A HORA DA FAMÍLIA - 2016

A Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão
Episcopal Pastoral para
a Vida e a Família da
CNBB apresentam o
subsídio a"Hora da Família" 2016. São 7 Encontros: 1- Criados por
um Pai Misericordioso;
2- Criados na Misericórdia e para Misericórdia; 3- Procurados
pela Misericórdia; 4Família e Igreja, luga-

res da Misericórdia; 5 - O perdão
na Família - Fonte de reconciliação e libertação;6- As obras de mi-

sericórdia na família e da família;
7- A família promotora da misericórdia na sociedade.

MOVIMENTO DAS CAPELINHAS

AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES!
No segundo domingo do
mês, no Auditório, das 14h
às 17h, sob a orientação do
Seminarista João Victor Santana, acontece o Encontro
Vocacional Paroquial, com
adolescentes e jovens que
querem refletir sobre as Vocações específicas na Igreja:
Matrimônio, Vida Consagrada e Sacerdócio Ministerial. O Próximo encontro
será no dia 14 de agosto!

ORIGEM: O Movimento das
Capelinhas é um culto familiar
prestado a Deus por intermédio
de Nossa Senhora. Começou em
1888, no Equador. Espalhou-se,
rapidamente, pelo mundo inteiro.
- OBJETIVO: Unir as famílias pela Oração, pois a família
que reza unida permanece unida,
e rezar, promover e amparar espiritual e materialmente as Vocações sacerdotais e religiosas.
A Paróquia Sagrado Coração
de Jesus conta, atualmente, com

89 Capelinhas, distribuídas nos 13
Setores Missionários. Na continuidade com o trabalho que vem sendo
feito, estamos, agora, reorganizando o Movimento das Capelinhas.
Cada Capelinha terá uma Lista de
30 Famílias que residem próximas
umas das outras. As Famílias que
recebem uma mesma Capelinha
estarão formando um Subsetor dentro do Setor Missionário. A meta é
implantarmos, até o final deste ano,
pelo menos, 10 Capelinhas em cada
Setor Missionário!
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO, E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
Editorial

Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
Continuamos com a apresentação de algumas orientações sobre
as Eleições deste ano, fundamentados na Cartilha de Orientação
Política - A Igreja e as Eleições
2016, da CNBB - Regional Sul 2,
do Estado do Paraná.
A REELEIÇÃO. No Brasil,

EXPEDIENTE
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para os cargos do
Poder
Executivo
(presidente e vice/
governador e vice/
prefeito e vice), é
vedada a reeleição para o terceiro
mandato consecutivo no cargo. Isso,
porém, não vale
para os cargos do
Poder Legislativo (senadores,
deputados e vereadores), que podem ser reeleitos mais de duas
vezes consecutivamente.
Existem projetos já aprovados pela Câmara dos Deputados,
mas ainda não aprovados pelo
Senado, que querem acabar com
a reeleição do Executivo. Ou
seja, que o Presidente, o Governado e o Prefeito, e seus respectivos Vices, sejam eleitos apenas
para um mandato.
FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHA.O fim da
doação de empresas ou organizações sem fins lucrativos para
campanhas políticas ocorreu com
a edição da Lei 13.165, de 29 de
setembro de 2015.Com a regra já
valendo para este ano, os partidos
e candidatos agora só podem receber dinheiro de pessoa física.
Existe, entretanto, um limite
para esse modelo de financiamen-

to. Pela lei, cada indivíduo só pode
contribuir com até 10% do seu rendimento no ano anterior ao pleito.
Neste caso, para controle da
Justiça Eleitoral, todos os doadores serão obrigados a informar na declaração do Imposto
de Renda a importância doada,
bem como o CNPJ do candidato
ou partido que recebeu a doação. Com essa prática, a intenção é acabar com o Caixa 2.
Ou seja, o dinheiro arrecadado
e usado para campanha, mas
ocultado da Justiça Eleitoral.
O Caixa 2, além de fraudar a
legislação compromete o processo

eleitoral, pois desiguala os concorrentes. Para evitar o Caixa 2,
a lei exige que todo dinheiro a ser
gasto em campanha seja declarado no Imposto de Renda, por parte
do doador, e registrado, pelos partidos políticos e candidatos, junto
à Justiça Eleitoral.
No próximo número, a Propaganda Eleitoral!
Que Deus nos ajude e Senhora
Santana nos proteja! E que o nosso Coração seja cada vez mais parecido com o Coração de Jesus!
Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco –
jhergesse@gmail.com

