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EDITORIAL
CADA UM NA SUA FUNÇÃO, RESPEITANDO 

O ESPAÇO DO OUTRO E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS

Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
O Diácono Perma-

nente José Roque Gas-
perini, após conversar  
com o Arcebispo Metro-
politano, Dom Maurí-
cio Grotto de Camargo, 
considerando sua situa-
ção pessoal e familiar, 
está solicitando, junto à 
Santa Sé, a dispensa do 
exercício do Ministério 
diaconal e a recondu-
ção ao estado laical. 
Assim sendo, ele exerce 
o Diaconato Permanen-

de Jesus, exercendo o Ministério 
Extraordinário da Palavra e co-
ordenando as atividades pasto-
rais dos Setores Missionários. 

Somos gratos ao Diácono 
Gasperini pela sua dedicação 
e exemplo de vida, nesses onze 
anos de ministério diaconal. 
Que Nossa Senhora o cubra com 
o seu manto de Mãe e o Espírito 
Santo o assista nessa nova eta-
pa de sua vida, fazendo-o cada 
vez mais discípulo missionário 
de Jesus Cristo. 

Que Deus nos ajude, Senhora 
Santana nos proteja e que o nosso 
coração seja cada vez mais pareci-
do com o Coração de Jesus!

Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco – 

E.mail: jhergesse@gmail.com

te até o final do mês de dezem-
bro de 2015. 

 Depois dessa data, continu-
ará entre nós, como paroquiano 
da Paróquia Sagrado Coração 

CATECISMO  DA  IGREJA  CATÓLICA
1. Qual é o desíg-
nio de Deus acer-
ca do homem?
Deus, infinita-
mente perfeito e 
bem-aventurado 
em si mesmo, 
num desígnio de 
pura bondade, 
criou livremen-
te o homem para 
o  tornar participante da sua vida 
bem-aventurada. Na plenitude dos 
tempos, Deus Pai enviou o seu Fi-
lho, como Redentor e Salvador dos 
homens caídos no pecado, convo-
cando-os à sua Igreja e tornando-
-os filhos adoptivos por obra do 
Espírito Santo e herdeiros da sua 
eterna bem-aventurança.
2. Porque é que no homem 
existe o desejo de Deus?
Ao criar o homem à sua ima-
gem, o próprio Deus inscreveu 
no coração humano o desejo de 
O ver. Mesmo que, muitas vezes, 
tal desejo seja ignorado, Deus 
não cessa de atrair o homem 
a Si, para que viva e encontre 
n’Ele aquela plenitude de ver-
dade e de felicidade, que ele 
procura sem descanso. Por na-
tureza e por vocação, o homem 
é um ser religioso, capaz de en-
trar em comunhão com Deus. É 
este vínculo íntimo e vital com 
Deus que confere ao homem a 
sua dignidade fundamental.
3. Como é que se pode conhecer 
Deus apenas com a luz da razão?
A partir da criação, isto é, do 

mundo e da pessoa humana, 
o homem pode, só pela razão, 
conhecer com certeza a Deus 
como origem e fim do universo 
e como sumo bem, verdade e 
beleza infinita.
4. Basta, porém, a exclusiva luz 
da razão para conhecer Deus?
Ao conhecer Deus só com a 
luz da razão, o homem expe-
rimenta muitas dificuldades. 
Além disso, não pode entrar 
só pelas suas próprias forças 
na intimidade do mistério divi-
no. Por isso é que Deus o quis 
iluminar com a sua Revelação 
não apenas sobre verdades que 
excedem o seu entendimento, 
mas também sobre verdades 
religiosas e morais que, ape-
sar de serem por si acessíveis 
à razão, podem deste modo ser 
conhecidas por todos, sem di-
ficuldade, com firme certeza e 
sem mistura de erro.
“ Estejam sempre preparados 

para responder a qualquer 
pessoa que lhes pedir a ra-

zão da esperança que há em 
vocês”. 1 Pd 3,15
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MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO 
DE REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

A formação 
permanente 

da consciência e 
os desafios atuais

Hoje em dia, esta 
exigência de forma-
ção permanente e de 
aprofundamento da 
consciência torna-se 
totalmente evidente, 
diante da emergência 
de numerosas proble-
máticas culturais e so-
ciais, que dizem res-
peito ao direito à vida 
no âmbito da família, 
na assunção das tare-
fas próprias dos côn-
juges e dos pais, nas 
profissões ligadas ao 
campo da assistência à saúde e 
nas funções políticas.

