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Expediente

Editorial

Fundador "In memoriam":
Pe. Francisco de Assis Soares - SDS

Cristo Vive - Somos suas testemunhas
“Eu vi o Senhor” (Jo 20,18)

Diretor responsável:
Pe. Itamar Roque de Moura - SDS (Pároco)
PASCOM:
João Paulo Rizatto - Coordenador
Davi Bossi
Luis Moreno
Márcia Leme dos Santos
Maria Nadir Tafarello Romano

Caríssimos Irmãos e Irmãs.
Paz e Bem em Cristo Salvador!
Vocação é dom de Deus e o amor é o pressuposto básico de toda e qualquer Vocação!
Refletir sobre os diferentes tipos de Vocação
nos coloca no caminho de perceber qual a
melhor atitude para se aproximar de Deus,
ouvir seu chamado a uma missão e responder
com firmeza e alegria no coração. Por isso
que, conforme costume da Igreja, o mês de
agosto é dedicado à oração, reflexão e atividades nas Comunidades sobre o tema das
Vocações. Neste ano de 2022, o Tema será:
“Cristo Vive - Somos suas testemunhas” e o
Lema Bíblico inspirador: “Eu vi o Senhor”
(Jo 20,18).
O primeiro chamado que Deus nos faz é à
vida, como nos relata no Livro dos Gênesis:
No último dia da criação, Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa imagem e
semelhança'' (Gn 1,26). “E Deus criou o
ser humano à sua imagem e semelhança” (Gn 1,28). Como cristãos, amados e
escolhidos por Deus, de qualquer condição
ou estado de vida, somos chamados e enviados a viver de forma plena a nossa vocação,
cada um por seu caminho e de diferentes
maneiras, a uma vida de santidade pelo qual
o próprio Deus é Santo”. E como nos lembra
o Papa Francisco, “nenhuma vocação nasce
por si, nem vive para si. A vocação brota do
coração de Deus e germina na terra boa do
Povo, na experiência do amor fraterno”.
A cada semana do mês contempla-se uma
Vocação cuja missão é colocar-se a serviço
do Reino de Deus na Igreja e na Sociedade,
através da diversidade de Ministérios e
Serviços
com
alegre
disponibilidade,
obediência à vontade de Deus, tempo para
estar à escuta de Deus e meditar a sua Palavra, abertura do coração para amar e
acolher o Cristo Jesus que se manifesta no
rosto de cada pessoa da Comunidade:

Vocação para o Ministério Ordenado (Bispos,
Padres e Diáconos), para a vida em Família,
para a Vida Consagrada, e dos Leigos e
Leigas, em especial o de Catequista. Quando
se alcança a dádiva de ouvir o chamado de
Deus, damos o nosso Sim, a exemplo da
Virgem Maria – “Eis aqui a Serva do
Senhor! Faça-se em mim segundo a tua
Palavra” - à oportunidade de dedicar
nossos próprios dons e talentos a um bem
maior no seguimento de Jesus Cristo, o Bom
Pastor, que nos conhece melhor do que a nós
mesmos e nos chama pelo nome para
sermos seus discípulos-missionários porque
sabe que nós somos capacitados para cumprir a missão que Ele vai nos confiar e nós O
seguimos respondendo ao seu chamado
porque conhecemos a sua voz.
Como Salvatorianos, vivemos e testemunhamos a nossa Vida Religiosa Salvatoriana que
se baseia num encontro pessoal com Jesus,
nosso Divino Salvador. Encontrar-se com
Ele, é entrar na experiência profunda de
conhecer o único Deus verdadeiro que nos
ama e nos salva no amor. No Evangelho de
Jo 15,15 encontrar Jesus significa sempre
ser encontrado: Não fostes vós que me
escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos
designei, para dardes fruto e para que o
vosso fruto permaneça” (Ratio Formationis
Salvatorianae, n.º 1).
Peçamos em nossas orações a Deus Pai, pela
intercessão de Nossa Senhora da Conceição,
que chame e envie mais operários para
trabalharem na Messe do Senhor que é
grande e urgente para os nossos dias de
hoje!