IGREJA: NATUREZA E MISSÃO

A fidelidade ao homem exige
a fidelidade à verdade
A Igreja não tem soluções técnicas para oferecer e não pretende “de modo algum imiscuir-se na política dos Estados”;
mas tem uma missão ao serviço
da verdade para cumprir, em
todo o tempo e contingência, a
favor de uma sociedade à medida
do homem, da sua dignidade, da
sua vocação. Sem verdade, cai-

-se numa visão empirista e cética da vida, incapaz de se elevar
acima da ação porque não está
interessada em identificar os valores - às vezes nem sequer os
significados - pelos quais julgá-la e orientá-la.
A fidelidade ao homem exige a
fidelidade à verdade, a única que
é garantia de liberdade e da possibilidade dum desenvolvimento
humano integral. É por isso que a
Igreja a procura, anuncia incansavelmente e reconhece em todo o
lado onde a mesma se apresente.
Para a Igreja, esta missão ao serviço da verdade é irrenunciável. A
sua doutrina social é um momento
singular deste anúncio: é serviço à
verdade que liberta. Papa Bento
XVI – Encíclica Caritas in Veritatis – Sobre o desenvolvimento
humano integral na caridade e
na verdade, nº 9 – 29/06/2009
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A FAMÍLIA: HARMONIA

CONJUGAL E EDUCAÇÃODOS FILHOS

A Igreja a serviço da família
A Família nos tempos de hoje,
tanto e talvez mais que outras instituições, temsido posta em questão pelas
amplas, profundas e rápidas trans-

formações da sociedade e da cultura.
Muitas famílias vivem esta
situação na fidelidade àqueles
valores que constituem o fundamento do instituto familiar. Ou-

MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO
DE REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

Cristianismo: adversário da
corporeidade?
Hoje não é raro ouvir censurar
o cristianismo do passado por ter
sido adversário da corporeidade;
a realidade é que sempre houve
tendências neste sentido. Mas o
modo de exaltar o corpo, a que assistimos hoje, é enganador.
Na realidade, para o homem,
isto não constitui propriamente
uma grande afirmação do seu
corpo. Pelo contrário, agora
considera o corpo e a sexualidade como a parte meramente
material de si mesmo parausar e
explorar com proveito.
Na verdade, encontramo-nos
diante duma degradação do corpo humano, que deixa de estar integrado no conjunto da liberdade

da nossa existência, deixa de ser
expressão viva da totalidade do
nosso ser, acabando como que
relegado para o campo puramente biológico. A aparente exaltação do corpo pode bem depressa
converter-se em ódio à corporeidade. Bento XVI – Carta Encíclica Deus Caritas Est, sobreo
amor cristão, nº 5 – 25/12/2005

tras tornaram-se incertas e perdidas frente a seus deveres, ou
ainda mais, duvidosas e quase
esquecidas do significado último
e da verdade da vida conjugal e
familiar. Outras, por fim, estão
impedidas por variadas situações
de injustiça de realizarem os seus
direitos fundamenta.
Consciente de que o matrimônio e a família constituem um dos
bens mais preciosos da humanidade, a Igreja quer fazer chegar

a sua voz e oferecer a sua ajuda
(...)Dirige-se particularmente aos
jovens, que estão para encetar o
seu caminho para o matrimônio
e para a família, abrindo-lhes
novos horizontes, ajudando-os
a descobrir a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao
serviço da vida. João Paulo II
– Exortação Apostólica Familiaris Consortio, sobre a função da família cristã no mundo de hoje, nº 1-22/11/1981

