
Quem ouve a palavra com atenção encontra a felicidade. Feliz quem confia no Senhor (Pv 16,20)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS PADRES

Padre Paulo (Pároco): Terça à Sexta

Das 10h às 11h e das 14h30 às 16h30 (Marque seu horário)

Mons. Jorge Simão Miguel (Pároco Emérito): Quarta e Quinta

Das 9h às 11h e das 15h às 16h30.

Celebrações de Missas
Instituto Baronesa de Rezende

Segunda a Sábado, 6h15 

Matriz 
Segunda a Sexta, 19h30 

Sábados: 15h e 18h 
 Domingos: 7h, 9h, 18h e 20h 

Capela Santo Antônio Santana Galvão

 Sábado às 19h30

Capela São Luis
Domingo às 8h

AGENDAMENTO DE MISSA - ATENÇÃO

Favor encaminhar pelo Email, Whatsapp ou telefone até 
às 16h de Sexta - Feira para as capelas e para Igreja 
Matriz. Após estes horários as intenções serão 
agendadas para o próximo final de semana. NÃO 
MARCAMOS MISSAS NO SÁBADO.

SECRETARIA
De Segunda a Sexta - Feira
Das 8h às 13h - 13h30 às 16h 

Sábados
Das 8h às 12h

Telefones para contato
(19) 3421.0448 / 2533.3448

Whatsapp
(019)99729.4142

Programa 

Ouça pela rádio Educadora AM 
1060 Khz, todos os Sábados das
8h às 9h.
Pedidos de Oração pelo telefone
19 2533 2455 
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Entre no Play Store ou Google Play
digite IGREJA CATÓLICA PIRACICABA
e baixe o APP.

email:
secretaria@paroquiaimaculadaconceicao.com.br

imaculada.p3@diocesedepiracicaba.org.br  

De 07 a 13 de Janeiro de 2019   

Novo aplicativo da Paróquia Imaculada Conceição.

   O povo judeu que jazia nas trevas, estava ansioso esperando a vinda do 
Messias Prometido, que seria o Salvador da humanidade.
   Entretanto esse povo esperançoso ficava em dúvida diante o carisma de 
João Batista e dizia: “Será que João Batista não seria o Cristo, o Salvador, 
que todos esperam?” E João afirmava com humildade e firmeza: “Eu não 
sou o Cristo esperando, pois ele é mais poderoso do que eu. Eu sou 
pequeno diante da grandeza de Jesus, de tal maneira que eu não sou digno 
de desamarrar as correias de suas sandálias. ”
  João Batista nasceu de maneira miraculosa para ser o preparador do 
ambiente e dos corações do povo para a chegada de Cristo. Então João 
atraia a todos para as suas pregações e os Batizava.
   O Batismo de João era um mero sinal externo de penitência e de adesão 
a Deus. Seria uma preparação para o novo reino espiritual que estava para 
vir, pois o Cristo haveria de fundar a sua Igreja, o reino de Deus aqui na 
terra. João compara o seu batismo com a água, ao passo que o Batismo de 
Jesus é como o fogo.
   O Batismo  de Jesus penetra a alma. A Santíssima Trindade passa a 
residir na alma do cristão, dando-lhe uma nova vida que se chama vida 
sobrenatural. O Batismo de Jesus lava a alma, perdoa o pecado original e 
os pecados pessoais se houver. O Batismo é necessário para a nossa 
salvação eterna.
   Antes de voltar para o Pai Jesus ordenou dos seus apóstolos: “Ide pelo 
mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for 
batizado será salvo.” Pelo batismo a pessoa se torna cristã, filha de Deus e 
herdeira do céu e poderá dizer: “ A minha dignidade é grande por ter 
recebido o batismo e me tornando cristã.
   Mas não basta apenas ser cristão. É preciso viver como cristão ouvindo e 
pondo em prática a palavra de Deus. Quantos cristão o são só de nome?      
Eu não posso ser cristão e viver como pagão. Ou eu mudo de vida ou mudo 
de nome.É GRATUITO

Batismo de Jesus.



AGENDA DA SEMANA
SEGUNDA FEIRA 14/01:

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA – Capela São Frei Galvão, às 19h30.

CELEBRAÇÃO DA PALAVRA – AA, às 19h30.

GRUPO DE ORAÇÃO CENACULO COM MARIA – Na Capela Imaculada Conceição 

após a missa das 19h30.

TERÇA FEIRA 15/01:

LEGIÃO DE MARIA - Encontro, às 19h no Centro de Pastoral.

REUNIÃO DE SERVOS - Após a missa, no Centro de Pastoral.

GRUPO DE ORAÇÃO IMACULADA CONCEIÇÃO – Na Capela São Luiz Gonzaga 

após a Celebração das 19h.

CPP - após a missa das 19h30.

QUARTA FEIRA 16/01:

RECITAÇÃO DO ROSÁRIO – Retorno dia 09/01/2019

PLANTÃO DE ORAÇÃO – Grupo de Oração MATRIZ – Agendamento pelo telefone 

(19) 99666-0376 Sr. Adilson.

NOITE DE BENÇÃOS – Após a missa das 19h30.

REUNIÃO EQUIPE DE BATISMO – após a missa das 19h30.

QUINTA FEIRA 17/01:

TERÇO DOS HOMENS - após a Missa das 19h30 na Matriz.

GRUPO CLAMANDO POR MARIA – após a Missa das 19h30 na Matriz.

A partir de 8 ANOS 
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA 
DA PARÓQUIA (3421.0448/ 2533.3448) 

TRAZER: 
Certidão de Nascimento ou 
RG da criança Certidão de 
Batismo (se for batizada) 
Comprovante de endereço 
(pode ser paroquiano por opção)

PARÓQUIA IMACULADA CONCEIÇÃO 
INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE

    Eu preciso ter fé e viver praticando essa fé!
   Quantas pessoas que foram batizadas e ficaram só no Batismo. Vivem 
para tudo e para todos e se esquecem de Deus, deixando Deus 
marginalizado em suas vidas.
  Que o nosso batismo seja uma realidade em nossa vida de cristãos 
praticantes e que vivam plenamente a sua fé.
   Que cada um de nós possa dizer no íntimo de seu coração: Meu Deus 
alegro-me com o meu batismo e quero viver sempre como bom cristão para 
poder salvar a minha alma. O vosso intenso amor para comigo me impele a 
vos amar de todo o coração.
   Eu sou todo vosso, ó meu Deus e quero vos amar agora e sempre! Ó 
Deus, como eu te amo!

Pároco Emérito 

Monsenhor Jorge

Curso de noivos. 
Dias 23 e 24 de fevereiro

Inscrição a partir de 14/01 
na Secretaria Paroquial