De maneira cada vez mais 
necessária e urgente, e assu-
mindo os valores autentica-
mente humanos, a começar 
pelo valor fundamental do di-
reito à vida na sua existência 
física e na sua dignidade, a 
consciência cristã tem o dever 
de considerar tais problemas à 
luz da razão iluminada pela fé, 
naelaboração dos juízos sobre o 
valor moral dos próprios atos. 
Pontifícia Academia para a 
vida - – Declaração final da 
XIII Assembleia Geral, nº 4 - 
15/03/2007

RELIGIÕES: RESPEITO, DIÁLOGO E PAZ
Cristãos e 

hindus: 
promovamos 

juntosa ecologia 
humana

O egoísmo, evi-
dente nas tendên-
cias consumistas 
e hedonistas de 
alguns indivíduos 
e grupos, alimen-
ta um desejo insaciável de agir 
como “donos” e “conquistado-
res” e não como “guardiões”e 
“cuidadores” da natureza. Todos 
somos chamados, prescindindo 
do credo religioso ou da identi-
dade nacional, a viver com maior 
responsabilidade relativamente à 
natureza, a curar relações vitais e, 
sobretudo, a reorganizar o nosso 
estilo de vida e as estruturas eco-
nômicas em função dos desafios 

ecológicos que devemos enfrentar. 
A vossa tradição realça a “unida-
de” da natureza, da humanidade e 
do divino. A fé cristã ensina que o 
mundo criado é um dom doado por 
Deus a todos os seres humanos. 
Como guardiões do mundo criado, 
somos chamados a cuidar dele de 
maneira responsável e firme. Pon-
tifício Conselho Inter-Religiosos – 
Mensagem aos Hindus para a fes-
ta de Deepavali, nº 3– 11/11/2015

ORIENTAÇÕES  PASTORAIS  –  O  BATISMO
1-É aconselhável que a criança seja ba-
tizada logo nos primeiros meses de vida.
2-As crianças com 7 anos completos, 
são  matriculadas na Catequese da 1ª 
Comunhão, e depois de um período de 
preparação, são batizadas.
3-O batizado deve ser realizadona 
Paróquia onde os pais da criança re-
sidem ou participam. Numa outra 
Paróquia,com a transferência assina-
da pelo Pároco da Paróquia de origem. 
4-Os pais devem escolher para Padri-
nhos de seus filhos pessoas católicas 
participantes, solteiras crismadas ou-
casadas no religioso.
5-Casais amasiados, casados so-

mente no civil e ca-
sais de 2ª União, 
podem pedir o Batis-
mo para seus filhos; 

mas,devido a essa situa-
ção  irregular, não podem 
ser Padrinhos de Batismo, 
Crisma ou de Casamento.
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

Um desenvolvimento 
humano integral
Os Mártires dão tes-

temunho dos princípios 
orientadores expressos 
no lema do Uganda: 
Por Deus e pelo meu 
País, e lembram-nos 
a importância que a 
fé, a retidão moral e o 
serviço ao bem comum 
desempenharam e con-

res como vós que tendes o dever de 
assegurar com critérios de transpa-
rência um bom governo, um desen-
volvimento humano integral, uma 
ampla participação na vida públi-
ca da nação e também uma sábia e 
justa distribuição dos recursos que 
o Criador derramou tão abundan-
temente sobre estas terras. Papa 
Francisco – Encontro com as au-
toridade e o Corpo Diplomático – 
Entebe – Uganda – 27/11/2015

Família ou pensionato?
Partilhar e saber partilhar é 

uma virtude preciosa! O seu sím-
bolo, o seu “ícone”, é a família 
reunida ao redor da mesa do-
méstica. A partilha da refeição, 
e, portanto, além do alimento, 
também dos afetos, das narra-
ções, dos eventos..., é uma expe-
riência fundamental. Quando há 
uma festa, um aniversário, todos 
se reúnem à volta da mesa. Nal-
gumas culturas costuma-se fazê-
-lo inclusive para um luto, a fim 
de permanecer próximo de quem 
sofre pela perda de um familiar.

