
SOBRE O
 MOMENTO
 ATUAL DO

 BRASIL
“O fruto da justiça é semeado 

na paz, para aqueles que
promovem a paz” (Tg 3,18)
Nós, Bispos do Conselho Per-

manente da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil–CNBB, reu-
nidos em Brasília-DF, nos dias 8 
a 10 de março de 2016, manifesta-
mos preocupações diante do grave 
momento pelo qual passa o país e, 
por isso, queremos dizer uma pala-
vra de discernimento. Como afir-
ma o Papa Francisco, “ninguém 
pode exigir de nós que releguemos 
a religião a uma intimidade secre-
ta das pessoas, sem qualquer in-
fluência na vida social e nacional, 
sem nos preocupar com a saúde 
das instituições da sociedade civil, 
sem nos pronunciar sobre os acon-
tecimentos que interessam aos ci-
dadãos” (EG, 183).

Vivemos uma profunda crise po-
lítica, econômica e institucional que 
tem como pano de fundo a ausên-
cia de referenciais éticos e morais, 
pilares para a vida e organização 

de toda a sociedade. A busca de 
respostas pede discernimento, com 
serenidade e responsabilidade. Im-
portante se faz reafirmar que qual-
quer solução que atenda à lógica 
do mercado e aos interesses parti-
dários antes que às necessidades 
do povo, especialmente dos mais 
pobres, nega a ética e se desvia do 
caminho da justiça.

A superação da crise passa pela 
recusa sistemática de toda e qual-
quer corrupção, pelo incremento 
do desenvolvimento sustentável e 
pelo diálogo que resulte num com-
promisso entre os responsáveis pela 
administração dos poderes do Es-
tado e a sociedade. É inadmissível 
alimentar a crise econômica com 
a atual crise política. O Congresso 
Nacional e os partidos políticos têm 
o dever ético de favorecer e fortifi-
car a governabilidade. 

As suspeitas de corrupção de-
vem ser rigorosamente apuradas 
e julgadas pelas instâncias com-
petentes. Isso garante a transpa-

rência e retoma o clima de credi-
bilidade nacional. Reconhecemos 
a importância das investigações e 
seus desdobramentos. Também as 
instituições formadoras de opinião 
da sociedade têm papel importan-
te na retomada do desenvolvimen-
to, da justiça e da paz social.

O momento atual não é de acir-
rar ânimos. A situação exige o 
exercício do diálogo à exaustão. 
As manifestações populares são 
um direito democrático que deve 
ser assegurado a todos pelo Es-
tado. Devem ser pacíficas, com o 
respeito às pessoas e instituições. 
É fundamental garantir o Estado 
democrático de direito.

Conclamamos a todos que zelem 
pela paz em suas atividades e em seus 
pronunciamentos. Cada pessoa é 
convocada a buscar soluções para 

as dificuldades que enfrentamos. 
Somos chamados ao diálogo para 
construir um país justo e fraterno.

Inspirem-nos, nesta hora, as 
palavras do Apóstolo Paulo: 
“trabalhai no vosso aperfeiço-
amento, encorajai-vos, tende o 
mesmo sentir e pensar, vivei em 
paz, e o Deus do amor e da paz 
estará convosco” (2 Cor 13,11). 

Nossa Senhora Aparecida, pa-
droeira do Brasil, continue inter-
cedendo pela nossa Nação!

