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Caríssimos Irmãos e Irmãs.
Paz e Bem em Cristo Salvador!

Com a Solenidade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Rei do Universo, nós professamos a 
nossa fé com todo o coração e convicção de 
que realmente Jesus Cristo, e só Ele, é Rei: 
Rei do universo, Rei da história, Rei da 
humanidade, Rei da vida de cada pessoa 
humana, cristã ou não-cristã. E com esta 
Celebração encerramos o Ano Litúrgico do 
Tempo Comum e entramos no Tempo do 
Advento onde a Igreja conclama a todos para 
que vivam dias de piedosa e alegre espe-
rança, como quem aguarda a chegada do 
grande presente mais precioso do amor do 
Pai para todos nós: o nascimento do seu 
próprio Filho, o Menino Jesus, o Verbo de 
Deus que se fez Carne e habitou entre nós, o 
nosso Divino Salvador. 
Especialmente, no mês de dezembro deste 
ano de 2022, tivemos muito mais motivos 
para celebrarmos como Comunidade 
Paroquial. Em ritmo de Festa celebramos o 
Centenário da Fundação da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Vila Arens 
(23/12/1922), a chegada dos dois primeiros 
Padres missionários Salvatorianos na cidade 
de Jundiaí, Pe. Vicente Hirschle e Pe. Eucário 
Merker (11/12/1922), e a Festa da nossa 
querida e amada Padroeira (08/12).
Os primeiros Padres Salvatorianos assumi-
ram a Capela de Santa Cruz, no alto da Vila 
Arens, que passou a chamar-se “Nossa 
Senhora da Conceição”, por sugestão de 
Dom Duarte, pelo fato dos Padres terem 
chegado ao Bairro durante a Oitava da Festa 
Litúrgica de Nossa Senhora da Conceição. Foi 
um grande momento de Festa, manifestação 
de Fé e alegria. 
Para celebrar esses acontecimentos, foi 
realizada a Celebração Penitencial do Adven-
to, o Tríduo Preparatório, e no dia 08 de 
dezembro, às 19h00, tivemos a Solene Cele-

bração Eucarística que foi presidida pelo 
Bispo Diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro 
Neto, e concelebrada por outros Bispos, 
Padres da Diocese de Jundiaí, Diáconos 
Permanentes e Padres Salvatorianos. 
Também contamos com a presença dos 
membros da Família Salvatoriana (Padres, 
Irmãos e Irmãs Salvatorianas, Leigos e 
Leigas Salvatorianos), Formandos Salvatori-
anos, Autoridades Políticas, Lideranças da 
Ação Evangelizadora Paroquial, Movimentos 
e Serviços, e os fiéis em geral. Assim, 
podemos dizer, como Deus é misericordioso 
para conosco, Ele que quer que todos nós, 
como discípulos missionários, “no amor de 
Cristo, o Divino Salvador, e sob o olhar de 
Maria que nos uniu” sejamos luzes a iluminar 
as vidas uns dos outros como irmãos e 
irmãs. 
Que a partir da Festa do Centenário e da 
Padroeira lembremos sempre dessa mara-
vilha do amor gratuito de Deus que nunca se 
esgota. E fizemos memória dos nossos ante-
passados que nos transmitiram a fé, homens 
e mulheres, Religiosos e Padres Salvatoria-
nos que deram a vida para que a nossa 
Paróquia pudesse chegar ao que somos hoje. 
Nossa Senhora da Conceição, sois a servi-
dora do Evangelho. Ensinai-nos a colocar 
nossas vidas a serviço do Evangelho. Que a 
vossa ordem aos servos das Bodas de Caná, 
seja também uma prática em nossa Comuni-
dade Paroquial: “Fazei tudo o que Ele vos 
disser” (Jo 2, 4). Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Arens sois a mais altaneira 
das mulheres, rogai por nós! Bem-aventura-
do Francisco Jordan, rogai por nós!                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Editorial
“O amor de Cristo, o Divino Salvador, 
e o olhar materno de Maria nos uniu”



No dia 06 de novembro aconteceu 
no Salão Paroquial, das 8h00 às 
16h00, o 8º Encontro das Congre- 
gações Marianas da Região Pas- 
toral I. Participaram do evento 
aproximadamente 60 congrega- 
dos. Foram momentos de refle- 
xão, continuidade da vivência 
Catequética do movimento, con- 
versas e um almoço de confra- 
ternização. 

