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Horários de Missas
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MISSAS PRESENCIAIS
- Terça a Sábado: 18h
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www.paroquiansdaconceicao.net.br

Horário de Atendimento:
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Caríssimos Irmãos e Irmãs.
Paz e Bem em Cristo Salvador!

Jesus Cristo, o grande missionário enviado 
pelo Pai para anunciar a Boa-Nova do Reino 
de Deus, o instaurou com a sua Encarnação, 
Vida, Paixão, Morte de Cruz e Ressurreição. 
Ele é o Reino da verdade e da vida, da santi-
dade e da graça, da justiça, do amor e da 
paz. Antes de partir para a casa do Pai, Jesus 
deu o mandato aos discípulos: “Vão, portan-
to, e façam que todas as Nações se tornem 
discípulos, batizando-as em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as 
a observar tudo o que lhes ordenei” (Mt 
28,19-20). 

Desde o início de sua vida Pública, Jesus 
contou com as pessoas que Ele chamou para 
O seguirem mais de perto como seus 
discípulos missionários e os enviou para 
colocarem-se a serviço de todas as pessoas 
no anúncio do Evangelho do Reino de Deus 
até a plenitude, à reconciliação com o Pai, 
levando a todos à experiência do Deus vivo, 
à unidade e fraternidade, mas, sobretudo 
servindo aos mais necessitados e 
vulneráveis da humanidade em busca da 
Salvação, pois é no servir aos outros que 
está a grandeza da pessoa e da Missão.

Os discípulos entenderam a missão de Jesus 
e tornaram-se os anunciadores de sua Pala-
vra no mundo, que Ele não veio para conde-
nar, mas para salvá-lo (Jo 3,17) e que 
“ninguém tem maior amor do que aquele que 
dá a vida por seus amigos” (Jo 15, 13). 
Quase todos os discípulos morreram como 
Mártires, dando a vida pelo Senhor na procla-
mação e testemunho sobre as verdades da 
pessoa de Jesus em unidade com a sua 
missão recebida do Pai e fundaram Comuni-
dades, de modo que o Evangelho foi recebido 
por muitos Povos e Nações até chegar aos 
nossos tempos. A Missão de Evangelizar 

“constitui, de fato, a graça e a vocação da 
Igreja, a sua mais profunda identidade” (EN 
13). 
E o tempo atual exige de todos nós, que 
fomos chamados para dar continuidade à 
missão de Jesus desde o nosso Batismo em 
todos os ambiente em que vivemos, à 
renovação das forças missionárias para bem 
cumprir a tarefa de ir ao encontro das 
pessoas para anunciar a Palavra de Deus e 
contribuir na construção do Reino de Deus: 
promover a Paz, superar a violência, oferecer 
a misericórdia de Deus como antídoto contra 
a vingança, o ódio, e reavivar a chama da fé 
e da esperança em Deus, naqueles que se 
encontram afastados da Igreja por algum 
motivo, aos que se encontram desanimados 
com algumas situações da vida, extinguir as 
indiferenças e a insensibilidade humana. Por 
isso é que Cristo continua contando conosco 
como seus discípulos missionários nos dias 
de hoje, pois nos ensina a rezar e a trabalhar 
pela Missão em comunhão com Ele para 
sermos Sal da Terra e Luz do mundo: “a 
colheita é grande, mas os trabalhadores são 
poucos. Portanto, peçam ao Senhor da 
colheita que envie trabalhadores para sua 
colheita” (Lc 10, 1-3). 

Que Nossa Senhora da Conceição nos ajude 
a respondermos com coragem ao convite do 
Senhor para sairmos em Missão sempre 
dispostos, alegres, cheios de entusiasmo e 
coragem para testemunharmos a nossa fé, 
as maravilhas do Senhor e fazermo-nos 
próximos, como Igreja Samaritana, dos 
nossos irmãos e irmãs que encontrarmos em 
nosso caminho no dia a dia.                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Editorial
“Ai de mim, se eu não anunciar 
o Evangelho” (1Cor 9,16)
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Terço dos Homens com a participação de vários integrantes do grupo.

Festa do Padre Jordan realizada pelos jovens da CAJUC. 

FESTA DO PADRE JORDAN
Os jovens da CAJUC, mais uma vez, 
fizeram a diferença! Desta vez, 
realizaram nos dias 06, 13 e 20 de 
agosto, a partir das 19h, a Festa do 
Padre Jordan. Quem pôde passar 
por lá, experimentou os deliciosos 
doces e salgados preparados com 
muito carinho! Foi um momento de 
confraternização e alegria entre as 
famílias da comunidade! 