Colaboração:
Eduardo José Mijares Oviedo
Edson Luiz Vittori
Francisco Terra de Aguirra
João Paulo Rizatto
Revisão:
Márcia Leme dos Santos
Maria Nadir Tafarello Romano
Projeto Gráfico:
Spot Comunicação
Impressão:
Gráfica Apollo
Redação - Contato:
jornalrumonovo@gmail.com
Imagens meramente ilustrativas.

Horários de Missas
ONLINE AO VIVO: YOUTUBE E FACEBOOK
- Sábado: 18h
- Domingo: 9h
MISSAS PRESENCIAIS
- Terça a Sábado: 18h
- Domingo: 7h - 9h e 18h

Secretaria Paroquial
Rua General Carneiro, 106 - Vila Arens
CEP: 13202-590 - Jundiaí - SP

Tel: (11) 4526-1382
WhatsApp: (11) 97148-9247
SECRETARIA:
secretaria@paroquiansdaconceicao.net.br
FINANCEIRO:
financeiro@paroquiansdaconceicao.net.br
www.paroquiansdaconceicao.net.br

Pe. Itamar Roque de Moura - SDS
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Horário de Atendimento:
– Segunda: 13H às 17H
– Terça a Sexta: 08H às 17H e das 13H às 17H
– Sábado: 08H às 11H

Anuncie Conosco
(11)

4526-1382

jornalrumonovo@gmail.com
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Nossa comunidade visitou a Casa da Mãe Aparecida.

Deus abençoe todos que colaboraram com o nosso tradicional Almoço Mineiro!

Posse do novo Bispo - Dom Arnaldo Carvalheiro Neto.

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA À

moniários e crianças da cate-

Santo Antônio de Pádua, no Bairro

APARECIDA

quese da Primeira Eucaristia para

do Engordadouro, com o Lema:

conhecer melhor a vida de São

“Estive enfermo e me visitastes.”

Nossa comunidade visitou a Casa
da Mãe Aparecida no dia 11 de
junho

de

2022.

De

forma

Tarcísio.

TRADICIONAL ALMOÇO MINEIRO

SEMANA PASTORAL DO DÍZIMO

Agradecemos a colaboração dos

a presença do Pároco, Pe. Itamar o

Aconteceu de 18 a 22 de julho, de

Paroquianos e fiéis em geral para a

que muito nos alegrou e também

forma on-line, a 5.ª Semana da

demais

Fomos

Pastoral do Dízimo com o objetivo

convocados pelo nosso Bispo D.

de conscientizar os fiéis sobre a

Vicente a irmos em peregrinação

importância

em agradecimento pelos 50 anos

Comunidade Paroquial. No dia 21

de sua Ordenação Sacerdotal e

de julho, o tema foi sobre a Edu-

para colocar aos pés e Nossa

cação Financeira e a importância

Senhora Aparecida, o novo PLANO

do testemunho cristão. O encontro

No dia 13 de agosto, às 9h30,

DIOCESANO

foi presencial, no Auditório da

acontece

Paróquia.

Eucarística para a posse Canônica

participativa, lotou um ônibus, com

paroquianos.

DE

AÇÃO

EVAN-

GELIZADORA construído de forma
sinodal

pela

nossa

do

dízimo

para

a

diocese.

do

nosso

Tradicional

Almoço Mineiro que aconteceu no
dia 24 de julho, no salão Paroquial.
Deus abençoe todos que colaboraram!
POSSE DO NOVO BISPO

a

Solene

Celebração

do novo bispo diocesano Dom

Retornamos renovados, agradecidos

ENCONTRO

e maravilhados com tanta beleza.