BAZAR BENEFICENTE DE ARTE- 
SANATO

Nos dias 9, 10 e 11 de novembro, 
das 9h00 às 17h00, os Paroquianos 
puderam apreciar os trabalhos da 
“Vovó da Comunidade São Mateus” 
no Salão Paroquial. O Bazar 
Beneficente de Artesanato foi 
realizado em prol da Pastoral da 
Saúde e Vicentinos da Paróquia.   

CONFRATERNIZAÇÃO DA MELHOR 
IDADE

Foi com muita alegria e esperança 
que os integrantes do grupo da 
Melhor Idade da Paróquia 
realizaram no dia 24 de novembro, 
às 14h30, a Confraternização para 

celebrar a vida. O evento aconteceu 
no Salão Paroquial. 
  
BENÇÃO DAS COROAS DO ADVEN- 
TO

Aconteceu, no dia 27 de novembro, 
a benção das Coroas do Advento. Os 
trabalhos foram realizados pelas 
crianças da catequese, a partir do 
encontro cujo tema foi Natal e como 
finalização, todos deveriam 
confeccionar uma coroa que seria 
levada ao altar no domingo, na 
celebração das 9h,  para ser 
abençoada pelo padre Jurandir, 
celebrante da missa. Todas as 
crianças estavam acompanhadas 
dos familiares.

MISSA DA PRIMEIRA EUCARISTIA

No dia 04 de dezembro, diversos 
adolescentes do Colégio Divino 
Salvador participaram da Primeira 
Eucaristia. O evento aconteceu na 
Celebração Eucarística às 10h30, e 
teve como celebrante o Pe. Jair 
Carlesso.

Aconteceu nos dias 05, 06, 07 de 
dezembro, às 19h00, o Tríduo em 
preparação para a Solene Cele- 
bração Eucarística do Centenário da 

bração Eucarística que foi presidida pelo 
Bispo Diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro 
Neto, e concelebrada por outros Bispos, 
Padres da Diocese de Jundiaí, Diáconos 
Permanentes e Padres Salvatorianos. 
Também contamos com a presença dos 
membros da Família Salvatoriana (Padres, 
Irmãos e Irmãs Salvatorianas, Leigos e 
Leigas Salvatorianos), Formandos Salvatori-
anos, Autoridades Políticas, Lideranças da 
Ação Evangelizadora Paroquial, Movimentos 
e Serviços, e os fiéis em geral. Assim, 
podemos dizer, como Deus é misericordioso 
para conosco, Ele que quer que todos nós, 
como discípulos missionários, “no amor de 
Cristo, o Divino Salvador, e sob o olhar de 
Maria que nos uniu” sejamos luzes a iluminar 
as vidas uns dos outros como irmãos e 
irmãs. 
Que a partir da Festa do Centenário e da 
Padroeira lembremos sempre dessa mara-
vilha do amor gratuito de Deus que nunca se 
esgota. E fizemos memória dos nossos ante-
passados que nos transmitiram a fé, homens 
e mulheres, Religiosos e Padres Salvatoria-
nos que deram a vida para que a nossa 
Paróquia pudesse chegar ao que somos hoje. 
Nossa Senhora da Conceição, sois a servi-
dora do Evangelho. Ensinai-nos a colocar 
nossas vidas a serviço do Evangelho. Que a 
vossa ordem aos servos das Bodas de Caná, 
seja também uma prática em nossa Comuni-
dade Paroquial: “Fazei tudo o que Ele vos 
disser” (Jo 2, 4). Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Arens sois a mais altaneira 
das mulheres, rogai por nós! Bem-aventura-
do Francisco Jordan, rogai por nós!                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pe. Itamar Roque de Moura - SDS
Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
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Fundação da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Vila Arens, 
da chegada dos primeiros Salva- 
torianos na cidade de Jundiaí e a 
Festa da Padroeira. As celebrações 
foram presididas pelos Padres Salva- 
torianos: Pe. César, Pe. Sydney e Pe. 
Jair. 

