
Alegria e fé 
   

“O cristão não pode ser 

pessimista! Não pode ter 

uma cara de quem parece 

num constante estado de 

luto. Se estivermos 

verdadeiramente 

enamorados de Cristo e 

sentirmos o quanto Ele nos 

ama, o nosso coração se 

“incendiará” de tal alegria 

que contagiará quem 

estiver ao nosso lado. ” 

Santa Missa na Basílica do 

Santuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida (24 de julho 

de 2013) 

   

Capelinha Itinerante 

Em nossa Paróquia você 

também pode receber a 

Capelinha Imaculada 

Missionária em sua casa. 

Basta dar o nome na 

Secretaria Paroquial e estar 

presente no domingo, na 

Missa das 10h30 ou na 

Missa das 18h30, quando 

será sorteada a família que 

receberá a Capelinha por 

uma semana em seu lar.      

 

Uma Igreja em Saída  
Papa Francisco: de onde para onde?

 

"Igreja em saída" possui um 

significado profundo: A 

alegria missionária do 

Evangelho.   

Diz o Papa: “Na Palavra de 

Deus, aparece constantemente 

este dinamismo de «saída», que 

Deus quer provocar nos 

crentes.” A Igreja evangeliza e 

se evangeliza com a beleza da 

liturgia, que é também 

celebração da atividade 

evangelizadora e fonte dum 

renovado impulso para se 

dar.” 

Exortação Apostólica Evangelii 

Gaudium do Papa Francisco em 

26/11/2013 

Vem aí o I Festival Gastronômico – 23,24 e 25/09 
 

 

 

 

 

 

 

Todos somos convidados a aceitar esta  

chamada: sair da própria  

comodidade e ter a coragem  

de alcançar todas as periferias  

que precisam da luz do Evangelho. 

Papa Francisco 

 

 

Boletim da Imaculada 
Paróquia Imaculada Conceição Setembro de 2016 Av. Nazaré, 993, Ipiranga 2914-4066  

 

Grande 

BINGO 

No dia 25 



Calendário de atividades

Horários de Missas 

Segunda-feira: 7h 

Terça-feira: 7h 

Quarta-feira: 7h e 16h 

Quinta-feira: 7h e 19h 

Primeira quinta-feira do mês: Após 

a Missa das 19h, Adoração ao 

Santíssimo Sacramento. 

Demais quintas-feiras: Após a 

Missa das 19h, Escola Bíblica 

Paroquial. 

Sexta-feira: 7h 

Primeira sexta-feira do mês: 16h 

Sábado: 16h 

Segundo sábado do mês: 17h30 – 

Bate papo com o Padre. 

Domingo: 8h30, 10h30 e 18h30. 

Todo dia 8 do mês: 16h – Missa 

Votiva da Imaculada Conceição 

com Bênção aos Doentes 

 

 
Venha participar e meditar em 

comunidade sobre os frutos do 

Sínodo dos Bispos sobre a vida 

familiar, seguindo as reflexões do 

Papa Francisco! 

06/09 Capítulos 2 e 3: “A realidade e 

os desafios das famílias” e “O 

olhar fixo em Jesus: a vocação 

da família” (Mauro e Sandra da 

Conceição) 

13/09 Capítulo 4 – 1ª parte: “O amor 

no matrimônio” (Silvio Toni) 

20/09 Capítulo 4 – 2ª parte: “O amor 

no matrimônio” (Gustavo A. 

Santos) 

27/09 Capítulos 5 e 7: “O amor que se 

torna fecundo” e “Reforçar a 

educação dos filhos” (Fernando e 

Sandra Capobianco) 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

GRUPO DE JOVENS 

TODOS OS DOMINGOS 

ÀS 12 HORAS 

 

 

 

 

 

 

PROJETO ORATÓRIO 

08/10/2016 – Inscrições até o dia 06/10/2016 