 

TERÇO DOS HOMENS
Nos dias 14 e 28 de setembro 
aconteceu o terço dos homens, na 
Paróquia, às 19h30. A reza 
aconteceu de forma presencial com 
a participação de vários integrantes 
do grupo.    

ENCONTRO PASCOM
No dia 20 de setembro, às 15h, o 
Pároco, padre Itamar, juntamente 
com o Irmão Eduardo e os membros 
da Pascom, receberam, aqui na 
Paróquia, os integrantes da Pascom 
das paróquias que fazem parte da 
região 1. O encontro foi marcado de 
alegria e gratidão, pela oportunidade 
de partilha e integração entre todos.  

FESTA PORTUGUESA
No mês de outubro acontece a 
nossa 30ª Festa Portuguesa. Serão 
03 finais de semana, iniciando no 
dia 01 de out. (sábado), das 18h às 
22h, e no dia 02 de out. (domingo) 
das 10h às 15h. Este ano o evento 
acontecerá entre os dias 01 e 16 de 

outubro na Praça Sebastião Pontes, 
“Praça do Coreto” ao lado da Igreja. 
Será possível tanto consumir no 
local quanto levar os produtos para 
viagem. Vamos divulgar com muita 
intensidade em nossas Mídias 
Sociais junto aos nossos familiares, 
parentes e amigos! Venha participar 
dessa festa com a gente que está 
sendo preparada com muito amor e 
carinho para todos vocês!

BENÇÃO DOS ANIMAIS
No dia 09 de outubro, às 10h30,  
acontecerá, no pátio da Paróquia, a 
bênção dos animais. Quem quiser 
trazer seu animal de estimação para 
ser abençoado, venha participar 
conosco!

DIA DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA
No dia 12 de outubro acontecerá, 
aqui na Paróquia, a Missa Solene à 
Nossa Senhora Aparecida, a 
padroeira do Brasil, às 18h. Todos 
estão convidados para participarem 
conosco!

AGENDA
2022

SETEMBRO - OUTUBRO

PASCOM recebe a Região 1.

30ª FESTA PORTUGUESA - 2022

30ª FESTA PORTUGUESA - 2022
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A missão de todo diácono é servir e o 
texto da sagrada escritura que bem 
define este serviço é o lava pés, onde 
Jesus se cingiu de uma toalha para 
lavar e enxugar os pés dos discípulos e 
deu esta ordem “Se Eu, vosso mestre, 
vos lavei os pés, também vós deveis 
lavar os pés uns dos outros” (Jo 13,14), 
é sobre a inspiração deste trecho do 
evangelho de João que me senti impeli-
do a aceitar esta tão grande missão em 
minha vida, missão esta que não foi 
uma escolha, mas sim um chamado de 
Deus, por pura bondade e misericórdia, 
Ele me concedeu esta graça de servi-Lo 
com a minha vida em todas as circunstân-
cias e local.
 

Fui convidado pelo nosso pároco da 
época, o nosso querido Pe. Sydney e 
designado para servir na nossa comuni-
dade, de nossa mãe e minha padroeira 
e intercessora de todas as horas, Nossa 
Senhora Imaculada Conceição. Tive um 
longo caminho de seis anos de estudos, 
atrapalhado um pouco pela pandemia, 
mas concluído o curso e recebido a 
ordenação. Começou, então, uma outra 
fase de verdadeiro aprendizado, que 

não termina. O saber é constante, a 
cada dia, a cada celebração, a cada 
reunião, a cada serviço designado, um 
novo desafio e novas experiências. 

Recebi a missão de acompanhar as 
pastorais sociais e as catequeses, o que 
me enche de responsabilidade e de um 
desejo de poder colaborar sempre que 
for necessário e solicitado. Sei que é 
uma missão muito grande, mas me 
sinto confiante que o Espírito Santo 
possa se servir de mim para ajudar os 
irmãos que também se colocam a 
serviço, como discípulos do Senhor 
nesta missão.

A minha ordenação foi cercada de muito 
emoção, não foi de uma alegria por um 
dever cumprido, mas sim uma alegria 
de ter sido chamado a um serviço. 
Sinto-me agradecido a Deus por ter me 
escolhido e me tornado digno de 
servi-Lo no altar. Estar próximo Dele ali 
na mesa da Eucaristia, poder beijar o 
altar do Senhor onde será realizada a 
consagração, poder proclamar a Palavra 
nas missas, servir o altar e distribuir a 

sagrada Eucaristia me enche de zelo 
pelo Sagrado, me faz sentir mais próxi-
mo de Jesus, de poder tocá-lo, me sinto 
inspirado pelo Espírito Santo a poder 
servi-Lo sempre com muita dedicação. 