No dia 08 de dezembro, às 19h00, 
Solene Celebração Eucarística 
presidida pelo Bispo Diocesano, 
Dom Arnaldo Carvalheiro Neto e 
concelebrada por vários Padres 
Diocesanos e Salvatorianos, 
Diáconos, Seminaristas Salvatori- 
anos, membros da Família Salvatori- 
ana, Autoridades Políticas e os fiéis 
em geral.

Missa da Vigília do Natal:
Dia 24/12, às 19h30.

Missa do Natal: 
Dia 25/12, às 09h00. 

Missa de Ano Novo:
Dia 31/12, às 19h30.

Missa Santa Mãe de Deus:
Dia 01/01/23, às 09h00.

AGENDA
2022

NOVEMBRO - DEZEMBRO

Encontro das Congregações Marianas da Região Pastoral I. Benção das Coroas do Advento. Celebração Eucarística presidida pelo Bispo Diocesano,
Dom Arnaldo Carvalheiro Neto.

ENCONTRO DAS
CONGREGAÇÕES MARIANAS

BAZAR BENEFICENTE
DE ARTESANATO

CONFRATERNIZAÇÃO DA
MELHOR IDADE

BENÇÃO DAS COROAS
DO ADVENTO

MISSA DA
PRIMEIRA EUCARISTIA

CENTENÁRIO

AGENDA DE FIM DE ANO
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O fundador

A Sociedade do Divino Salvador (SDS) 
é um instituto religioso apostólico, de 
direito pontifício, fundado em Roma no 
dia 8 de dezembro de 1881, pelo Padre 
Francisco Maria da Cruz Jordan. Ele, 
nascido em 16 de junho de 1848, 
entrou no seminário aos 29 anos de 
idade e foi ordenado sacerdote em 
1878. O desejo sempre foi que todas as 
pessoas conhecessem e amassem 
Jesus Cristo. Em seu “Diário” escreveu: 
“Até que exista no mundo uma só 
pessoa que não conhece e não ama 
Jesus Cristo, Salvador do mundo, não 
posso repousar” (Diário Espiritual). O 
fundador da família salvatoriana 
contribuiu para a propagação da men-
sagem de Jesus, o Salvador, em mais 
de 50 países. Há um ano, foi-lhe 
conferido o título de  Beato Francisco 
Jordan.

A chegada dos Salvatorianos ao 
Brasil

Em 1896 os primeiros Padres e Irmãos 
Salvatorianos pisaram em terras 
brasileiras; em 1936, chegaram as 
primeiras Irmãs Salvatorianas ao 

Brasil, e por fim, no ano de 1986, surgi-
ram os primeiros Leigos Salvatorianos, 
formando por completo, a Família 
Salvatoriana no Brasil.

Atualmente, a Família Salvatoriana é 
formada por três ramos autônomos: a 
Sociedade do Divino Salvador (padres e 
irmãos), a Congregação das Irmãs do 
Divino Salvador (irmãs), e a Comuni-
dade Internacional do Divino Salvador 
(International Community Divine Savior 
- ICDS), no Brasil denominada Asso-
ciação do Divino Salvador - ADS 
(leigos/as). A Família Salvatoriana está 
presente em nove estados do Brasil e 
atua na evangelização, formação de 
lideranças, educação, saúde, projetos 
sociais, juventude, animação vocacio-
nal, JPIC e Rede um Grito pela Vida.

