
Bem-vindo à Igreja Católica  
da Imaculada Conceição a  
mais antiga paróquia de 
Alta, Califórnia  
 
Em 1602, com a chegada de Sebastião 
Vizcaíno, foi celebrada a primeira  
missa em Balast Point, na festa de S. 
Diogo de Alcalá, em 12 de novembro.

Em 1769, em 16 de julho, o padre  
Junípero Serra levantou uma cruz  
na colina sobranceira a Old Town,  
e assim transformou San Diego na  
mãe de todas as missões da Califórnia.  
A velha igreja, construída em adobe  
na rua Conde em 1848, foi a primeira 
Igreja Católica da Imaculada Conceição.

Em 1868 cavaram-se os alicerces da 
igreja atual, e em 1917 esta igreja foi 
aberta ao culto com solene sagração.

Entremos agora neste edifício da  
igreja, na casa de Deus, na  
presença de Deus Altíssimo.

Para nos encontrarmos com Deus,  
devemos primeiro ser lavados dos  
nossos pecados, à maneira dos  
sacerdotes da Aliança Mosaica,  
que se preparavam para entrar no 
antigo templo de Jerusalém através 
das abluções na bacia purificatória.

Depois de passarmos as portas que 
nos introduzem no átrio, encontramos 
do lado direito a pia batismal, onde os 
catecúmenos são lavados de todos os 
seus pecados, recebem o espírito de  
Jesus e se sagram templos do Espírito  
Santo:  assim se transformam em  
cristãos.

No lado esquerdo encontra-se o  
confessionário, onde os cristãos  
batizados se encontram com Deus  
em arrependimento de seus pecados  
e assim recebem o perdão.

Depois desta purificação, abrem-se as  
portas interiores e e entra-se na nave  
da igreja.

As pias de água-benta e o sinal da cruz  
recordam-nos a nossa vida nova em  
Jesus e o nosso batismo.
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No santuário situam-se as quatro 
áreas de culto, como se segue.

• Na primeira área está o altar do sac 
 rifício, onde o pão e o vinho se  
 transformam no corpo e sangue de  
 Jesus, unindo a Última Ceia com Sua  
 morte no Calvário e sacrifício, a cruz  
 com o corpo de Jesus que morreu e  
 destruiu a morte.

Acima da cruz está a insígnia  
 “Ressurrexit sicut dixit”,  
 “Ressuscitou como disse”.

Sob a cruz está o sacrário, que guarda a 
presença sacramental de Deus, consagrada  
a partir do altar para nossa adoração 
e para distribuição pelos doentes em 
suas habitações e em hospitais.

• Na segunda área encontra-se o ambão,  
 o pedestal que guarda a palavra de  
 Deus na Bíblia para ser proclamada  
 nos atos do culto.

• Na terceira área está a cadeira,  
 onde o sacerdote em nome de  
 Cristo conduz os atos de culto.

Desde o momento da primeira Missa na  
Igreja Católica da Imaculada Conceição,  
está presente o Espírito Santo. A  
lâmpada vermelha está acesa, a dizer  
que Jesus está sacramentalmente 
presente no sacrário Deus Pai está aqui.

O sacrário é a entrada dos Céus, onde  
todos os anjos e santos acompanham  
o nosso Deus, adorando-O sem cessar.

• A quarta área é a nave, onde os bancos  
 estão alinhados para nós, os cristãos,   
 que somos os santos na terra, pedras   
 vivas que completamos a casa de Deus,  
 quando nos reunimos para o adorar,   
 juntamente com aqueles anjos e santos 
  cuja glória celestial esperamos partilhar.

Ao longo da igreja distribuem-se ícones:  
como janelas que se abrem para os Céus,  
por onde podemos olhar para Deus e  
por onde os seres celestiais podem olhar  
para nós.

Quando caminhamos para o sul do 
edifício, deparamos com os primeiros 
ícones  as janelas com vitrais.

• O primeiro vitral mostra o Sagrado  
 Coração de Jesus dispensando a sua  
 misericórdia sobre nós..

  

 Nas demais janelas, todos os santos  
 aparecem a rezar por nós.

• A segunda janela mostra o  
 Imaculado Coração de Maria.

• Na terceira janela aparece-nos  
 S. Francisco de Assis.

• Na quarta janela está S. António  
 de Pádua ou de Lisboa.

No lado norte do edifício, na  
proximidade do altar, encontram-se  
as seguintes janelas.

• Na primeira janela apresenta-se  
 Maria, a Imaculada Conceição,  
 rezando a Deus por nós.

• Na segunda janela está S. José.

• A terceira janela é de S. Maria Madalena.

• A quarta janela é de S. Francisco  
 Xavier, padre missionário.

As duas pinturas da parede do fundo 
apresentam o bem-aventurado Junípero 
Serra e Nossa Senhora de Guadalupe.

As imagens em cada lado do altar são  
de Nossa Senhora e do Sagrado Coração  
de Jesus.

Debaixo da imagem de Nossa Senhora 
estão os Santos Óleos: do Sagrado  
Crisma, dos Doentes e dos Catecúmenos. 
Significam a unção do Espírito Santo.

Há três imagens que ficam para o lado  
sul a partir do altar: Maria, S, José  
e Jesus sob a invocação de Menino  
Jesus de Atocha.

Igualmente há três imagens que ficam 
para o lado norte a partir do altar:  
S. Teresa de Lisieux, S. António de 
Pádua ou de Lisboa com o Menino Jesus 
e S. Francisco de Assis com a cruz.

Entre as janelas e e as imagens  
aparecem as catorze Estações da Via 
Sacra, que nos introduzem na Paixão 
de Jesus, para nos chamar ao sacrifício 
da Sua vida como nossa salvação.

Porque a povoação de Old Town é pouco 
habitada, a nossa paróquia é formada  
por Católicos de toda a cidade de San 
Diego que escolheram como sua primeira  
paróquia a nossa paróquia. Porque  
somos pouco numerosos, a Igreja  
Católica da Imaculada Conceição  
confia-se à generosidade dos nossos 
visitantes para sustentar este santuário.

Se desejar, pode deixar a sua dádiva 
numa das caixas das velas. Pode também 
acender uma vela a simbolizar que a sua 
oração continua diante de Deus mesmo 
quando sair desta igreja. 
______________________________________________

Obrigado pela sua visita. Esperamos que  
reze ao Pai dos Céus para glória do seu  
Santo Nome e pela conversão de todo  
o mundo. Aguardamos sua nova visita.


