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A Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, a 2ª 
da cidade de Botucatu, 
tem uma história boni-
ta de fé, de testemunho 
e de serviço! Sejamos 
sempre muito gratos 
aos34 Párocos que já 
passaram pela  Paró-
quia Sagrado Coração de 
Jesus! Começando pelo 
primeiro, o Pe. Salústio 
Rodrigues Machado, em 
1923, passando pelo Pe. 
João Marin,IMC,  que 
concluiu a construção 
da igreja Matriz, e ter-
minando, por quase 30 
anos,  com o Monsenhor 
José Lorusso, o sempre 
tão querido Pe. Zézinho! 
Também aos Vigários 

NOVOS HORÁRIOS E ORIENTAÇÕES PASTORAIS
Após conversar, durante o mês 

de agosto, com os Coordenadores 
das Pastorais, Movimentos e Cape-
las, visando o bom atendimento e o 
crescimento espiritual de todos os 
Paroquianos, achamos por bem esta-
belecer para a Paróquia os seguintes 
horários e orientações pastorais:

1- Secretaria Paroquial: de 2ª a 
6ª feira, das 08h às 18h. Aos sábados, 
das 08h às 12h. Secretárias: Angélica e 
Renata. Fone: (14) 3882-0297

2- A igreja Matriz permanece 
aberta de 2ª a 6ª feira, das 08h às 
17h. Aos sábados, das 08h às 12h.

3- Confissões e conversas 
pessoais com o Padre: na Matriz, 
3ª, 5ª e sábado, das 09h às 11:30h; 4ª 
e 6ª, das 14h às 17h. Em outros horá-
rios, combinar, antes, com o Padre.

4- Benção de Casas e Visitas 
aos Enfermos: Nas 6ª feiras, das 9h 
às 11:30h. Deixar o nome e o en-
dereço na Secretaria Paroquial. Em 
outros horários, as Bençãos e Visitas 
são feitas pelo Diácono Gasperini. 

5- As Intenções de Missa na 
Matriz serãomarcadas na Secretaria 
Paroquial, pessoalmente ou por te-
lefone. Será marcada uma Intenção 
por Missa. A oferta é espontânea.

6-  Missas na Matriz durante 
a semana: 4ª feira: 15h e 1ª sexta-
-feira, às 19:30h. Nos outros dias, 
a Missa será celebrada nas Capelas 

Paroquiais, o último, o Pe.  Laudo Corrêa. 
Todos eles, cada um com o seu jeito, com suas qualidades e 

limitações, contribuíram para o crescimento material e espiri-
tual da Paróquia!

convidar pessoas que ainda não têm 
umtrabalho pastoral específico na 
Paróquia. Quem já exerce alguma 

função na Paróquia, por favor, não 
assuma outras, a não ser em caso de 
transferência de atividade pastoral.

ou nos Setores Pastorais.
7- Horário das Missas no final 

de semana: sábado: 16h – Capela 
São Judas e 19h, na Matriz. Domin-
go: 07h, 09h e 19h, na Matriz; às 
11h, na Capela Divino Pai Eterno.

8- Batizados: Preparação: no 
1º, 2º e 3º domingo, das 09h às 11h, 
no Auditório. O Batismo seráno 4º 
Domingo, na Matriz, às 10:30h. No 
dia de batizado, será Celebraçãona 
Capela Divino Pai Eterno.

9- Casamentos: Na Matriz, 
6ª feira, às 21h e aos sábados, às 
11h, 16 e 21h.

10- Durante a semana, as Mis-
sas nas Capelas e Setores Pastorais 
serão presididas pelo Pe. Hergesse 
e as Celebrações da Palavra com 
distribuição da Comunhão,pelo 
Diácono Gasperini e  Ministros 
Extraordinários da Palavra.

11-  Para as novas funções que 
serão exercidas, os Coordenadores 
das Pastorais e Movimentos devem 

A PARTIR DO MÊS DE SETEMBRO ESTE É O NOVO HORÁRIO DAS MISSAS NO 
FINAL DE SEMANA: SÁBADO: 16H – CAPELA SÃO JUDAS E 19H, NA MATRIZ. 