Os primeiros Salvatorianos em Jun-
diaí

A chegada dos primeiros padres Salva-
torianos em Jundiaí foi em 1922. A 
pedido do Cônego Higino de Campos, 
Vicente Hirschle e Eucário Merker 
assumem a Capela de Santa Cruz, no 
alto da Vila Arens, hoje Praça Quintino 
Bocaiúva, popularmente conhecida 

como “Largo da Feira”.
Em 23 de dezembro de 1922, Dom 
Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo de 
São Paulo, oficializou a paróquia Nossa 
Senhora da Conceição de Vila Arens. O 
Decreto de criação da Paróquia indica a 
origem do título: “Porque os Padres 
Salvatorianos, aos quais seria confiada 
a Paróquia, “vieram no octavário da 
festa da Imaculada Conceição”.
A solene inauguração da nova Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição de Vila 
Arens e a posse de seu primeiro pároco, 
Pe. Vicente Hirschle e do Vigário 
Paroquial Pe. Eucário Merker deu-se em 
21 de janeiro de 1923. 

Aos 14 de Agosto de 1927, foi lançada a 
primeira pedra da futura Matriz. E sete 
anos depois, em 28 de janeiro de 1934 
aconteceu a inauguração da atual 
Igreja.  Na década de 70, o artista sacro 
Bruno De Giusti pintou o interior da 
igreja retratando as pessoas reais da 
Paróquia. Outra curiosidade na Igreja é 
o órgão alemão e o carrilhão dos 4 sinos 
(um dos maiores da América Latina).

Márcia Leme dos Santos
Pastoral da Comunicação

Fontes: https://www.redesalvatoriana.org.br/;     https://paroquiansdaconceicao.net.br/;    https://www.salvatorianas.org.br/.
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Eu era bem pequena, tinha três anos 
de idade quando ouvia meus pais 
falarem de uma “Capela no antigo 
Largo da Feira”. Sou Vitória Teresa 
Rossi Delfino, nascida em 01 de 
agosto de 1945, filha de Miguel e 
Sebastiana Rossi. Morávamos na rua 
Moreira César, n.º 83 em frente aos 
portões do Seminário e residência dos 
Padres Salvatorianos. Era só atraves-
sar a rua e estavam em nossa casa. 
Sempre os tratamos com muito 
carinho. Assim foi minha infância, 
convivendo com a transformação da 
capela.

Logo veio um grande movimento 
para a construção da atual paróquia. 
Realizávamos as festas em frente à 
igreja com barracas de madeira para 
angariar fundos para as obras. Os 
horários eram das 18h às 23h e todas 
as barracas eram dirigidas por mem-
bros das Associações Religiosas. 

Lembro-me do padre Adalberto que 
criou o “Círculo Operário de Vila 
Arens'', com aulas de datilografia, e 
outros cursos,  dava palestras e 
também falava na Rádio Católica. 
Foram diversos os padres que 
passaram por aqui como: Pe. Paulo 

Gurgel, Pe. Miguel, Pe. Boaventura, Pe. 
Hugo, Pe. Arlindo, Pe. Eugênio, Pe. 
Dionísio, Pe. Luiz. Enfim, são tantos 
nomes que não saem da minha 
memória.

Recordo-me também de que meu avô 
paterno, Vicente, viu da sua funilaria, 
fumaça na torre da Igreja, e mais que 
depressa, foi avisar o pessoal, porém o 
fogo se alastrou rapidamente e quei-
mou o sino, o relógio, o órgão que papai 
tocou, enfim, a destruição não foi maior 
porque viram o fogo a tempo de não 
queimar tudo. Mas os paroquianos não 
se deixaram abater, fizeram um esforço 
com rifas, passeatas nas ruas e a Cam-
panha Ouro. Foi emocionante as 
pessoas doando anéis, brincos, 
correntes, etc. para ajudar na 
reconstrução daquilo que fora danifi-
cado pelo fogo. 

A participação da comunidade sempre 
foi muito grande com vários grupos e 
associações. Nas missas, as mulheres 
ocupavam todos os bancos do lado 
esquerdo e os homens do lado direito. 
Toda a Igreja lotada de fiéis. Meu tio, o 
Cardeal Agnelo Rossi, irmão do meu 
pai, sempre era convidado para pregar 
na Semana Santa. Inclusive a imagem 

dele está acima da Porta da Sacristia, e 
eu também lá estou vestida de noiva 
com Domingos de noivo, ambos sendo 
abençoados pelo tio Cardeal, o primeiro 
a ser nomeado para o Vaticano pelo 
Papa Paulo VI. 