Brasília, 10 de março de 2016.
 Dom Sergio da Rocha- Arce-

bispo de Brasília- DF,e Presidente 
da CNBB;   Dom Murilo Krieger -   
Arcebispo de S. Salvador da Bahia-
-BA, e Vice-Presidente da CNBB; 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, 
Bispo Auxiliar de Brasília-DF, Se-
cretário-Geral da CNBB.
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EDITORIAL
CADA UM NA SUA FUNÇÃO, RESPEITANDO 

O ESPAÇO DO OUTRO E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS

Os participantes da Pastoral da Sobriedade com o Arcebispo 
Metropolitano - Dom Maurício Grotto de Camargo -1º Encontro 
Arquidiocesano de Capacitação - Paróquia Sagrado Coração de 

Jesus - 12/03/2016

Irmãos e irmãs!
Saúde e Paz!
A Paróquia, sob a Coordena-

ção do casal João e Cida Orsi 
e supervisão do Conselho Ad-
ministrativo Paroquial (CAP)

já está organizando a  Festa do 
Padroeiro que será realizada 
nos dois primeiros finais de se-
mana do mês de junho.

Neste ano, por iniciativa 
da Comissão Organizadora, 
não será feito uso de bebidas 
alcoólicas durante os dias da 
Festa. Essa é uma práticaque 
vem encontrando espaço em 
muitas Paróquias católicas do 
Brasil, sobretudo a partir do 
ano de 2001, quando a Cam-
panha da Fraternidade tratou 
do tema da dependência do 
álcool e de drogas em geral, 
com o lema: “ Vida Sim, Dro-
gas Não!”. 

E um dos frutos da Campa-
nha da Fraternidade daquele 

anofoi justamente a criação da 
Pastoral da Sobriedade que, 
no momento, se encontra em 
fase de implantação na nossa 
Paróquia e em diversas Paró-
quias da Arquidiocese de Botu-
catu. Como parte deste projeto 
de implantação,dias 11 e 12 de 
março, no Salão Paroquial da 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus realizou-se um Curso de 
Capacitação para os membros 
da Pastoral da Sobriedade que 
contou com a presença de 45 re-
presentantes de diversas  Paró-
quias da Arquidiocese. 

Na Matriz, nas 4ª feiras, às 
15h, no final da Missa, entre ou-
tras, temos a Benção da Sobrie-
dade, coma presença de pessoas 
dependentes que buscam a So-
briedade  e familiares que, na fé 
e na oração, encontram forças 

para suportar o peso desse so-
frimento indizível que acaba por 
afetar a família inteira.

De minha parte e, na função 
de Pároco,agradeço a Comis-
são Organizadora da Festa do 
Padroeiro por essa iniciativa 
que, num certo sentido ante-
cipou e forçou, para minha 
agradável surpresa, já para 
este ano,  uma decisão que eu 
pensava  ver concretizada a 
partir do próximo ano. 

Que Deus nos ajude e Se-
nhora Santana nos proteja! E 
que o nosso coração seja cada 
vez mais parecido com o Cora-
ção de Jesus!

Sempre agradecido!

Pe. José Hergesse – Pároco
e.mail: jhergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS
A Paróquia Sagrado Co-

ração de Jesus, através do 
trabalho de professores 
aposentados voluntários, 
está organizando um Cur-
so de Alfabetização para 
Pessoas Idosas. O Curso, 
com duração de um ano, 
será de terça à quinta-feira e a 
administradoem três períodos: 
na parte da manhã, das 09h às 
11h; na parte da tarde, das 14h 
às 16h e na parte da noite, das 
19h às 21h. Local: nas Salas 1 
e 2, atrás do Salão Paroquial. 

As inscrições serão feitas 
na Secretaria Paroquial duran-
te o mês de abril. As aulas te-
rão início na primeira semana 
de maio.  Coordenadora Paro-
quial: Ivanira Aparecida Tar-
divo do Amaral
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IGREJA:  NATUREZA  E  MISSÃO
Igreja, duplo 

elemento: humano e divino
Cristo, mediador único, es-

tabelece e continuamente sus-
tenta sobre a terra, como um 
todo visível, a Sua santa Igre-
ja, comunidade de fé, esperan-
ça e amor, por meio da qual 
difunde em todos a verdade e 
a graça. Porém, a sociedade 
organizada hierarquicamente, 
e o Corpo místico de Cristo, o 
agrupamento visível e a comu-
nidade espiritual, a Igreja ter-
restre e a Igreja ornada com 
os dons celestes não se devem 
considerar como duas entida-