DOMINGO: 07H, 09H E 19H, NA MATRIZ; ÀS 11H, NA CAPELA DIVINO PAI
ETERNO. CONTAMOS COM A COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO DE TODOS!
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EDITORIAL
CADA UM NA SUA FUNÇÃO, RESPEITANDO 

O ESPAÇO DO OUTRO E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS

Pe. Hergesse – Sexta-feira Santa – 2015 
– Matriz da Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima – Brabância – Avaré - SP

Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
Uma Diocese é for-

mada por diversas Paró-
quias. A Arquidiocese de 
Botucatu, da qual fazemos 
parte, conta com  45 Pa-
róquias, distribuídas em 4 
Regiões Pastorais: Botu-
catu, com 14 Paróquias, 
Avaré, com 10, Laranjal 
Paulista, com 8, e Len-
çóis Paulista, com 13.

 As Paróquias, todas elas,   es-
tão sob a responsabilidade direta 
do Bispo Diocesano. No nosso caso, 
do Arcebispo Metropolitano, Dom 
Maurício Grotto de Camargo. O 
Bispo Diocesano na condução das 
Paróquias conta com a colaboração  
dos seus Padres, nas  funções de Pá-
roco, Administrador Paroquial ou 
Vigário Paroquial, como estabelece 
o Código de Direito Canônico. 

A distribuição dos Padres entre as 

Paróquias é realizada a partir de duas  
realidades:  a da  Paróquia, com suas 
características e necessidades, e a reali-
dade do Padre a ser designado. Um Pa-
dre, por exemplo, pode se encaixar mui-
to bem numa Paróquia de uma cidade 
grande e, não tanto, numa cidade do 
interior.  Ou, então, o volume das ati-
vidades pastorais de uma  Paróquia e 
as condições de saúde do Padre...

 Tudo isso é constantemente estu-
dado e avaliado pelo Bispo. No Brasil, 
os Bispos,  em geral,  nomeiam  seus 
Padres para a função de Pároco, por 
um período de 6 anos. Mas isso, não 
significa que um Padre, por decisão 
do Bispo Diocesano, não possa ser 
transferido, antes desse tempo estabe-
lecido! Ou, então, mas sempre a crité-
rio do Bispo Diocesano, permanecer 
por mais um período!

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

Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco – 

E.mail: jhergesse@gmail.com

IGREJA: NATUREZA E MISSÃO
Igreja: uma realidade viva!
Gostaria de vos deixar um pen-

samento simples, que me está mui-
to a peito: um pensamento sobre a 
Igreja, sobre o seu mistério, que 
constitui para todos nós, podemos 
dizer, a razão e a paixão da nossa 
vida. Deixo-me ajudar por uma ex-
pressão de Romano Guardini,  es-
crita, no seu último livro, precisa-
mente no ano em que os Padres do 
Concílio Vaticano II aprovavam a 
Constituição Lumen Gentium, com 
uma dedicatória pessoal também 
para mim; portanto as palavras 
deste livro são-me particularmente 
queridas. Diz Guardini: A Igreja “ 
não é uma instituição pensada e 
construída sob um projeto.... mas 
uma realidade viva... Ela vive ao 
longo do tempo, no futuro, como 
todos os seres vivos, transforman-
do-se... E no entanto na sua natu-
reza permanece sempre a mesma, 
e o seu coração é Cristo”. Foi a 
nossa experiência, ontem, parece-
-me, na Praça: ver que a Igreja é 
um corpo vivo, animado pelo Es-
pírito Santo e vive realmente pela 

força de Deus. Ela está no mundo, 
mas não é do mundo: é de Deus, 
de Cristo, do Espírito Santo. Por 
isso é verdadeira e eloquente tam-
bém outra famosa expressão de 
Guardini: “ A Igreja desperta nas 
almas”. Através da Igreja, o Mis-
tério da Encarnação permanece 
para sempre presente. Através da 
Igreja, Cristo continua a caminhar 
através dos tempos e em todos os 
lugares.  Papa Bento XVI – Sau-
dação de despedida aos Cardeais 
presentes em Roma – 28/02/2013

ORIENTAÇÕES  PASTORAIS  –  O BATISMO
1-É aconselhável que a criança seja batizada 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 realizado  na Paróquia onde os pais da criança 
residem ou participam. Numa outra Paróquia,  com a transferência assi-
nada pelo Pároco da Paróquia de origem. 
4-Os pais devem escolher para Padrinhos de seus filhos pessoas 
católicas participantes, solteiras crismadas ou, se estão morando 
juntos, casados no religioso.
5-Casais amasiados, casados somente no civil e casais de 2ª 
União, podem pedir o Batismo para seus filhos; mas,  devido a 
essa situação  irregular, não podem ser Padrinhos de Batismo, 
Crisma ou de Casamento. 