O convívio é um termômetro 
garantido para medir a saúde das 
relações: se em família tem algum 
problema, ou uma ferida escondi-
da, à mesa compreende-se imedia-
tamente. Uma família que rara-
mente faz as refeições unida, ou na 
qual à mesa não se fala, mas assis-
te-se à televisão, ou se olha para o 
smartphone, é uma família “pouco 
família”. Quando os filhos à mesa 
continuam ligados ao computador, 
ao celular, e não se ouvem entre si, 
isto não é família, é um pensiona-
to. Papa Francisco – Audiência 
Geral – Roma – 11/11/2015

tinuam a desempenhar na vida cultu-
ral, econômica e política do país. 

Recordam-nos também que, ape-
sar das nossas crenças religiosas e 
convicções diferentes, somos todos 
chamados a procurar a verdade, a 
trabalhar pela justiça e a reconcilia-
ção, e a respeitar-nos, proteger-nos 
e ajudar-nos uns aos outros como 
membros da única família humana. 

Estes altos ideais são pedidos 
particularmente a homens e mulhe-

VIVER  COM  SABEDORIA
As três peneiras

 Certa vez, um homem 
chegou até Sócrates e dis-
se: – Escuta, tenho que 
contar-te algo importante 
a respeito de teu amigo!

– Espere um pouco - in-
terrompeu o sábio -, fizeste 
passar aquilo que me queres 
contar pelas três peneiras?

– Que três peneiras?
– Então, escuta bem! 

A primeira é a peneira da 
VERDADE. Estás convic-
to de que tudo o que que-
res dizer-me é verdade?

Vendo se me seria útil o que queres 
falar-me a respeito do meu amigo? 
Seria esta a peneira da UTILIDADE.

– Útil? Na verdade, não.
 – Vês? - disse-lhe o sábio – Se 

aquilo que queres contar-me não é 
verdadeiro, nem bom, nem útil, então 
é melhor que guardes somente para si.

 Autor: Desconhecido

– Não exatamente, somente o 
ouvi dos outros.

– Mas, então, certamente o fi-
zeste passar pela segunda peneira? 
Trata-se da peneira da BONDADE.

O homem ficou ruborizado e 
respondeu:

– Devo confessar-te que não.
– E pensaste na terceira peneira? 
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM 
BUSCA DA VERDADE

O homem e o conhecimento
da Verdade

A filosofia moderna possui, 
sem dúvida, o grande mérito de 

ter concentrado a sua atenção 
sobre o homem. Partindo daí, 
uma razão cheia de interroga-
tivos levou por diante o seu de-

sejo de conhecer sempre mais 
ampla e profundamente. Desta 
forma, foram construídos siste-
mas de pensamento complexos, 
que deram os seus frutos nos di-
versos âmbitos do conhecimen-
to, favorecendo o progresso da 
cultura e da história. 

Todavia, os resultados positi-
vos alcançados não devem levar 
a transcurar o fato de que essa 
mesma razão, porque ocupada em 
investigar de maneira unilateral o 
homem como objeto, parece ter-
-se esquecido de que este é sempre 

chamado a voltar-se também para 
uma realidade que o transcende. 

A filosofia moderna, esque-
cendo-se de orientar a sua pes-
quisa para o ser, concentrou a 
própria investigação sobre o 
conhecimento humano. Em vez 
de se apoiar sobre a capacidade 
que o homem tem de conhecer a 
verdade, preferiu sublinhar as 
suas limitações e condiciona-
lismos. Papa João Paulo II – 
Encíclica Fides et Ratio – So-
bre  as relações entre a Fé e a 
Razão, nº 5  - 14/09/1998

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

Parapsicologia, segundo Que-
vedo, “ é a ciência que tem por ob-
jeto a constatação e a análise dos 
fenômenos à primeira vista inex-
plicáveis, mas possivelmente re-
sultado de faculdades humanas”.

Por ciência entende-se um co-
nhecimento sistemático e metódico 
sobre determinado assunto. A Pa-
rapsicologia classifica-se entre as 
ciências naturais ou experimentais que 
se utilizam do raciocínio, do número e 
dos experimentos laboratoriais.