des, mas como uma única rea-
lidade complexa, formada pelo 
duplo elemento humano e divi-
no. Apresenta por esta razão 
uma grande analogia com o 
mistério do Verbo encarnado. 
Pois, assim como a natureza 
assumida serve ao Verbo divi-
no de instrumento vivo de sal-

vação, a Ele indissoluvelmente 
unido, de modo semelhante a 
estrutura social da Igreja serve 
ao Espírito de Cristo, que a vi-
vifica, para o crescimento do 
corpo. Concílio Vaticano II 
-ConstituiçãoDogmática Lu-
men Gentium- Sobre a Igre-
ja, nº 8 - 21/11/1964

RELIGIÃO: RESPEITO, DIÁLOGO E PAZ!

Igreja: fomentar a união e a 
caridade entre os homens

Hoje, que o gênero humano se 
torna cada vez mais unido, e au-
mentam as relações entre os vá-
rios povos, a Igreja considera mais 
atentamente qual a sua relação com 
as religiões não-cristãs. E, na sua 
função de fomentar a união e a ca-
ridade entre os homens e até entre 
os povos, considera primeiramente 
tudo aquilo que os homens têm de 
comum e os leva à convivência.

Com efeito, os homens cons-
tituem todos umasó comunida-

de; todos têm a mesma origem, 
pois foi Deus quem fez habitar 
em toda a terra o inteiro género 
humano; têm também todos um 
só fim último, Deus, que a todos 
estende a sua providência, seus 
testemunhos de bondade e seus 
desígnios de salvação até que os 
eleitos se reúnam na cidade san-
ta, iluminada pela glória de Deus 
e onde todos os povos caminha-
rão na sua luz. Concílio Vatica-
no II – Declaração NostraAeta-
te, Sobre a Igreja e as Religiões 
não-Cristãs, nº 1 – 28/10/1965

VIVER COMO AS 
FLORES

- Mestre, como faço 
para não me aborre-
cer? Algumas pessoas 
falam demais, outras 
são ignorantes. Algu-
mas são indiferentes. 
Sinto ódio das que são 
mentirosas. Sofro com 

PARA  REFLETIR

as que caluniam.
- Pois viva como as flores - 

advertiu o mestre!
- Como é viver como as flo-

res? - perguntou o discípulo.
- Repare nestas flores - 

continuou o Mestre, apon-
tando lírios que cresciam no 

jardim. - Elas nascem no es-
terco, entretanto, são puras 
e perfumadas. Extraem do 
adubo malcheiroso tudo que 
lhes é útil e saudável, mas 
não permitem que o azedu-
me da terra manche o fres-
cor de suas pétalas.
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

Igreja:
 intimamente 

ligada ao
 gênero 
humano

 As alegrias 
e as esperan-
ças, as triste-
zas e as an-

mensagem da salvação para 
a comunicar a todos. 

Por este motivo, a Igreja 
sente-se real e intimamen-
te ligada ao gênero humano 
e à sua história. Concílio 
Vaticano II – Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes, 
Sobre a Igreja no mundo de 
hoje, nº 1 – 07/12/1965

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Os pais
e a educação

dos filhos

A cada famí-
lia, pelo fato de 
ser uma socie-
dade de direito 
próprio e pri-
mordial, compe-
te o direito de 
organizar livre-

gústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos pobres e de 
todos aqueles que sofrem, são 

também as alegrias e as es-
peranças, as tristezas e as 
angústias dos discípulos de 

Cristo; e não há realidade 
alguma verdadeiramente 
humana que não encontre 
eco no seu coração.

 Porque a sua comunidade 
é formada por homens, que, 
reunidos em Cristo, são guia-
dos pelo Espírito Santo na sua 
peregrinação em demanda do 
reino do Pai, e receberam a 

mente a própria vida reli-
giosa, sob a orientação dos 
pais. A estes cabe o direito 
de determinar o método de 
formação religiosa a dar aos 
filhos, segundo as próprias 
convicções religiosas. 