Que o Amor e a graça do Pai, a 
Comunhão e a entrega do Filho, a 
força e a luz do Espírito Santo possam 
me conduzir nesta missão.

João Paulo Rizatto
Diácono e Coordenador da PASCOM
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O Setor Missionário existe desde o 
ano de 2000, quando o Pároco Padre 
Francisco Soares, dividiu nossa 
Paróquia em Regiões: Região São 
Marcos, São Mateus, São João 
Evangelista e São José. Essas 
Regiões foram divididas em Comu-
nidades, e essas em pequenos 
grupos, denominados, atualmente 
Grupos Eclesiais Missionários. 

Esses Grupos são formados de cinco 
famílias em média, que moram 
próximas umas das outras (vizinhos) 
e se reúnem normalmente à noite. 
Por questões de organização, existe 
um coordenador que recebe men-
salmente da Cúria Diocesana um 
material (Jornal) contendo: textos e 
meditações do Evangelho (normal-
mente do próximo domingo), 
história da Vida, dinâmica sobre o 
assunto tratado naquele dia, 
momentos livres de abertura para 
partilhar sobre o tema tratado ou 
algum outro assunto particular, 
orações e cantos.  Os encontros 
acontecem semanalmente, cada 

semana em uma casa, escolhida 
pelos integrantes das comunidades. A 
grande maioria dos participantes são 
mulheres, portanto, nosso maior 
desafio hoje é fazer com que mais 
homens participem do grupo.

O Papa Francisco, em seus discursos, 
costuma destacar a importância da 
missionariedade do cristão. E com 
certeza, esses Grupos são uma 
resposta ao insistente pedido para 
uma Igreja em Saída, onde famílias 
saem de suas casas para irem ao 
encontro do seu vizinho para abraçar, 
conversar, ler a palavra de Deus, 
meditar, partilhar suas dores, 
tristezas, com a certeza do sigilo (que 
é a marca dos integrantes, há uma 
ajuda entre eles), partilhar as 
conquistas, as alegrias e também 
para pedir uma graça e agradecer a 
Deus pelas maravilhas que fez em 
suas vidas. Ao final do encontro, 
sentem-se renovados, têm o senti-
mento de alívio de suas dores 
partilhadas, percebem a presença 
de Deus no meio deles, pois Ele 

mesmo prometeu: “Onde dois ou 
mais estiverem reunidos em meu 
nome, aí estarei no meio deles. (Mat. 
18,20).  Enfim, são encontros que 
propiciam uma experiência única, 
onde se fala e se é ouvido. É o 
momento em que amam e são 
amados por todos. Uma experiência 
de céu!

Todas essas comunidades são grupos 
abertos a novos integrantes. Quem se 
sentir motivado a fazer parte de 
algum desses grupos, é só procurar 
por um dos integrantes do mesmo e ir 
aos encontros, ou deixar seu contato 
na secretaria da Paróquia para que os 
responsáveis possam entrar em 
contato.

Vilma Ap. da Cunha Rizatto
Representante do Grupo Eclesial Missionário
Paroquial na Diocese de Jundiaí
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NOVO
SERVIÇO
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GERAR SUA PRÓPRIA
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11 4527.3223
SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA

Maria Helena Polli Pinoti
Leiga Salvatoriana – Grupo Nossa Senhora
da Conceição

O Centenário não é só um belo 
evento de uma paróquia, mas é um 
tempo de retomada, de pensar 
novas propostas pastorais, de dar 
continuidade. Também é um com-
promisso de olhar para frente, 
continuar juntos somando forças. 
Cabe a nós começarmos a 
construção do próximo evento.

Nesta expectativa estamos caminhan-
do para o Centenário de nossa 
Paróquia, em dezembro, 100 anos 
de evangelização, tornando Jesus 
Cristo conhecido e amado por todos.

Nossa Paróquia, desde o início, 
esteve sob os cuidados dos padres 
salvatorianos. Os padres Vicente 
Hirscher e Eucario Mercker chega-
ram a Jundiaí em 11 de dezembro 
de 1922. O objetivo dos sacerdotes 
era fundar o Seminário no local 
onde hoje é o Colégio Divino Salva-
dor. A cidade de Jundiaí na época, 
pertencia à Diocese de São Paulo e o 
Decreto da criação da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição acon-
teceu em 23 de dezembro de 1922 

pelo Cônego Higino de Campos. 
Nessa mesma data, tomou posse 
como primeiro pároco Vicente 
Hirschle.

Somente no ano seguinte, 1923, foi 
erigida a capela de Santa Cruz sob a 
invocação de Nossa Senhora da Con-
ceição em 21 de janeiro, onde antiga-
mente era o largo da feira, atual 
praça Quintino Bocaiuva. 