SAÚDE

NOITE DO CINEMA

realização

DA

PASTORAL

DA

No dia 23 de julho os Ministros
extraordinários da Eucaristia em

No dia 08 de julho aconteceu no

conjunto com a pastoral da Saúde,

Auditório da Paróquia, um Encon-

participaram do 24.º Encontro da

tro com Acólitos, coroinhas, ceri-

Pastoral da Saúde na Paróquia

Arnaldo Carvalheiro Neto. O local
será

no

Ginásio

de

Esportes

“Doutor Nicolino de Lucca” - Bolão!
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Eu, Eduardo, sou um jovem venezuelano em processo de formação para a
Vida Salvatoriana, nasci em 11 de
dezembro de 1990 em Caracas e tenho
como residência fixa Miranda, mas
atualmente estou morando no Brasil.
Posso dizer que meu processo vocacional começou no ano de 2007, quando
terminei meus estudos do Ensino
Fundamental e comecei a conhecer o
caminho na vida diocesana, com acompanhamento psicológico e vocacional.
Depois de um ano, com muitos medos,
decidi dar um sim e conhecer um pouco
mais sobre a vida Sacerdotal. Fiquei
por dois anos fazendo essa experiência.
Depois disso, resolvi continuar minha
vida: trabalhei, me tornei independente
e quis reconstruir minha vida, mas
sempre houve uma inquietude com
minhas decisões até então.
No ano de 2014, fui convidado para
uma Missão Salvatoriana e foi nesse
momento que meu desejo começou a
arder para seguir mais de perto a vida
em comunidade. Foi um ano decisivo
para mim, porque tive que ver meu pai
partir e com muitos medos, muitas
dúvidas, entrei no Seminário Salvatoriano, mesmo sem a compreensão da
minha família. Desde que entrei na vida
Salvatoriana, minha intenção sempre
foi pautada no bem comum, querer
saber mais para poder ajudar os

outros. Como diz o próprio Padre
Jordan: "Para dar a conhecer Cristo por
todos os meios que a caridade inspira".
Ser Salvatoriano é ser missionário de
Cristo, é ir aonde Ele precisa, mesmo
em meio às dificuldades sempre temos
que lutar por aquele Deus que tanto
deu por nós. Quero dizer que, embora
as coisas possam ficar sombrias, devemos nos lembrar de que Cristo se
entregou na cruz por amor a nós.
Eu sempre gosto de definir Vocação
como felicidade, se o caminho escolhido
não traz felicidade, é importante
reavaliar os conceitos. Porque quando
uma pessoa está feliz com aquilo que
escolheu fazer, é provável que esteja na
vocação certa. Claro que o medo do
desconhecido é normal, mas com o
tempo, vem a descoberta de que esse
desconhecido sempre habita em nós e é
o mesmo Deus que nos chamou e nos
consagrou.
A minha experiência aqui no Brasil
como vocacionado, começou em 2019,
quando iniciei uma nova etapa, uma
nova cultura e, sobretudo, um momento de aprofundar um novo idioma. O
que mais me ajudou a conhecer melhor
o português do Brasil foi o meu interesse em aprofundar a língua de Libras.
Confesso que não foi fácil. Foi um
tempo de novos desafios, mas com a
ajuda de Deus não foi impossível,

quando se quer saber mais, deve-se
sempre lutar por isso.
Há muitas etapas pela frente, pois para
se tornar um padre, é preciso muito
estudo. O 1.º ano é para conhecer a
comunidade escolhida, o que chamamos de propedêutico, logo vem mais
três anos de filosofia, que chamamos de
postulantado e, depois, um ano de noviciado, que é o tempo de aprofundar o
carisma e por fim, mais quatro anos de
teologia, que é o Juniorado para depois
fazer os votos definitivos.
Atualmente, os Salvatorianos têm casas
de teologia que atendem jovens de
diversas partes como:
Venezuela,
Tanzânia, Uruguai e aqui do Brasil. Hoje,
no Brasil, existem três casas: em
Várzea Paulista, o propedêutico; em
São José dos Pinhais, Filosofia; e em
Jabaquara, Juniorado.
No total são
dezenove jovens seminaristas se preparando para os votos definitivos.
Todos aqueles que, de alguma forma, se
sentirem tocados para conhecer mais de
perto o trabalho da Família Salvatoriana, podem procurar mais informações
por meio dos números:
- Pe. Cesar (11) 98980-3345
- Pe. Marciel (14) 99731-1412
Eduardo José Mijares Oviedo - SDS
Irmão

Anuncie Conosco
(11)

4526-1382

jornalrumonovo@gmail.com
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TRAJETÓRIA DIACONAL

TRABALHOS

Eu, Diácono Francisco Terra de
Aguirra, fui ordenado Diácono
Permanente há 31 anos. Quando
participava de várias pastorais da
Paróquia, sendo coordenador de
algumas delas e também Ministro
Extraordinário da Comunhão. Fiz um
curso de teologia para leigos por
mais de dois anos. Ao final deste
curso, Dom Gabriel queria escolher
candidatos ao diaconato e pediu
para que os interessados enviassem
suas pretensões a Dom Roberto. E
eu então enviei as minhas.