E, assim, a autoridade ci-
vil deve reconhecer aos pais 
o direito de escolher com ver-
dadeira liberdade as escolas 
e outros meio de educação; 
nem, como consequência des-
ta escolha, se lhes devem im-

por direta ou indiretamente, 
injustos encargos. 

Além disso, violam-se os di-
reitos dos pais quando os filhos 
são obrigados a frequentar au-
las que não correspondem às 
convicções religiosas dos pais, 
ou quando se impõe um tipo 
único de educação, do qual se 
exclui totalmente a formação 
religiosa.  Concílio Vatica-
no II – Declaração Dignitatis 
Humanae, sobre  a liberdade 
religiosa, nº 5 – 07/12/1965

O VentO e O SOl

O Vento e o Sol estavam 
disputando qual dos dois 
era o mais forte. De repen-
te, viram um viajante que 
vinha caminhando.

- Sei como decidir nos-
so caso. Aquele que con-

VIVER  COM  SABEDORIA

seguir fazer o viajante tirar 
o casaco, será o mais forte 
- disse o Vento.  

- Você começa - propôs o 
sol, retirando-se para trás de 
uma nuvem.

O vento começou a so-
prar com toda a força. 
Quanto mais soprava, mais 
o homem ajustava o casaco 

ao corpo. Desesperado, en-
tão o Vento retirou-se.

O Sol saiu de seu escon-
derijo e brilhou com todo o 
esplendor sobre o homem, 
que logo sentiu calor e des-
piu o paletó.  

Moral da história: A vio-
lência  sempre perde.         

 Autor: Esôpo
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS 
EM BUSCA DA VERDADE

A função da escola
Entre todos os 

meios de educação, 
tem especial impor-
tância a escola, que, 
em virtude da sua 
missão, enquanto 
cultiva atentamente 
as faculdades inte-
lectuais, desenvol-
ve a capacidade de 
julgar retamente, introduz no patri-
mônio cultural adquirido pelas ge-

rações passadas, promove o sentido 
dos valores, prepara a vida profis-

sional, e criando entre alunos de ín-
dole e condição diferentes um conví-
vio amigável, favorece a disposição 
à compreensão mútua.

Além disso, constitui como que 
um centro em cuja operosidade e 
progresso devem tomar parte, jun-
tamente, as famílias, os professo-

res, os vários agrupamentos que 
promovem a vida cultural, cívica e 
religiosa, a sociedade civil e toda 
a comunidade humana.

Concílio Vaticano II – Decla-
ração Gravissimum Educationis, 
sobre a Educação Cristã, nº 5 – 
28/10/1965

ECOLOGIA: CUIDADO DA CASA COMUM

A Terra: a mais abandonada
e maltratada

Esta irmã, a Terra,  clama 
contra o mal que lhe provoca-
mos por causa do uso irrespon-
sável e do abuso dos bens que 
Deus nela colocou. Crescemos 
pensando que éramos seus pro-
prietários e dominadores, auto-
rizados a saqueá-la. A violência, 

que está no coração humano 
ferido pelo pecado, vislumbra-
-se nos sintomas de doença que 
notamos no solo, na água, no ar 
e nos seres vivos.