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.
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LITURGIA: LOUVOR E AÇÃO!

Na Eucaristia: manifesta-se
plenamente o sacramento da Igreja

“ É desejo ardente da Mãe Igreja 
que todos os fiéis cheguem àquela 

plena, consciente e ativa participa-
ção nas celebrações litúrgicas que 
a própria natureza da liturgia exige 
e que é, por força do Batismo, um 

direito e um dever do povo cristão, 
"raça escolhida, sacerdócio real, 
nação santa, povo adquirido".

 Mas “ nem todos os membros 
têm a mesma função”. Alguns 
deles são chamados por Deus, 
na Igreja e pela Igreja, a um 
serviço especial da comunidade. 
Estes servidores são escolhidos 
e consagrados pelo sacramento 
da Ordem, pelo qual o Espírito 
Santo os torna aptos para agi-

rem na pessoa de Cristo-Cabeça 
ao serviço de todos os membros 
da Igreja. O ministro ordenado é 
como que o “ícone” de Cristo-Sa-
cerdote. Por ser na Eucaristia que 
se manifesta plenamente o sacra-
mento da Igreja, na presidência da 
Eucaristia aparece em primeiro 
lugar o ministério do bispo e, em 
comunhão com ele, o dos presbí-
teros e diáconos. Catecismo da 
Igreja Católica, nº 1141-42

SAGRADA ESCRITURA: INDICAR O
CAMINHO E AQUECER O CORAÇÃO!

Para descobrir a intenção dos 
escritores bíblicos, devem ser ti-
dos também em conta, entre outras 
coisas, os “ gêneros literários”. 
Com efeito, a verdade é proposta 
e expressa de modos diversos, se-
gundo se trata de gêneros históri-
cos, proféticos, poéticos ou outros. 
Importa, além disso, que o intér-
prete busque o sentido que o au-
tor em determinadas circunstân-
cias, segundo as condições do seu 
tempo e da sua cultura, pretendeu 
exprimir e de fato exprimiu servin-

do se os gêneros literários então 
usados. Com efeito, para entender 
retamente o que autor sagrado 
quis afirmar, deve atender-se con-
venientemente, quer aos modos 
nativos de sentir, dizer ou narrar 
em uso nos tempos do hagiógra-
fo, quer àqueles que costumavam 
empregar-se frequentemente nas 
relações entre os homens de então. 
Concílio Vaticano II - Constitui-
ção Dogmática Dei Verbum – So-
bre  a Revelação Divina, nº 12 
-    18/11/1965

ORIENTAÇÕES PASTORAIS 
A FAMÍLIA CATÓLICA

1-Os pais, casados no civil e no religioso,  respeitam-se mutuamen-
te, sabem dialogar em meio as dificuldades, gostam da convivência 
do lar, cuidam  um do  outro e aprendem a envelhecer juntos.
2-Participantes ativos na vida da Igreja, seus  filhos, batizados  ainda 
pequenos, são encaminhados para a 1ª Comunhão e Crisma e, no 
momento oportuno, incentivados ao  Sacramento do Matrimônio, à 
Vida Consagrada ou ao Sacerdócio ministerial na Igreja.
3-Buscando sempre o entendimento e a harmonia conjugal, os fi-
lhos são por eles planejados, acolhidos e educados, por palavras 
e exemplo,  nas boas maneiras e na fé católica.
4- A participação na Santa Missa, sobretudo aos domingos ocupa 
um lugar central em suas vidas, porque sabem que nela são alimen-
tados espiritualmente na Mesa da Palavra e na Mesa da Eucaristia.

