
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 e Quarta

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.

Padre Bento (Vigário): Segunda e Sexta-Feira

Das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30 (Por ordem de chegada)

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 até às 10h de Sábado. Após estes horários as 
intenções serão agendadas para o próximo final de 
semana.

SECRETARIA
De Segunda a Sexta - Feira

Das 8h 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.

Caros irmãos em Cristo. É sobre a Unção dos Enfermos que iremos falar nesta 

semana. Sua fundamentação bíblica está na Carta de São Tiago: “Alguém de vocês 

está doente? Mande chamar os presbíteros da Igreja para que rezem por ele, 

ungindo-o com óleo, em nome do Senhor” (Tg 5,14-15). E assim nos exorta a 

Cons�tuição Dogmá�ca Lumen Gen�um: “Pela sagrada Unção dos Enfermos e 

pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do 

Senhor sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Exorta os mesmos a 

que livremente se associem à paixão e morte de Cristo e contribuam para o bem 

do povo de Deus” (LG, 11).

Para que o Sacramento seja válido, é necessário: 1º) Matéria: que é o “azeite de 

oliveira, benzido pelo Bispo diocesano na Missa Crismal”. Também os presbíteros, 

em caso de necessidade, tem a faculdade de abençoar o óleo, mas só na própria 

celebração do Sacramento (cf. CDC, Cân. 999). Vale ressaltar que a unção deve ser 

feita na fronte e nas mãos; 2º) Forma: “A forma do Sacramento da Unção é 

cons�tuída pelas seguintes palavras prescritas pelo Ritual e pronunciada pelo 

padre: <Por esta Santa Unção e pela Sua infinita misericórdia, o Senhor venha em 

teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te 

salve e, na Sua bondade, alivie os teus sofrimento>. Deste modo, tais palavras 

expressam a graça sacramental que se efe�va no enfermo. 

Tal graça “dá ao doente uma grande confiança na misericórdia divina, dá-lhe 

forças para repelir as tentações do demônio, que por vezes podem ser mais fortes 

nestes momentos, ajuda a suportar melhor os incômodos da doença”. Podem 

receber tal Sacramento, todos os fiéis ba�zados que se encontram diante de uma 

grave enfermidade ou que irão passar por algum �po de cirurgia delicada.

Rezemos sempre pelos os enfermos e agonizantes de nossa comunidade 

email:
secretaria@paroquiaimaculadaconceicao.com.br

imaculada.p3@diocesedepiracicaba.org.br  

Sobre os Tesouros da Igreja:
O SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS.

 

De 30 de Julho à 5 de Agosto de 2018   

Novo aplicativo da Paróquia Imaculada Conceição.

 A catequese da Paróquia Imaculada Conceição retorna do 
recesso do mês de julho.
 As a�vidades serão retomadas no Sábado dia 4 de agosto. 
 Se você tem alguma dúvida sobre matricula e outros assuntos 

para o retorno, é só entrar em contato com a secretaria paroquial.

É GRATUITO

Retorno da Catequese da Paróquia Imaculada 
Conceição.



AGENDA DA SEMANA
SEGUNDA FEIRA 30/07:

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

GRUPO DE ORAÇÃO IGREJA MATRIZ – 20h.

TERÇA FEIRA 31/07:

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

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

GRUPO DE ORAÇÃO CAPELA SÃO LUIZ – 20h.

CPP – Centro de Pastoral as 20h.

QUARTA FEIRA 01/08:

RECITAÇÃO DO ROSÁRIO – Capela São Luiz, às 13h.

NOITE DE BENÇÃOS – Após a missa, na Matriz.

PLANTÃO DE ORAÇÃO - Grupo de Oração MATRIZ – Agendamento pelo 

telefone (19) 99666-0376 Sr. Adilson.

QUINTA FEIRA 02/08:

TERÇO DOS HOMENS -  Capela Imaculada Conceição após a missa.

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

SEXTA FEIRA 03/08:

MISSA APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Matriz Imaculada Conceição às 15h, com 

bênção dos enfermos.

 paroquial para que encontrem em Jesus, nosso Senhor, a fortaleza para superar as 

limitações da natureza humana.

Com minha benção.

Padre Bento
Vigário 

 A Campanha Seja Benfeitor está em sua Segunda fase e 
agora estamos com mais um desafio: a revitalização da 
capela Frei Galvão.
  Já foram feitas algumas reformas emergenciais na capela 

bem como uma nova pintura foi feita. Com isso fica cada vez mais importante a sua 
ajuda em nossa Campanha Seja Benfeitor. A par�r do dia 4 de Agosto teremos o 
can�nho do Sócio Benfeitor na saída da Matriz Imaculada Conceição. Lá você 
poderá �rar suas dúvidas e associar-se à nossa campanha.

Convites à venda na 
secretaria Paroquial.

Campanha Seja Benfeitor con�nua e você pode ajudar
na reforma de nossa Paróquia. 