Exerci meu ministério diaconal na
Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Vila Arens, dando assistência na secretaria paroquial em atendimento aos paroquianos, durante a
semana. Fazia inúmeras entrevistas
com noivos, constantemente fazia
celebração da Palavra de Deus, celebrei inúmeros batizados, Horas
Santas com benção do Santíssimo,
celebrei casamentos que, segundo as
documentações, passaram de mil.
Proferi também muitas palestras nas
pastorais sendo sempre apoiado por
minha esposa Ercilia.
Realizei também no âmbito diocesano, exéquias nos velórios; abençoei
muitas casas, escolas e celebrava na
clínica de idosos e, eventualmente,
também auxiliava padres de outras
paróquias.

Passado algum tempo, foi fundada a
escola diaconal e fui um dos escolhidos e indicados pelo padre Vans a
participar das aulas que frequentei
assiduamente todos os sábados por
dois anos. Ao final do curso, fiquei
entre os 10 escolhidos, sendo dois
da Vila Arens, eu e José Brombal
que hoje é Padre. E eu fui ordenado
Diácono Permanente em 09 de
dezembro de 1990, pelo Bispo
Diocesano Dom Roberto.

DESENVOLVIDOS

DIÁCONO EMÉRITO
Obrigatoriamente fiz minha renúncia
ao completar 75 anos de idade, aceita
por Dom Vicente Costa e, então,

(11)

passei a ser considerado Diácono
Emérito em 20 de abril de 2014.
Ainda exerci minhas funções por mais
dois anos. Acho que tudo isso valeu a
pena com as Graças de Deus!
Como diácono Emérito, meu sentimento é de ter cumprido minhas
obrigações e sou muito feliz em servir
a Igreja. Até hoje, estou cheio de
vontade de continuar. Sinto-me cheio
de gratidão a Deus por ter me concedido essa missão e tê-la cumprido
com muito amor e zelo.
MENSAGEM PARA NOVOS DIÁCONOS
Aos novos Diáconos deixo a seguinte
mensagem: Sejam perseverantes na
fé, seguidores de Jesus Cristo, de
mãos dadas a Maria, Mãe de Deus e
Nossa! Participando das celebrações
Eucarísticas, se alimentando do Corpo
de Cristo, assíduos nas orações, inclusive na Liturgia das Horas, cumprindo
as leis e normas da Igreja, pedindo
luz para o Divino Espírito Santo.
Francisco Terra de Aguirra
Diácono

4587-2272

Rua XV de Novembro, 206 - Vila Árens - Jundiaí
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LECTIO DIVINA
A Lectio divina ou leitura orante da
bíblia é uma forma de rezarmos com
os textos bíblicos e através deles. Não
é uma oração devocional como é a
oração do terço, mas uma oração
meditativa, onde iremos ler um texto
bíblico e compreendê-lo através de
uma leitura atenta aos detalhes, ao
contexto e época em que foi escrito.
Através da leitura do texto bíblico
iremos entrar na intimidade de Deus,
conhecê-Lo e se deixar conhecer por
Deus. Este método de rezar deve ser
na medida do possível diário e
sempre reservar um tempo em um
lugar silencioso e tranquilo para irmos
nos tornando amigos íntimos de
Deus, conversar com Ele como
conversamos com alguém que temos
intimidade de revelar os nossos
segredos,
nossas
preocupações,
nossas dificuldades e pedir a Ele que
nos acompanhe e venha fazer parte
de nossa vida.
Esta oração irá se intensificando com
o tempo e a frequência que a praticamos, será um exercício ao qual nós

vamos nos adaptando. É como um
atleta que melhora de performance
sempre que treina cada vez mais,
assim também irá acontecer com a
nossa leitura orante, se tornará
melhor com o tempo e nos levará
cada vez mais próximos de Deus!

COMO FAZER A
LECTIO DIVINA

3. ORAÇÃO

(MEDITADO)

UMA VEZ QUE DEUS FALOU COM
VOCÊ,
TRATA-SE
AGORA
DE
RESPONDER. FAÇA SEU MOMENTO
DE ORAÇÃO.