A IGREJA MATRIZ PERMANECE ABERTA DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08H ÀS 17H. 
AOS SÁBADOS, DAS 08H ÀS 12H. APROVEITE O TEMPO PARA REZAR E
 DESCANSAR ESPIRITUALMENTE. NÃO DEIXE DE PASSAR NA CAPELA

DO SANTÍSSIMO PARA ALGUNS MOMENTOS DE ADORAÇÃO!
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 FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS 
EM BUSCA DA VERDADE

Papa João Paulo II na
 promulgação da Encíclica

 Fides et Ratio. Ao seu lado, o 
então Cardeal Ratzinger – 

Bento XVI  – Roma - 14/09/1998

No acreditar o ato mais 
significativo da existência humana

Deus que Se dá a conhecer na 
autoridade da sua transcendência 
absoluta, traz consigo também a 
credibilidade dos conteúdos que re-
vela. Pela fé, o homem presta assen-
timento a esse testemunho divino. 
Isto significa que reconhece plena 
e integralmente a verdade de tudo o 
que foi revelado, porque é o próprio 
Deus que o garante. Esta verdade, 
oferecida ao homem sem que ele a 
possa exigir, insere-se no horizon-
te da comunicação interpessoal e 
impele a razão a abrir-se a esta e 
a acolher o seu sentido profundo. 
É por isso que o ato pelo qual nos 
entregamos a Deus, sempre foi con-
siderado pela Igreja como um mo-

mento de opção fundamental, que 
envolve a pessoa inteira. Inteligên-
cia e vontade põem em ação o me-
lhor da sua natureza espiritual, para 
consentir que o sujeito realize um 
ato no pleno exercício da sua liber-
dade pessoal. No acreditar é que a 

pessoa realiza o ato mais significa-
tivo da sua existência; de fato, nele 
a liberdade alcança a certeza da 
verdade e decide viver nela.  João 
Paulo II – Encíclica Fides et Ratio 
– Sobre as relações entre fé e ra-
zão, nº 13  -  14/09/1998

MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO DE 
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

As paixões e os  componentes 
naturais do psiquismo humano

O termo “ paixões”  pertence 
ao patrimônio cristão. Os senti-

mentos ou paixões são as emoções 
ou movimentos da sensibilidade 
que inclinam a agir, ou a não agir, 
em vista do que se sentiu ou imagi-
nou como bom ou como mau.

 As paixões são componentes 
naturais do psiquismo humano, 
constituem o lugar de passagem 
e garantem a ligação entre a vida 
sensível e a vida do espírito. Nosso 
Senhor designa o coração do ho-
mem como fonte de onde brota o 
movimento das paixões.

Em si mesmas, as paixões não 
são nem boas nem más. Só rece-
bem qualificação moral na medida 
em que dependem efetivamente da 
razão e da vontade. Catecismo da 
Igreja Católica – 1763-67

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Como cuidar dos
casais em 2ª União?

Depois de ter falado, na 
última vez, das famílias fe-
ridas por causa da incom-
preensão dos cônjuges, hoje 
gostaria de chamar a nossa 
atenção para outra realida-
de: como ocupar-nos daque-
les que, depois do fracasso 
irreversível do seu vínculo 
matrimonial, empreenderam 
uma nova união.

A Igreja sabe bem que 
tal situação contradiz o Sa-
cramento cristão. Contudo, 
o seu olhar de mestra hau-
re sempre de um coração de 
mãe; um coração que, ani-
mado pelo Espírito Santo, 
procura sempre o bem e a salva-
ção das pessoas. Eis o motivo pelo 
qual sente o dever, “ por amor à 
verdade”, de “ discernir bem as 
situações”. Assim se expressava 
João Paulo II, na Exortação Apos-
tólica Familiaris Consortio, dando 
como exemplo a diferença entre 
quem sofreu a separação em rela-
ção a quem a causou. Este discer-
nimento deve ser feito.

Se considerarmos depois tam-
bém estes novos vínculos com o 

olhar dos filhos pequenos, vemos 
ainda mais a urgência de desen-
volver nas nossas comunidades 
um acolhimento real para com 
as pessoas que vivem essas situ-
ações. Por isso é importante que 
o estilo da comunidade, a sua 
linguagem, as suas atitudes, es-
tejam sempre atentas às pessoas, 
a partir dos pequeninos. São eles 
que mais sofrem, nestas situa-
ções. Papa Francisco – Audiên-
cia Geral – Roma – 05/08/2015

A BENÇÃO DE CASAS E VISITAS AOS ENFERMOS: NAS
6ª FEIRAS, DAS 9H ÀS 11:30H. DEIXAR O NOME E O ENDEREÇO 

NA SECRETARIA PAROQUIAL. EM OUTROS HORÁRIOS, AS
BENÇÃOS E VISITAS SÃO FEITAS PELO DIÁCONO GASPERINI.



