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Pe. JACOB JOVINO TOMAZELLA (1942 – 2017) 
75 anos 

 

 
 

 

Aos 29 de julho de 2017, Pe. Jacob voltou à Casa do Pai, após um infarto 
agudo. Pe. Jacob nasceu em Rio Claro-SP, aos 03 de novembro de 1942, filho de 
José Tomazella e Maria Bortolotti Tomazella. Ingressou na Escola Apostólica Santa 
Cruz (Rio Claro-SP), aos 30 de janeiro de 1956; após o Postulado (03-06-1962, 
Ribeirão Preto), e Noviciado (08-12-1962-1963, Campinas), fez a primeira Profissão 
dos Votos aos 09 de dezembro de 1963, em Campinas, e a Profissão Perpétua aos 
09 de dezembro de 1966, também em Campinas.  

Foi ordenado sacerdote aos 07 de dezembro de 1969, em Campinas, seguindo 
para nossa paróquia da Mooca (São Paulo-Capital), onde iniciou seu ministério 
sacerdotal (1970). A partir daí, trabalhou nas paróquias de: Ribeirão Preto (1971-
1976); Marília (1977-1979); Curitiba (1980-1984); Ribeirão Preto (1985-1994); Rio de 
Janeiro (Santa Cruz: 1995-1998); Barretos (1999-2003); Curitiba (2004-2005); 
Campinas (Santa Edwiges: 2006-2007); Rio Claro (2008-2017) e, simultaneamente, 
Corumbataí (2012-2014). Durante seu sacerdócio, Pe. Jacob, além do trabalho em 
paróquias, exerceu também atividades em nossas Casas de Formação; licenciou-se 
em Filosofia (1970); formou-se em Pedagogia (1974); bacharelou-se em 
Administração (1976), em Ciências Contábeis (1978), em Ciências Econômicas 
(1982) e em Ciências Jurídicas e Sociais (1986); e prestou Exame de Ordem dos 
Advogados do Brasil (1987). Foi também membro de Tribunais Eclesiásticos 
(Ribeirão Preto, Curitiba, Piracicaba).  

Sempre sobressaiu por seu espírito empreendedor, criativo, disponível, 
vivenciados tanto em suas atividades pastorais, como nas da Vida Consagrada 
Estigmatina: apesar da aparente rigidez no trato, tinha um lado humano sensível para 
com os desafios enfrentados pelas pessoas (confrades estigmatinos, paroquianos, 
gente do povo).  

No dia 28 de julho, pela manhã, sentiu-se mal, foi socorrido de imediato pela 
SAMU e levado ao Hospital da Unimed; mas, não resistiu ao choque cardiogênico, 
vindo a falecer na manhã do dia 29. O velório ocorreu nos dias 29 e 30, e as exéquias 
no dia 30, pela manhã, na Matriz Santa Cruz. Dom José Geraldo Oliveira do Valie, 
CSS, Bispo emérito de Guaxupé-MG, presidiu Missa de corpo presente, 
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concelebrada pelo Superior Provincial da Província Santa Cruz, Pe. José Ovídio da 
Costa, e por muitos confrades e sacerdotes da Diocese de Piracicaba, além da 
presença de familiares, paroquianos, amigos. O sepultamento aconteceu no início da 
tarde do dia 30, cemitério São João Batista (Rio Claro), no jazigo da família 
Tomazella. Rezemos pelo seu eterno descanso. 
 