Os fenômenos, à primeira vista 
inexplicáveis, que são objetos de es-
tudo da Parapsicologia, são os mais 
variados, desde os que caracterizam 
as chamadas casas mal-assombra-
das, como vozes, ruídos, fantasmas, 
deslocamento de objetos, aportes, in-
cêndios misteriosos, cheiros, visões... 
até aparentes possessões demoníacas, 
encostos, despachos, coisa feita, psi-
cografias, telepatia... Fenômenos que 
sempre acompanharam o ser huma-
no, desde os seus primórdios.

( Fonte: Benjamim Bossa, Pa-
rapsicologia, o poder da mente e os 
mistérios da vida, Edições Loyola, 
3ª Edição, São Paulo, 1997). Con-
tinua... Pe. José Hergesse

PARA  REFLETIR
 Muitos e muitos anos atrás, um 

poderoso e rico monarca, em busca 
de caminhos para a sabedoria, saiu 
em viagem para encontrar respos-
ta para as três maiores interroga-
ções de sua vida:  Qual o momento 
mais importante na vida? Qual a 
pessoa mais importante na vida? 
Qual a tarefa mais importante a 
ser feita na vida?

Então, após anos de penosa 
busca e de mil e uma peripécias, 
nosso herói encontrou um velho 
sábio no topo de uma montanha, 
que lhe respondeu:

- O momento, o mais importan-
te é sempre o momento presente.

- A pessoa, a mais importante é 
a que está a nossa frente.

- Quanto à tarefa, a mais im-
portante é fazer essa pessoa feliz!
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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

PAPA,  A BÍBLIA  E  OS JOVENS

“Meus queridos jovens amigos,
Se vocês vissem a minha Bíblia, 

talvez não ficariam por nada edi-
ficados. Diriam: “O que? Esta é 

a Bíblia do Papa? Um livro assim 
velho, assim usado!”. Poderiam 
também me presentear uma nova, 
quem sabe uma de 1.000 euros: 
não, não gostaria. Amo a minha 
velha Bíblia, aquela que me acom-
panhou metade da minha vida. Viu 
a minha alegria, foi banhada pelas 
minhas lágrimas: é o meu inestimá-
vel tesouro. Vivo dela e por nada no 
mundo eu faria menos dela.

Quero confidenciar a vocês 
como leio a minha velha Bíblia. 
Frequentemente a pego, a leio um 
pouco, depois a deixo de lado e 
me deixo olhar pelo Senhor. Não 
sou eu que olho para Ele, mas Ele 
que olha para mim: Deus está re-
almente alí, presente. Assim me 
deixo observar por Ele e escuto – e 

não é um certo sentimentalismo – 
percebo no mais profundo de meu 
ser aquilo que o Senhor me diz.

Às vezes não fala: e então não 
ouço nada, somente vazio, vazio, 
vazio…. Mas, paciente, perma-
neço lá e o espero assim, lendo 
e rezando. Rezo sentado, porque 
tenho dificuldades físicas em fi-
car  de joelhos. Às vezes, rezan-
do, até mesmo adormeço, mas 
não tem problema: sou como um 
filho próximo ao seu pai, e isto é 
aquilo que conta. Vocês querem 
me fazer feliz? Leiam a Bíblia”.

Trecho do  Prefácio escrito 
pelo Papa Francisco  para uma 
Bíblia dirigida aos – Roma – 
03/12/2015

NOVO BEATO BRASILEIRO
Forte e humilde ao 

mesmo tempo. Com es-
sas palavras, o prefeito da 
Congregação das Causas 
dos Santos, Cardeal An-
gelo Amato, ressaltou as 
duas virtudes que se so-
bressaem na vida do Pe. 
Francisco de Paula Vic-
tor, o sacerdote mineiro 
afrodescendente que este sábado 
(14/11) foi beatificado em Três 
Pontas, Minas Gerais.

Tendo vivido entre os anos 1827 
e 1905, Pe. Victor tornou-se o pri-
meiro padre ex-escravo do Brasil.