Página 5Informativo Paroquial

DOUTRINA SOCIAL DA 
IGREJA: VER, JULGAR E AGIR

As inovações 
tecnológicas e a 
exclusão social

Entre os com-
ponentes sociais 
da mudança glo-
bal, incluem-se os 
efeitos laborais 
dalgumas inova-
ções tecnológicas, 
a exclusão social, 
a desigualdade no 

fornecimento e consumo da ener-
gia e doutros serviços, a frag-
mentação social, o aumento da 
violência e o aparecimento de 
novas formas de agressividade 
social, o narcotráfico e o consumo 
crescente de drogas entre os mais 
jovens, a perda de identidade. 

São alguns sinais, entre outros, 
que mostram como o crescimento 
nos últimos dois séculos não sig-

nificou, em todos os seus aspectos, 
um verdadeiro progresso integral 
e uma melhoria da qualidade de 
vida. Alguns destes sinais são ao 
mesmo tempo sintomas duma ver-
dadeira degradação social, duma 
silenciosa ruptura dos vínculos 
de integração e comunhão so-
cial. Papa Francisco – Encíclica 
Laudato Si´- Sobre o cuidado da 
Casa Comum – 24/05/2015

RELIGIÕES:  RESPEITO, DIÁLOGO E PAZ
As Religiões e 

a Ecologia

A maior 
parte dos habi-
tantes do pla-
neta declara-se 
crente, e isto 
deveria levar 
as religiões a 
estabelecerem 
diálogo entre si, visando o cuidado 
da natureza, a defesa dos pobres, 
a construção duma trama de res-
peito e de fraternidade. De igual 
modo é indispensável um diálogo 
entre as próprias ciências, porque 
cada uma costuma fechar-se nos 
limites da sua própria lingua-
gem, e a especialização tende 
a converter-se em isolamento e 
absolutização  do próprio saber. 
Isto impede de enfrentar adequa-
damente os problemas do meio 
ambiente. Torna-se necessário 

também um diálogo aberto e res-
peitador dos diferentes movimen-
tos ecologistas, entre os quais 
não faltam as lutas ideológicas. 
A gravidade da crise ecológica 
obriga-nos, a todos, a pensar no 
bem comum e a prosseguir pelo 
caminho do diálogo que requer 
paciência, ascese e generosidade, 
lembrando-nos sempre que “ a re-
alidade é superior à ideia”. Papa 
Francisco – Encíclica Laudato 
Si´- Sobre o cuidado com a Casa 
Comum, nº 201 –  24/05/2015

PASTORAL DOS SACRAMENTOS: 
CUIDAR, ACOLHER E PROCURAR

As etapas da vida natural e espiritual
 Os Sacramentos da nova Lei foram instituídos por Cristo e são em 

número de sete, a saber: o Baptismo, a Confirmação, a Eucaristia, a 
Penitência, a Unção dos Enfermos, a Ordem e o Matrimônio. Os sete 
sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida 
do cristão: outorgam nascimento e crescimento, cura e missão à vida 
de fé dos cristãos. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da 
vida natural e as da vida espiritual.

 Seguindo esta analogia, exporemos primeiro os três Sacramentos da Ini-
ciação Cristã,  depois os Sacramentos de cura e finalmente os que estão ao 
serviço da comunhão e da missão dos fiéis. Esta ordem não é, certamente, a 
única possível, mas permite ver que os Sacramentos formam um organismo, 
no qual cada Sacramento particular tem o seu lugar vital. Neste organismo, 
a Eucaristia ocupa um lugar único, como “ sacramento dos Sacramentos”;  
todos os  outros Sacramentos estão ordenados para este, como para o seu 
fim.  Catecismo da Igreja Católica - 1210-11

AS INTENÇÕES DE MISSA NA MATRIZ SERÃO  MARCADAS NA
 SECRETARIA PAROQUIAL, PESSOALMENTE OU POR TELEFONE. 