Por isso, entre os pobres 
mais abandonados e maltra-
tados, conta-se a nossa Ter-
ra oprimida e devastada, que 
“geme e sofre as dores do 
parto” (Rm 8, 22). Esquece-
mo-nos de que nós mesmos 
somos terra (cf. Gn 2, 7). O 
nosso corpo é constituído pe-
los elementos do planeta; o 
seu ar permite-nos respirar, e 
a sua água vivifica-nos e res-
taura-nos. Papa Francisco 
– Carta Encíclica Laudato 
Sí, Sobre o cuidado da Casa 
Comum, nº  2 – 24/05/2015

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A
SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

A investigação cientifica 
que veio se desenvolvendo 
independente e à margem da 
Psicologia oficial, de 1905 
até 1934, foi conhecida sob 
o nome de Metapsíquica, 
denominação formulada por 
Charles Richet. Com o traba-
lho de Joseph Rhine consa-
grou-se o nome de Parapsi-
cologia. O prefixo quer dizer 
exatamente à margem, ao 
lado da Psicologia. 

Em 1953, no Congresso 
Internacional de Parapsi-

cologia realizado em Utre-
cht, Holanda, Joseph Rhine 
apresentou os dados de suas 
pesquisas convencendo com 
suas provas estatísticas os 
parapsicólogos presentes. 

A descoberta de Joseph Rhi-
ne é revolucionária no mundo 
científico: se o ser humano 
possui a faculdade espiritual 
de conhecimento, implica que 
o ser humano não é só matéria, 
mas também, espírito. 

Até  então, as Religiões 
sempre ensinaram a exis-
tência do espírito no ser hu-
mano. Era objeto de fé, de 
crença. A partir dessa des-
coberta, da faculdade Extra 
Sensorial de conhecimento, 
a crença na dimensão espi-
ritual do ser humano, neces-
sariamente passa a ser cien-
tificamente reconhecida. ( 
Trecho adaptado do Livro  
“ Parapsicologia – O poder 
da Mente e os mistérios da 
vida”, de Benjamin Bossa, 
Edições Loyola). Conti-
nua... Pe. José Hergesse
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A SECRETARIA PAROQUIAL PERMANECE ABERTA DE 2ª A
6ª FEIRA, DAS 08H ÀS 18H. AOS SÁBADOS, DAS 08H ÀS 12H.
SECRETÁRIAS: ANGÉLICA E RENATA. FONE: (14) 3882-0297

A LUTA CONTRA A PEDOFILIA
Dom Charles Scicluna  

 Ex- Assessor do então Cardeal 
Ratzinger na Congregação para a 

Doutrina da Fé e,  desde 2015, 
Arcebispo Metropolitano de Malta

Vatican Insider: Como a Igreja 
está procedendo em relação à pedo-
filia praticada por sacerdotes católi-
cos? No atual pontificado continua 
a linha estabelecida por Bento XVI?

Dom Charles Scicluna: Sem 
dúvida! Papa Francisco está conti-
nuando na linha do predecessor  e 
fazendo até mesmo uma leitura teo-

OS CRISTÃOS NO ORIENTE MÉDIO
Vatican Insider: Quanto aos 

cristãos do Oriente Médio é cor-
reto falar que são perseguidos ou 
que se trata de um genocídio?

Dom Bechara Boutros Rai:  O 
problema no Oriente Médio não 
é a perseguição de muçulmanos 
sobre cristãos. Os problemas são 
outros: são problemas entre os 
muçulmanos Xiitas e Sunitas, en-
tre governos e grupos terroristas, 
e entre países que fazem  a guer-
ra política nas terras da Síria, do 
Irak, do Iêmen e no Líbano. 

Os Cristãos estão no meio des-
sas guerras. Mas não podemos 
falar de perseguição própria e 
sistemática e, muito menos, geno-
cídio. Há mais perseguição con-
tra os muçulmanos que contra os 
Cristãos. Os Cristãos são vítimas 
como todos os outros grupos. En-
tre os 12 milhões de sirianos que 

precisaram fugir dessas guerras, 
poucos são cristãos. A quase tota-
lidade é muçulmana.

 Vatican Insider: Qual é, en-
tão, o modo de ajudar os Cristãos 
que sofrem no Oriente Médio?

