira 
28 Diác. Justo Baptista de Faria 
28 Pe. Rodolfo José Barbosa (Pe. Rodolfinho)

Ordenação
24 (2012) Pe. Fridianus Ati, SVD 
28 (2006) Dom Antônio Carlos Altieri, SDB (Ordenação Epis-
copal)
29 (2005) Pe. Dirceu Arantes da Silva

Com doze canções totalmente inéditas, “ASAS 
DA LIBERDADE” possui músicas de adoração 
íntima, em que o tema central se refere a uma 
decisão única de vida. O CD conta ainda com 
as participações especiais de Padre Anderson, 
na música “Vem me Curar Pai”, e do grupo de 
oração Magnífica, pertencente à nossa Diocese.

??
?