SERÁ MARCADA UMA  INTENÇÃO POR MISSA. NAS CAPELAS, COM
OS COMENTARISTAS ATÉ 5 MINUTOS ANTES DE COMEÇAR A

MISSA. A OFERTA É ESPONTÂNEA.
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MARTINHO LUTERO 
E AS IMAGENS

Retrato - Martinho Lutero diante do 
Imperador – Dieta de Worms – 28/01/2015

Textos de Martinho 
Lutero( 1483-1546):

“ O costume de se-
gurar um crucifixo 
diante de uma pessoa 
que esteja morrendo 
tem mantido muitos na 
comunidade Cristã e 
permitiu-lhes morrer 
com uma Fé confiante 
no Cristo crucificado”. 
( Sermão sobre João, 
Capítulos 1-4, 1539; 
LW, Vol. XXII, 147).

“ Se não é pecado, mas sim 
bom em ter uma imagem de Cris-
to em meu coração, porque deve-
ria ser um pecado tê-lo em meus 
olhos, como uma imagem? (Con-
tra os Profetas Celestiais, 1525; 
LW, Vol. 40, 99-100).

“ E eu digo desde já que de acor-
do com a lei de Moises, nenhuma 
outra imagem é proibida, do que 
uma imagem de Deus no qual se 
adora. Um crucifixo, por outro lado, 
ou qualquer outra imagem santa 
não é proibida. (Contra os Profetas 
Celestiais, 1525; LW, Vol. 85-86).

“ Onde, porém, imagens ou es-

tatuas são produzidas sem idola-
tria, então a fabricação delas não é 
proibida. Meus carcereiros devem 
também deixar que eu tenha, use, e 
olhe para um crucifixo ou uma Nos-
sa Senhora… Contanto que eu não 
os adore, mas apenas os tenha como 
memoriais”.  (Contra os Profetas 
Celestiais, 1525; LW, Vol. 86,88)

“ Imagens para memoriais e tes-
temunho, como crucifixos e imagens 
de Santos, por causa do memorial 
e testemunho, eles são louváveis e 
honrados…” (Contra os Profetas 
Celestiais, 1525; LW, Vol. 91).  
Fonte: Paraclitus.com.br

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE: 
SUCESSO, RIQUEZA E  PODER!

O evangelicalismo brasileiro 
apresenta características apreci-
áveis e preocupantes. Entre estas 
últimas está o gosto por novidades.

Líderes e fiéis sentem que, para 
manter o interesse  pelas coisas de 
Deus, é preciso que de tempos em 

tempos surja um ensino novo, uma 
nova ênfase ou experiência. Geral-
mente tais inovações têm sua ori-
gem nos Estados Unidos.

Assim como outros países, o 
Brasil é um importador e consu-
midor de bens materiais e cultu-
rais norte-americanos.

Isso ocorre também na área re-
ligiosa. Um movimento de origem 
americana que tem tido enorme 
receptividade no meio evangélico 
brasileiro desde os anos 80 é a cha-
mada teologia da prosperidade.

Também é conhecida como 
“confissão positiva”, “palavra da 
fé”, “movimento da fé” e “evan-
gelho da saúde e da prosperidade”. 
A história das origens desse ensino 
revela aspectos questionáveis que 
devem servir de alerta para os que 

estão fascinados com ele.
Ao contrário do que muitos 

imaginam,  as ideias básicas da te-
ologia da prosperidade não surgi-
ram no pentecostalismo, e sim em 
algumas seitas sincréticas da Nova 
Inglaterra, no início do século 20. 
Todavia, por causa de algumas 
afinidades com a cosmovisão pen-
tecostal, como a crença em profe-

cias, revelações e visões, foi em 
círculos pentecostais e carismáti-
cos que a teologia da prosperidade 
teve maior acolhida, tanto nos Es-
tados Unidos como no Brasil.

O estudo das origens dessa 
teologia popular mostra, porém, 
porque ela é danosa para a inte-
gridade do Evangelho. Fonte: 
Revista Ultimato

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O MATRIMÔNIO
1-O Matrimônio é um Sacramento, ou seja, é expressão e aponta para a unida-
de 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 relacio-
namento duradouro.
3-O Noivado, enquanto resultado de uma decisão madura e responsável, é a 
última etapa, antes do casamento. A sua duração depende da realidade e das 
condições pessoais e sociais dos Noivos.
4-Os Noivos Católicos, de modo consequente com a fé que professam, 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!