Havia também a Escola Paroquial da Vila 
Arens, que funcionava em uma casa na 
rua Frei Caneca, dirigida pelas irmãs 
vicentinas e que, posteriormente, 
tornou-se parte do Colégio Divino 
Salvador. O Seminário também passou 
por uma reforma para dar lugar ao Colé-
gio. Meu pai, Miguel, fez parte da 
construção e sempre dizia que tinha a 
proteção da Virgem Maria.

Enfim, os paroquianos que ajudaram na 
construção da nossa Paróquia sempre 
foram unidos e fervorosos fiéis devotos 
à Nossa Senhora da Conceição. Muitos 
já estão na Glória de Deus. Outros 
fazem parte de outras paróquias e 
muitos continuam participando até hoje 
desta linda Comunidade Paroquial 
Nossa Senhora da Conceição.  

Vitória Teresa Rossi Delfino
Paroquiana
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NOVO
SERVIÇO

/maquinasearcondicionado www.jpmaquinas.com.br

sistemas de climatização
e energia fotovoltaica

MÁQUINAS
VOCÊ PODE

GERAR SUA PRÓPRIA
ENERGIA ELÉTRICA!

11 4527.3223
SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA

Ao falar do Natal, temos que conhecer 
e refletir como está nossa 
caminhada de fé e amor a Deus; para 
isso precisamos preparar o nascimen-
to de Jesus Cristo no Natal. Onde nós 
cristãos, confirmamos nossa Aliança 
com Deus por meio do amor realizado 
em Cristo em nossas vidas de modo a 
praticar e confiar na Palavra de Deus, 
como Palavra de Salvação.

A chegada do Natal com a preparação 
do Advento (o que está por vir), nos 
leva a um tempo para educar nossa 
fé, por intermédio dos diversos dons 
que são transformados pela fidelidade 
e pela ação de Deus em nossa vida.

O presente do amor, nos move a amar, 
primeiramente a Deus com a confi-
ança de amar também os nossos 
irmãos, com um olhar de misericórdia 
e de compaixão que é a firme propos-
ta de estarmos vigilantes para rece-
bermos o menino Jesus em nossos 
corações. Moldar nossa escolha como 

principal foco em Jesus, como Verda-
deiro Filho de Deus.

O tempo do Advento nos convida a 
vivenciar o mistério da espera e prepa-
ração de Cristo, uma espera de 
Salvação, um tempo para mergulhar na 
esperança e caridade para o encontro 
com um Deus frágil e pequeno, mas 
glorioso e cheio de alegria. Advento, 
também podemos dizer que é um 
tempo de piedosa e alegre experiência 
do Senhor da história. Desde o olhar de 
conversão podemos dizer que Cristo se 
encarna na história para confirmar a 
nós, cristãos, a promessa do Reino de 
Deus, um reino de renovação e liber-
tação com caráter missionário, tempo 
de “Maranatha”! Vem Senhor Jesus!

Analisando com um olhar Salvatoriano, 
Advento é um tempo de sermos verda-
deiros discípulos de Cristo, discípulos do 
crucificado, em que nossa caminhada é 
de imitadores fiéis no amor para dar a 
conhecer em todo tempo, amar sem 

medida e proclamar a Salvação para o 
mundo inteiro. Temos que nos aban-
donar na compaixão e no encontro com 
o outro, numa revelação do amor 
Divino. Como nos diz o Beato Francisco 
Jordan, “Conservar sempre um coração 
fiel ao Divino Salvador para maior honra 
no céu e na terra”.

Vivamos o tempo do Advento com 
sobriedade e total alegria, para que no 
Natal possamos dar Glória a Deus por 
revelar-se como nossa eterna Salvação. 
Que possamos mergulhar no espírito do 
Advento e abrir não só a casa física, 
mas também a casa espiritual de nossos 
corações para deixar que Ele possa 
reinar hoje e sempre.