Presidindo o rito, como re-
presentante do Papa Francisco, 
o Cardeal Amato recordou que 
alguns com desprezo chamavam-
-no de “pretinho e não lhe poupa-
vam humilhações pelo fato de ser 

de descendência africana. Tinham 
preconceitos raciais contra ele. 
Mas foram sucessivamente con-
quistados pela sua modéstia, bon-
dade e simpatia. De ânimo nobre. 
Não se deixou envolver pela men-
talidade elitista dos sacerdotes, 
mas cultivou a virtude da humilda-
de e da simplicidade”.

Pe. Victor percorreu a ca-
valo  as áreas rurais para levar 
conforto espiritual aos que se 

encontravam nas regiões mais 
remotas. Também as cifras evi-
denciam essa sua intensa ati-
vidade pastoral: entre 1852 e 
1905, ano da sua morte, admi-
nistrou o sacramento do Batismo 

a 8.790 recém-nascidos de bran-
cos e a 383 filhos de escravos.

A Igreja no Brasil celebrará sua 
festa litúrgica em 23 de setembro. 
Fonte: Site da Arquidiocese de 
Botucatu – 17/11/2015

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O MATRIMÔNIO
1- O Matrimônio é um Sacramento, ou seja, é expressão e aponta 

para a unidade que existe entre Cristo e a Igreja e que nunca pode ser 
rompida ou desfeita. Por isso mesmo, o Matrimônio é indissolúvel!

2- O namoro é o período de preparação para o Matrimônio: tempo 
para crescer no conhecimento mútuo e estabelecer bases seguras em 
vista de um relacionamento duradouro.

3- O Noivado, enquanto resultado de uma decisão madura e res-
ponsável, é a última etapa, antes do casamento. A sua duração depen-
de da realidade e das condições pessoais e sociais dos Noivos.

4- Os Noivos Católicos, de modo consequente com a fé que pro-
fessam, e não poderia ser diferente, casam-se  no civil e no religioso. 

5- O objetivo do Matrimônio é constituir Família, ou seja,  buscar a 
harmonia conjugal e   educar bem seus  filhos. 

6- Quem se casa, se casa para se acertar e não para se separar! 
O futuro da Humanidade passa pela Família!
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  BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO 2015

Entrada
1-Dízimo................................................................................... R$  25.633,15
2-Coleta das Missas................................................................. R$  17.936,31
3-Secretaria Paroquial.............................................................. R$    1.608,10
4-Espórtulas da Crisma............................................................ R$    1.019,00
5-Capelinhas............................................................................ R$    2.881,65
6-Aluguéis ( Salão e Muros) e Eventos.................................... R$    6.485,30
7-Venda de Bateria (2ª Parcela)............................................... R$       400,00
8-Publicidade Informativo Paroquial......................................... R$       800,00
9-Doações................................................................................ R$    1.110,00
10-Rendimentos bancários......................................................  R$    1.055,49
         Total de Entrada............................................................  R$  58.929,00

Saída 
1-Funcionários, Autônomos, Encargos Sociais e 13%............ R$    9.716,12
2-Cúria Arquidiocesana ........................................................... R$    5.283,94
3-Côngrua, Espórtula e 1ª parcela do 13%.............................. R$    4.072,95
4-Pastorais e Liturgia ..............................................................  R$    2.492,39
5-Taxas da Crisma................................................................... R$    1.540,00
6-Aquisição e  Manutenção de Imóveis................................... R$    2.121,92
7-Telefone, Internet  e WEB..................................................... R$       498,56
8-Água e Esgoto....................................................................... R$    1.373,73
9-  Energia elétrica................................................................... R$    1.157,29
10-  Combustível ..................................................................... R$       598,79
11-Folheto de Missa  ( 3ª Parcela)........................................... R$    1.192,50
12-Informativo Paroquial ( Diagramação, Impressão e Frete)..... R$    1.340,00 
13-Paramentos Litúrgicos (3ª Parcela)..................................... R$       589,60
14-Vestes dos MECEs e Acólitos............................................. R$    2.050,00
15-Casa Paroquial ................................................................... R$       315,07 
16-Material de limpeza da Matriz e Capelas............................ R$       406,33
17-Microfones da Matriz ( 4ª e última Parcela)........................ R$       938,75
18-Bateria eletrônica da Matriz (1ª Parcela)............................ R$    1.034,00
19-Unimed ( Padres Hergesse, Lorusso e Laudo)................... R$    1.449,66  
20-Manutenção do Relógio da Torre........................................ R$       300,00
21-Impostos e Taxas................................................................ R$       149,81
22-Despesas bancárias............................................................ R$         56,70
23-Segurança - Alarme............................................................ R$       150,00
    Total de Saída.......................R$  38.828,11