Dom Bechara Boutros Rai: 
Devemos sempre ser solidários 
com os que sofrem, porque somos a 
Igreja de Cristo. Quanto aos Cris-
tãos do Oriente Médio, devemos 
ajuda-los ali onde se encontram. 
Aos políticos estrangeiros  que en-
contro repito sempre: Parem  com 
a guerra! Encontrem soluções po-
líticas aos conflitos e deixem-nos 
em paz. Não pedimos outra coisa!

Vatican Insider: O Sr. numa 
ocasião afirmou  que esta tempes-
tade vai passar?

Dom Bechara Boutros Rai: Os 
Cristãos  não são um grupo étnico-
-religioso e, muito menos, um parti-

lógica do fenômeno comparando o 
abuso de menores à profanação da 
Eucaristia e aos sacrifícios diabóli-
cos. Este aprofundamento teológico 
nos faz compreender melhor a im-
portância e a necessidade de debe-
lar o fenômeno e, sobretudo rezar 
para que os Padres sejam pastores 
que conduzem à santidade.

Vatican Insider: Hoje, o que pres-
crevem as normas contra a pedofilia?

Dom Charles Scicluna: No 
passado, acreditava-se, mas de 
modo completamente equivoca-
do,  que os crimes de abuso se-
xual sobre menores cometidos 
por sacerdotes eram resultado 
de atos condicionados pelo am-
biente. Segundo esta tese ab-

surda, transferindo o Padre, o 
problema estaria superado. In-
felizmente, o que ocorria era a 
continuação dos abusos sobre 
outras vítimas inocentes.

 Hoje, graças a Deus, não é 
mais possível agir desse modo. 
Papa Francisco, seguindo a linha 
já estabelecida por  Bento XVI, 
está sendo  muito duro em rela-
ção à essa questão. Um sacerdote 
acusado de abuso sobre menores 
é entregue à Congregação para 
a Doutrina para a Fé, suspenso 
do Ministério, julgado e se com-
provado o crime, reconduzido ao 
estado laical e  entregue à autori-
dade civil. Fonte: Vatican Insider 
– 11/03/2016

do político. São os filhos da Igreja 
de Cristo. A presença dos Cristãos 
no Oriente Médio não depende 
apensas dos equilíbrios políticos e 
das vicissitudes da História. 

No momento, há, sim,  uma tem-
pestade, mas nós fazemos o jogo do 
bambu, que se dobra, se torna flexí-
vel, a tempestade passa, e o bambu 
volta ao seu normal, não se quebra.  
Já passamos dificuldades maiores 
do que estas que vivemos hoje. 

Os Patriarcas Maronitas, por 
400 anos, tiveram que viver em lu-
gares inacessíveis, em pequenas 
celas no alto das montanhas ou no 
profundo dos vales, para proteger 
e serem protegidos pela fé católica. 
A fé nunca se apagou por causa das 
tribulações, como também se cons-
tata em toda a História da Igreja. 

O Oriente Médio há mais do 
que nunca necessidade da nossa 

presença, necessidade de ouvir 
uma  outra voz que não seja a voz 
da guerra, do ódio, do sangue ino-
cente derramado. Há necessidade 
da voz do Evangelho. Hoje, mais 
do que nunca! Fonte: Vatican In-
sider – 28/02/2016

Dom Bechara Boutros Rai 
Cardeal - Patriarca Católico 

Maronita de Antioquia, no Líbano.
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  BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO 2016

Entrada
1-Dízimo................................................................................... R$  24.828,60
2-Coleta das Missas................................................................. R$  15.285,10
3-Secretaria Paroquial.............................................................  R$    1.454,15
4-Capelinhas............................................................................ R$    3.011,30
5-Aluguéis................................................................................. R$       630,00
6-Publicidade Informativo Paroquial......................................... R$       800,00
7-Doações................................................................................ R$       590,00
8-Restituição Ópas dos MECEs............................................... R$    1.010,00
9-Rendimentos bancários........................................................  R$    1.259,87
         Total de Entrada............................................................  R$  48.869,02