BATIZADO:  PREPARAÇÃO: NO 1º, 2º E 3º DOMINGO, DAS
09H ÀS 11H, NO AUDITÓRIO. O BATISMO SERÁ  NO 4º

DOMINGO, NA MATRIZ, ÀS 10:30H. NO DIA DE BATIZADO,
SERÁ CELEBRAÇÃO NA CAPELA DIVINO PAI ETERNO.
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  BALANCETE MENSAL
JULHO 2015

Entrada
1-Dízimo................................................................................... R$  14.907,00
2-Coleta das Missas................................................................. R$  13.765,10
3-Secretaria Paroquial ............................................................. R$    1.461,90
4-Capelinhas............................................................................ R$    2.320,00
5-Aluguéis................................................................................ R$    2.220,00
6-Rendimentos bancários........................................................ R$        801,81
7-Festas  Padroeiro, São Cristóvão e Pai Eterno.................... R$   18.140,30
8-Doações................................................................................ R$    2.013,64
         Total de Entrada............................................................  R$  55.629,75

Saída 
1-Funcionários................................. ........................................ R$    6.366,21
2-Cúria Arquidiocesana ( Junho e Julho)................................. R$    9.273,99
3-Côngrua e Espórtulas ..........................................................  R$    6.518,95
4-Óbolo de São Pedro.............................................................. R$    3.113,00
5-Pastorais e Liturgia  .............................................................. R$    6.253,95
6-Aquisição, Reforma e  Manutenção de Imóveis.................... R$    6.677,47
7-Telefone e Internet ............................................................... R$       476,52
8-Água e Esgoto....................................................................... R$    2.644,70
9-Energia elétrica..................................................................... R$    1.307,61
10-Combustível e  Manutenção  do veículo............................. R$    2.364,63
11-Assistência Médica.............................................................. R$   1.151,86
12-Despesas bancárias............................................................ R$        34,40
13-Segurança........................................................................... R$       150,00
14-Rescisões trabalhistas......................................................... R$ 24.232,76
    Total de Saída.......................R$  70.566,05

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

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O  DÍZIMO
- Dízimo: uma contribuição mensal que os Paro-
quianos oferecem para a manutenção das ativida-
des 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 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

PAINEL DO DÍZIMO
JUlHO 2015

- Total de Dizimistas:  1.488
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 267
- Novos Dizimistas: 4
- Total arrecadado:  R$ 14.907,00

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

do: Das 08 às 12h.   Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Angélica  e Renata.
- MATRIZ:  Permanece aberta, para a oração pessoal, com entrada pela 

porta do lado da Praça,  de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h. Aos sábados, das 8h às 
12h. Não deixe de visitar a Capela do Santíssimo Sacramento, permanecendo,  
por alguns momentos, em adoração!

- CONFISSÕES E CONVERSAS PESSOAIS COM O PADRE
- 3ª, 5ª e sábado: das 09h às 11:30h / 4ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em 

outro horário, combinar, antes, com o Padre.
- BATIZADO:  PREPARAÇÃO – 1º, 2º e 3º  Domingo, das 09h às 11hh, no 

Salão Paroquial / BATISMO:  4º Domingo – Matriz – 10:30h. 
- CASAMENTO:  Sexta-feira: 21h / Sábado: 11h, 16h  e 21h
- VISITA AOS ENFERMOS E BENÇÃO DE CASA -  Sexta-feira, das  09h 

às 11:30h. ( Deixar na Secretaria Paroquial o nome, endereço e telefone. Como 
também, se é Unção dos Enfermos, Confissão ou Benção da Casa) 

- MARCAR MISSAS: Nas Missas da  Matriz as intenções são marcadas na 
Secretaria Paroquial, pessoalmente ou  por telefone. Cada pessoa marca uma 
Intenção por horário de Missa.