Só nos resta dizer: Eis o Salvador, o Rei 
da eterna glória e alegria.

Eduardo José Mijares Oviedo - SDS
Irmão 
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Meu nome é Marly Ap. Bartholomeu 
Pezzatto, tenho 75 anos e sou da 3.ª 
geração de paroquianos e colabora-
dores da “Paróquia Nossa Senhora da 
Conceição” de Vila Arens. Meus avós 
maternos, João e Maria Luzia Potente 
Nacaratto, moravam e participavam da 
Paróquia desde quando era “Capela de 
Santa Cruz”, no alto da Vila Arens, hoje 
Largo da feira.

Minha mãe nasceu no mesmo endereço 
de meus avós, na Rua Dr. Olavo 
Guimarães, 240, ao lado do salão da 
Nova matriz, hoje, no local, existe o 
Colégio Divino Salvador que aumentou 
em 1992. Meus pais Rosa Nacaratto e 
José Bartholomeu se casaram em 20 de 
abril de 1946. Minha mãe recebeu todos 
os sacramentos na Paróquia. Eu, a 1.ª 
filha do casal, nasci, fui batizada e 
recebi todos os meus sacramentos na 
mesma Paróquia. 

Após minha 1.ª Eucaristia, em 31 de 
outubro de 1955, celebração realizada 
pelo padre Alberto Betke, já entrei para 
a “Cruzada Eucarística infantil” e come-
cei a participar das missas para as 
crianças, às 7h30 com padre Hugo. 
Após as missas, o padre comandava 

nossas reuniões no “Porão da Igreja” e 
nosso orientador era o padre Alberto 
Betke. As missas eram celebradas em 
latim, com o celebrante de costas para 
a comunidade. Evoluímos bastante! 
Todos os primeiros domingos havia  
Hora Santa no Santíssimo. No mês de 
maio, havia homenagem à Nossa 
Senhora com ofertas de flores e no 
último dia do mês, fazíamos a Coro-
ação de Nossa Senhora.
 
No altar de Nossa Senhora de Fátima 
há uma imagem de Santa Rita de 
Cássia que foi doada por meus avós 
maternos por causa de uma graça 
alcançada. A imagem foi levada em 
procissão até a capela.
 
Meu avô paterno, Carlos Bartholomeu, 
que era da Irmandade do Santíssimo, 
também ajudou na construção da nova 
matriz. Na época havia: Cruzada 
Eucarística Infantil, Filhos de Maria, os 
Marianos e  Irmandade do Santíssimo. 
Em 01 de julho de 1967 me casei com 
Edison Pezzatto, estamos juntos há 
55 anos, desde a celebração realiza-
da por padre Arlindo Binotto. Mora-
mos em São Paulo por 12 anos e em 
1994 retornamos para Jundiaí e para 

a paróquia, logo nos tornamos Legionári-
os de Maria, como auxiliares. Já partici-
pamos do ECC e tivemos como orienta-
dor espiritual José Marabeze e depois o 
Diácono Francisco Arantes. Fomos coor-
denadores do grupo de Terço, no ano 
de 2019 nas Missões Redentoristas 
fomos coordenadores da Comunidade 
São José. Em 2000 participamos das 
Missões Populares. Da nossa Comuni-
dade São José, surgiram o diácono João 
Paulo Rizzatto; Silvio e Sívia Videlli e 
Marlene Petrin como ministros da Euca-
ristia.

Há quatro gerações, a Paróquia para 
mim é a graça de ser participante ativa 
e colaboradora junto com minhas filhas  
E espero que meus três netos sejam a 
5.ª geração a participar da Paróquia 
Nossa Senhora da Conceição.

É com grande alegria que aos 75 anos, 
deixo a mensagem para os jovens que 
virão coordenar e participar das pasto-
rais que não desanimem, pois nossa 
Paróquia precisa de jovens que continuem 
vivos e atuantes.
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