Pertenciam a nossa Paróquia as cape-
las do Caxambu, Colônia, Louveira, 
Abadia, Rio Acima, Ponte São João, 
Bertioga, Toca, Campo Limpo, Várzea 
Paulista, Jundiaí Mirim, Engordadou-
ro, Vila Rami e Santa Gertrudes.

Uma das primeiras atividades realiza-
das na capela de Santa Cruz foi no 
mês de maio, quando se fez um 
tríduo com terço, ladainha, pregação 
e confissões na Festa de Santa Cruz. 

A primeira procissão de Corpus Christi 
aconteceu no dia 31 de maio de 1923. 
Ainda nesse ano, também ocorreu a 
fundação do Apostolado da Oração e 

da Pia União das Filhas de Maria. A 
Festa da Padroeira, nessa época, era 
feita com novena, ladainha cantada e 
primeira comunhão.

Em dezembro de 1923, os padres 
salvatorianos adquiriram o Palacete 
Arens onde seria o futuro Seminário. 
E assim a comunidade paroquial foi 
crescendo graças a animação dos 
padres Salvatorianos e o trabalho de 
muitos leigos que dedicaram suas 
vidas em prol da comunidade.

Nestes tempos atuais em que fomos 
testados em nossos limites: pan-
demia, crise política, crise existencial, 
exigiram de nós um reavivamento da 
fé, esperança e caridade. É esse o 
espírito que devemos ter ao comemo-
rarmos o Centenário de nossa 
Paróquia. Esta festa deverá ser um 
momento de graça e união.
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Atendendo aos apelos do Papa Fran-
cisco por uma Igreja Sinodal, a 
Diocese de Jundiaí começou o proces-
so de realização de assembleias em 
2018 (Paroquiais e Regionais) e em 
novembro de 2021 realizou a 8ª 
Assembleia Diocesana que resultou 
no Plano Diocesano da Ação Evangeli-
zadora, que orientará nossa caminha-
da pastoral no biênio 2022-2023, e 
todo esse trabalho foi elaborado com 
base no documento Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no 
Brasil 2019-2023 (DGAE), que apre-
senta a Igreja como “Comunidade 
Casa”, alicerçada sobre quatro 
Pilares: Palavra, Pão, Caridade e Ação 
Missionária.

Todo esse trabalho tem o objetivo de 
orientar os membros das comuni-
dades paroquiais na evangelização 
pelo anúncio do Reino de Deus, pois 
todo ser humano tem direito de 
conhecer a salvação, e cabe a nós, 
membros de uma comunidade de fé, 
tornarmos Jesus Cristo e seu plano de 
salvação conhecidos, mostrando a 

presença amorosa do Senhor através 
do anúncio do Evangelho.

Os pilares da Palavra, do Pão e da 
Caridade vem nos preparar e 
fortalecer para atuarmos no Pilar da 
Ação Missionária que é o estado 
permanente de missão, ele trata de 
colocar e manter a missão de Jesus 
Cristo viva no coração da Igreja. 
“Conhecer Jesus é o melhor presente 
que qualquer pessoa pode receber; 
tê-lo encontrado foi o melhor que 
ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo 
conhecido com nossa palavra e obras 
é nossa alegria” (DGAE, n.º 115), 
esse trecho do documento resume de 
forma clara esse pilar que é a nossa 
missão como comunidade de fé.

A Família Salvatoriana fundada pelo 
Pe. Jordan se inspirou no versículo: 
“Ora a vida eterna é esta: que eles 
conheçam a ti, o Deus único e verda-
deiro, e aquele que tu enviaste, Jesus 
Cristo.” (Jo 17,3), e tem como Missão 
“Fazer Jesus Cristo conhecido de 
todos os modos e meios que o amor 

de Cristo inspira.”, vem ao encontro 
com o Pilar da Ação Missionária que 
pede que sejamos: testemunho de 
vida cristã na nossa forma de agir e 
ser; anunciadores da vida, missão e 
obra de Jesus; zelosos no anúncio 
para que seja alegre; acolhedores e 
atentos aos problemas do povo.

Nós como cristãos não podemos 
jamais esquecer da nossa missão de 
anunciar Jesus, Ele só será conhecido 
se for anunciado, e não podemos 
ficar parados enquanto milhões de 
pessoas ainda não conhecem e não 
experimentaram o amor de Deus.
“Sê um verdadeiro apóstolo de Jesus 
Cristo, e não sossegues até que 
tenhas levado a Palavra de Deus a 
todos os recantos da terra.” (Pe. 
Jordan - DEI 182,3)

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

Adriana Scarabelini
Pastoral da Educação - Jundiaí