DURANTE A SEMANA, AS MISSAS NAS CAPELAS E SETORES
PASTORAIS SERÃO PRESIDIDAS PELO PE. HERGESSE E AS CELEBRAÇÕES 

DA PALAVRA COM DISTRIBUIÇÃO DA COMUNHÃO,  PELO DIÁCONO
GASPERINI E  MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA PALAVRA.
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
SETEMBRO – 2015

01/09 (1ª Ter): 20h –  Setor Pastoral 1 (PH)
02/09 (1ª Qua): 15h – Matriz – Novena do Sagrado Coração (PH)
03/09 (1ª Qui): 20h – Capela São Cristóvão (PH)
                        20h – Capela  Santo Antônio (JRG)
04/09 (1ª Sex): 19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
05/09 (1º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz (PH)
06/09 (1º Dom): 7h – Matriz (PH)
                        9h – Matriz (PH)
                        11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                        19h – Matriz (PH)
08/09 (2ª Ter): 20h – Setor Pastoral 2 (PH)
09/09 (2ª Qua): 15h – Matriz – Novena do Sagrado Coração (PH)
10/09 (2ª Qui):  20h – Capela São Cristóvão (JRG)
                        20h – Capela Santo Antônio  (PH)
12/09 (2º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz (PH)
13/09 (2º Dom): 7h – Matriz (PH)
                        9h – Matriz (PH)
                        11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                        19h – Matriz (PH)
15/09 (3ª Ter): 20h – Setor Pastoral 3 (PH)
16/09 (3ª Qua): 15h – Matriz – Novena do Sagrado Coração (PH)
17/09 (3ª Qui): 20h – Capela São Cristóvão  (PH) 
                        20h – Capela Santo Antônio (JRG)
19/09 (3º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz (PH)
20/09 (3º Dom): 7h – Matriz (PH)
                        9h – Matriz (PH)
                        11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                        19h – Matriz (PH)
22/09 (4ª Ter): 20h – Setor Pastoral 4 (PH)
23/09 (4ª Qua): 15h – Matriz – Novena do Sagrado Coração (PH)
24/09 (4ª Qui): 20h – Capela São Cristóvão  (JRG)
                        20h – Capela Santo Antônio (PH)
26/09 (4º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
                        19h – Matriz (PH)
27/09 (4º Dom): 7h – Matriz (PH)
                        9h – Matriz (PH)
                        10:30h – Matriz – Batizado (PH)
                        11h – Capela Divino Pai Eterno (JRG)
                        19h – Matriz (PH)
28/09 (4ª Seg): 20h – Capela São Judas  (JRG)
29/09 ( 5ª Ter): 20h – Setor Pastoral 5 (PH)
30/09 (5ª Qua): 15h – Matriz – Novena do Sagrado Coração (PH)

OBS.: -  (PH): Pe. Hergesse / (JRG): Diácono José Roque Gasperini
 - A Missa nos Setores Pastorais será celebrada nas Casas. O 

Coordenador do Setor é responsável por  encontrar a Casa e deixar o 
endereço, no dia anterior, na Secretaria Paroquial. 

PROJETOS DE REFORMAS

Salão Paroquial - Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
 Vila dos Lavradores – Botucatu - SP

Na reunião do Conselho Ad-
ministrativo Paroquial (CAP), 
realizada no último dia 05 de 
agosto, foi aprovado o Projeto 
de Reformas da estrutura física 
da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, com as seguintes etapas: 
a reforma ou a troca dos bancos 

da Matriz, a reforma e adequação 
do Salão Paroquial às exigências 
de segurança e a pintura externa 
da Matriz. Uma coisa por vez, 
de acordo com as possibilidades 
econômicas da Paróquia. Conta-
mos com a compreensão e ajuda 
de todos os Paroquianos! 

ARQUIDIOCESE DE SANT´ANA 
DE BOTUCATU

Dom Maurício Grotto de Camar-
go, Arcebispo Metropolitano, com 
data de 26 de julho de 2015, Festa 
de Sant´Ana, Padroeira da Arquidio-
cese, nomeou o Pe. José Aparecido 
Hergesse, Pároco da Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus, na Vila dos 
Lavradores, em Botucatu, SP, para 
a função de Coordenador Arquidio-
cesano de Pastoral. Sob a autoridade 
e orientação do Arcebispo, o Coor-
denador Arquidiocesano de Pasto-
ral tem por tarefa colaborar como o 

Arcebispo na organização e 
animação da vida pastoral da 
Arquidiocese.

AS CONFISSÕES E CONVERSAS PESSOAIS COM O
 PADRE SERÃO  NA MATRIZ, NAS  3ª, 5ª E SÁBADO,
 DAS 09H ÀS 11:30H;  4ª E 6ª, DAS 14H ÀS 17H. EM

OUTROS HORÁRIOS, COMBINAR, ANTES, COM O PADRE.