Saída 
1-Funcionários, Autônomos e Encargos Sociais ..................... R$    8.258,38
2-Mitra Arquidiocesana ............................................................ R$    5.729,92 
3-Côngrua................................................................................. R$    2.972,80
4-Funeral do Mons. Lorusso..................................................... R$    5.743,30
5-Pastorais, Liturgia e Escritório .............................................. R$    3.352,39
6-RPAs limpeza das Capelas................................................... R$    1.400,00
7-Limpeza do Pátio................................................................... R$     1.205,40
8-Aquisição, Consertos e  Manutenção de Imóveis................. R$    3.701,69
9-Aquisição de Veículo - Ônix-1.4-2016- Preto........................ R$  41.109,10
10-Marcenaria B&B Rene (1/3)................................................ R$    2.000,00
11-Aluguel de Veículo (Proeste)..............................................  R$    1.144,00
12-Tapeçaria Cuco (1/4).......................................................... R$    4.500,00
13-Telefone e  Internet  ........................................................... R$       611,63
14-Água e Esgoto..................................................................... R$       417,00
15-Energia elétrica................................................................... R$       792,97
16-Combustível ....................................................................... R$       555,60
17-Informativo Paroquial ( Diagramação, Impressão e Frete)... R$    1.340,00
18-Vestes dos MECEs e Coroinhas......................................... R$    4.386,93
19-Casa Paroquial ................................................................... R$       477,66
20-Som da Matriz (2/4)............................................................. R$    5.000,00
21-Material de limpeza da Matriz e Capelas............................ R$       375,17
22-Unimed................................................................................ R$       483,22
23-Manutenção do Relógio da Torre........................................ R$       300,00
24-Despesas bancárias............................................................ R$       168,00
25-Segurança - Alarme............................................................. R$       403,92

Total de Saída............................................................  R$  96.429,08

Pe. José Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro

- Quanto a Saída é maior que a Entrada, retira-se o necessário da Aplicação

-  O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial

ORIENTAÇÕES PASTORAIS  
O  DÍZIMO

- Dízimo: uma contribuição men-
sal que os Paroquianos oferecem 
para a manutenção das atividades 
pastorais da Paróquia.
- Dízimo: um ato consciente, livre, pessoal e responsável.
- Dízimo: um ato de fé, uma expressão de amor e um gesto de partilha.
- Dízimo: um valor que é doado de acordo com o tamanho 
da fé, do amor e do bolso.

Seja você também um Dizimista da Paróquia Sagrado
 Coração de Jesus!

Faça sua Inscrição e retire o seu Carnê de Dizimista, no Plantão do 
Dízimo, antes ou depois das Missas da Matriz,  ou 

na Secretaria Paroquial!

A sua contribuição mensal você poderá entregá-la no Plantão 
do Dízimo ou na Secretaria Paroquial

PAINEL DO DÍZIMO  
FEVEREIRO 2016
- Total de Dizimistas: 832
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 362
- Novos Dizimistas: 12
- Total arrecadado: R$ 24.828,60

ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sábado: 
Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Angélica e Renata.
- BATIZADO: PREPARAÇÃO – 1º, 2º e 3º Domingo, das 09h às 11h,
no Salão Paroquial / BATISMO: 4º Domingo – Matriz – 10:30h.
- CASAMENTO: Sexta-feira: 21h / Sábado: 11h e 16h
- BENÇÃO DE CASAS E VISITAS AOS ENFERMOS: 6ª feira, das 9h às 11:30h. 
Favor, deixar na Secretaria Paroquial, o nome, o endereço e o telefone, esclarecen-
do se é Benção de casa, confissão de Idoso ou doente  ou  Unção dos Enfermos. 
- Confissões e Conversas pessoais com o Padre: 3ª, 5ª e Sáb – das 09h às 11:30h; 
4ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros horários, combinar diretamente com o Padre.
- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secreta-
ria Paroquial, pessoalmente ou por telefone. Nas Capelas,  é marcada até 5 minutos 
antes de começar a Missa. Cada pessoa marca uma Intenção por horário de Missa.
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
ABRIL – 2016