Pe. José Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro
-  O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da

Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial

PAINEL DO DÍZIMO - SETEMBRO 2015

- Total de Dizimistas: 804
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 383

- Novos Dizimistas: 06
- Total arrecadado: R$ 25.633,15

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, li-
vre, 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 Dízi-
mo, 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

ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sá-
bado: 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

- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marca-
das na Secretaria 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
JANEIRO – 2016

31/12 (5ª Qui): Ação de Graças 
                        16h – São Judas 
                        20h – Matriz
01/01 (1ª Sex): Maria, Mãe de Deus – Dia Mundial da Paz
                        09h – Matriz  
                        11h – Capela Divino Pai Eterno 
                        19h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus
02/01 (1º Sab): 16h – São Judas 
                        19h – Matriz 
03/01 ( 1º Dom): Festa da Sagrada Família 
                        07h – Matriz
                        9h – Matriz 
                        11h – Capela  Divino Pai Eterno 
                        17h – Capela São Cristóvão 
                        19h – Matriz
09/01 (2º Sab): 16h – São Judas 
                          19h – Matriz 
16/01 (3º Sab): 16h – São Judas 
                        19h – Matriz 
17/01 (3º Dom): 07h – Matriz  
                        09h – Matriz  
                        11h – Capela Divino Pai Eterno 
                        17h – Capela São Cristóvão 
                        19h – Matriz 
23/01 (4º Sab): 16h – São Judas
                        19h – Matriz 
24/01 (4º Dom): 07h – Matriz 
                        09h – Matriz 
                        10:30h – Matriz – Batizado 
                        11h – Capela Divino Pai Eterno 
                        17h – Capela São Cristóvão 
30/01 (5º Sab): 16h – São Judas 
                        19h – Matriz 
31/01 (5º Dom): 07h – Matriz 
                        09h – Matriz 
                        11h – Capela Divino Pai Eterno 
                        17h – Capela São Cristóvão
                        19h – Matriz

- De 14 a 22 de janeiro, o Pe. Hergesse  participa do 4º e último Mó-
dulo do Curso de Pós-Graduação em Gestão Paroquial, da Faculdade 
Dehoniana, em Roseira, SP. 

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS 
DA COMUNHÃO EUCARÍSTICA 

- Dia 06/02 (1º Sab): 19h – Matriz 
– Missa de Ação de Graças pelo tra-
balho realizado pelos MECEs que 
exerceram esse ministério na Paró-
quia Sagrado Coração de Jesus, por 
mais de 10 anos ( Trazer a Ópa).
- 14/02 (2º Dom): 15h – Catedral – 
Investidura dos Ministros Extraor-
dinários da Comunhão Eucarística 
das Paróquias da RP1. ( Na Arqui-
diocese de Botucatu os MECEs 
são provisionados por um perío-
do de 4 anos, podendo essa Pro-
visão ser renovada por mais um 
período, de mesma duração,  a 

critério do Pároco e com a devi-
da aprovação do Arcebispo).

CURSO DE FORMAÇÃO PARA NOVOS CATEQUISTAS
PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Vila dos Lavradores – Região Pastoral 1 – Arquidiocese de Botucatu, SP

De 26 a 29 de janeiro de 2016 - No Auditório – Das 20h às 22h

PROGRAMAÇÃO
26/01 (4ª Ter): O que é Catequese?
27/01 (4ª Qua): O conteúdo da Catequese
28/01 (4ª Qui):  A preparação dos Encontros de Catequese
29/01 (4ª Sex):  Encontro do Pe. Hergesse com os Catequistas da 1ª 
Comunhão, Crisma e Catequese de Adultos da Matriz e das Capelas 
Urbanas: São Judas, São Cristóvão e Divino Pai Eterno
Inscrições: Na Secretaria Paroquial, a partir do mês de dezembro.