4. CONTEMPLAÇÃO
(CONTEMPLADO)

1. LEITURA

(LECTIO)

LEIA ALGUMAS VEZES A PASSAGEM
E GUARDE OS TRECHOS QUE MAIS
CHAMARAM A SUA ATENÇÃO.

2. MEDITAÇÃO

CHEGA A HORA QUE EU ME CALO E
FICO NA PRESENÇA AMOROSA DE
DEUS.

(ORATIO)

FAÇA UM MOMENTO DE SILÊNCIO E
MEDITAÇÃO. DEIXE DEUS ILUMINAR
SUA ALMA COM AQUELA VERDADE
QUE MEDITOU. A LEITURA DEVE SER
APLICADA NA SUA VIDA.

João Paulo Rizatto
Diácono e Coordenador da PASCOM

NOVO
SERVIÇO

MÁQUINAS
sistemas de climatização
e energia fotovoltaica

11

VOCÊ PODE
GERAR SUA PRÓPRIA

ENERGIA ELÉTRICA!

4527.3223

(11)

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA

/maquinasearcondicionado

Anuncie Conosco

4526-1382

jornalrumonovo@gmail.com
www.jpmaquinas.com.br
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Queridos irmãos em Cristo, que a Paz
esteja com todos vocês. Fui convidado a escrever algumas palavras sobre
o chamado que recebi para servir
como Diácono Permanente. Cito algumas experiências que tive nesta
comunidade, para que eu aceitasse
esta missão, da qual eu não me sinto
digno, mas que, pela misericórdia de
Nosso Senhor, me concedeu a graça
de ser um instrumento nas mãos de
Deus.
Há 20 anos, comecei a frequentar
esta Paróquia na Catequese Familiar
com meus filhos e dou o meu testemunho de sua importância, pois foi a
minha porta de entrada para esta
Paróquia.
Após algum tempo, eu e a Tereza
fomos convidados pelo Pe. Fernando
para sermos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. Esta foi e
ainda é uma experiência de fé sem
igual, pois servir, distribuir a Sagrada
Comunhão, levar a Palavra e o Corpo
de Cristo na casa dos que não tem
condições de ir à missa, fortaleceu a

minha fé. Outra experiência foi a de
participar do ECC – Encontro de
Casais com Cristo, e continuar no
movimento com as equipes.
Certo dia o Pe. Sydney e o Pe.
Samuel, fizeram o convite para a
escola Diaconal. Eu não sabia o que
dizer, pois havia vários irmãos mais
atuantes e capazes. Foram mais de
seis anos de preparação e junto com
a Tereza, fiz o curso de Teologia, as
aulas na Escola Diaconal e os retiros.
O Pe. Spolti foi o meu Diretor Espiritual e o Diácono Arantes foi o meu
tutor.
A missão do Diácono é a de tornar o
Jesus Ressuscitado presente no meio
de todos nós. Devemos ser servidores da Caridade para acolher os
excluídos, os mais necessitados, os
doentes e todo o povo de Deus.
Devemos ser servidores da Palavra
para proclamar a Palavra de Deus,
anunciar o Evangelho de Jesus
Cristo. Devemos ser servidores do
Altar e distribuir a Sagrada Eucaristia.

Realizamos em nossa Paróquia celebrações de Casamento, de Batismo e
da Palavra. Trabalhamos unidos em
harmonia com o padre Itamar, os
demais padres e irmãos salvatorianos
para orientar nossa comunidade
segundo os ensinamentos de Jesus
Cristo, Nosso Salvador, pois somos
assistentes espirituais para as pastorais e movimentos existentes em
nossa Paróquia.
Meu maior desafio foi aceitar este
chamado de Deus e agora espero
cumprir com dignidade esta nova
missão em minha vida. E peço que
orem por mim, para que o Espírito
Santo sempre me ilumine e guie para
honra e glória de Nosso Senhor Jesus
Cristo.

Edson Luiz Vittori
Diácono

Rua Professor João Luiz de Campos, 282 - CEP: 13202-451 - Vianelo - Jundiaí - SP
Fone: (11) 4587-8809 / (11) 97036-0264
- www.graficaapollo.com.br