01/04 (1ª Sex): 19:30h – Matriz – Sagrado Coração (JRG)
02/04 (1º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz  (PH)
03/04 (1º Dom): 7h – Matriz    (LCS)          
                        09h – Matriz  (PH)
                        11h – Capela  Divino Pai Eterno (PH)
                        17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                        19h – Matriz  (PH)
05/04 (1ª Ter): 20h – Setor Missionário 1 – Visita às Famílias (PH)
06/04 (1ª Qua):15h – Matriz – Novena e Missa   (PH)
07/04 (1ª Qui):19:30h – Capela São Judas  (PH) 
                        19:30h – Capela Santo Antônio - Benção do Santíssimo (LCS)
09/04 (2º Sab):16h – Capela São Judas (LCS)
                        19h – Matriz  (PH)
10/04 (2º Dom):7h – Matriz     (PH)          
                        09h – Matriz  (PH)
                        11h – Capela  Divino Pai Eterno (LCS)
                        17h – Capela São Cristóvão (PH)
                        19h – Matriz  (PH)
12/04 (2ª Ter): 20h – Setor Missionário 3 - Visita às Famílias (PH)                         
13/04 (2ª Qua): 15h – Matriz – Novena e Missa   (PH)
                        20h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
14/04 (2ª Qui):19:30h – São Judas (PH)
                        19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Benção do Santíssimo (LCS)
16/04 (3º Sab):16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz  (PH)
17/04 (3º Dom): 7h – Matriz     (LCS)          
                        09h – Matriz  (PH)
                        11h – Capela  Divino Pai Eterno (PH)
                        17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                        19h – Matriz  (PH)
19/04 (3ª Ter): 20h – Setor Missionário 4- Visita às Famílias (PH)
20/04 (3ª Qua):15h – Matriz – Novena e Missa   (PH)
21/04 (3ª Qui):19:30h – Capela São Judas - Benção do Santíssimo (LCS)
23/04 (4º Sab):16h – Capela São Judas (JRG)
                        19h – Matriz   (PH)
24/04 (4º Dom): 7h – Matriz     (PH)          
                        09h – Matriz  (PH)
                        10:30h – Matriz – Batizado (PH)
                        11h – Capela  Divino Pai Eterno (JRG)
                        17h – Capela São Cristóvão (PH)
                        19h – Matriz  (PH)
26/04 (4ª Ter): 20h – Setor Missionário 5 - Visita às Famílias (PH) 
27/04 (4ª Qua):15h – Matriz – Novena e Missa (PH)
28/04 (4ª Qui):19:30h – Capela São Judas (PH)
30/04 (5º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz (PH)

Nos meses de janeiro, fevereiro e março a Paróquia reformou as 9 Salas 
e os 2 Banheiros localizados no Pátio da Matriz para uso da Catequese de 1ª 
Eucaristia e  atividades de outros grupos, como Alcoólicos Anônimos. 

REFORMA  DAS  SALAS  DE  CATEQUESE

Uma das Salas reformadas – Março de 2016
Ao mesmo tempo, além da limpeza do Pátio  foi também realizada 

a reforma dos bancos da Matriz com o conserto das partes danifica-
das, troca do corvin dos  genuflexórios, colocação de estofado anti- 
reverberação e   espuma acústica.

Alguns dos bancos da Matriz já prontos – Março 2016

Sinceros agradecimentos aos Paroquianos que generosamente estão 
colaborando, seja  na manutenção da Paróquia, sobretudo com o Dízi-
mo e a Coleta semanal nas Missas,  como também na realização dessas  
pequenas reformas que estão sendo executadas, enquanto aguardamos 

pela reforma do Salão Paroquial. Pe. Hergesse – Pároco.