PARA REFLETIR
Os porcos-espinhos
Durante uma era
glacial, quando o globo
terrestre esteve coberto
por grossas camadas
de gelo, muitos animais
não resistiram ao frio
intenso e morreram.
Foi então que uma
grande manada de
porcos-espinhos, numa
tentativa de se proteger
e sobreviver, começoua se unir,
a juntar-se um pertinho do outro.
Assim, um podia aquecer o que
estivesse mais próximo. E todos
juntos, bem unidos, aqueciam-se,
enfrentando por mais tempo aquele inverno rigoroso.
Porém, os espinhos de cada
um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam
mais calor. Na dor das “espinhadas”, afastaram-se, feridos, magoados, sofridos.
Dispersaram-se por não su-

portar os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito. Mas, afastados, separados, logo começaram
a morrer congelados. Os que não
morreram, voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito,
com precaução, de tal forma que,
unidos, cada qual conservavauma
certa distância do outro, mínima,
mas suficiente para conviver sem
ferir, para sobreviver sem magoar,
sem causar danos recíprocos. Assim, sobreviveram.
Autor:Arthur Schopenhauer
(1788- 1860)
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: RELIGIÃO: RESPEITO, DIÁLOGO E PAZ
Compreensão
VER, JULGAR E AGIR
A Igreja e sua
presença no mundo
Nos nossos dias,
a
humanidade,
cheia de admiração
ante as próprias
descobertas e poder, debate, porém,
muitas vezes, com
angústia, as questões relativas à evolução atual do mundo, ao lugar e
missão do homem no universo, ao
significado do seu esforço individual
e coletivo, enfim, ao último destino
das criaturas e do homem.
Por isso, o Concílio, testemunhando e expondo a fé do Povo de
Deus por Cristo congregado, não
pode manifestar mais eloquentemente a sua solidariedade, respeito e amor para com a inteira família humana, na qual está inserido,
do que estabelecendo com ela diálogo sobre esses vários problemas,
aportando a luz do Evangelho e

pondo à disposição do gênero humano as energias salvadoras que
a Igreja, conduzida pelo Espírito
Santo, recebe do seu Fundador.
Nenhuma ambição terrena move
a Igreja, mas unicamente este objetivo: continuar, sob a direção do Espírito Consolador, a obra de Cristo
que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar e
não para julgar, para servir e não
para ser servido. Concílio Vaticano
II – Constituição Pastoral Gaudium et Spes, nº 3, sobre a Igreja
no mundo atual – 07/12/1965

VIVER COM SABEDORIA
O lobo e sua sombra
Um Lobo saiu de sua toca
num fim de tarde, bem disposto e com grande apetite. E
enquanto ele corria, a luz do
sol poente batia sobre seu corpo, fazendo sua sombra aparecer refletida no chão.
Então ele viu aquela sombra de si mesmo projetada no
chão. E como a sombra de uma

mútua e defesa
dos valores
morais
A Igreja olha
também com estima
para os muçulmanos. Adoram eles o
Deus Único, vivo e
subsistente, misericordioso e omnipotente, criador do céu
e da terra, que falou
aos homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se
de todo o coração, como a Deus se
submeteu Abraão, que a fé islâmica
de bom grado evoca.
Embora sem o reconhecerem
como Deus, veneram Jesus como
profeta, e honram Maria, sua
mãe virginal, à qual por vezes
invocam devotamente. Esperam
pelo dia do juízo, no qual Deus
remunerará todos os homens,
uma vez ressuscitados. Têm, por
isso, em apreço a vida moral e
prestam culto a Deus, sobretudo

com a oração, a esmola e o jejum.
E se é verdade que, no decurso
dos séculos, surgiram entre cristãos e muçulmanos não poucas
discórdias e ódios, este sagrado
Concílio exorta todos a que, esquecendo o passado, sinceramente
se exercitem na compreensão mútua e juntos defendam e promovam
a justiça social, os bens morais e a
paz e liberdade para todos os homens. Concílio Vaticano II – Declaração Nostra Aetate, sobre a
Igreja e as religiões não-cristãs,
nº 3 – 28/10/1965

coisa é sempre bem maior que
a própria coisa, ao ver aquilo, exclamou vaidoso: - Ora,
ora, veja só o quanto grande
eu sou! Imagine eu, com todo
esse tamanho, e ainda tendo
que fugir de um insignificante
Leão! Eu o mostrarei, quando
o encontrar, se Ele ou Eu, afinal, quem de verdade é o rei
dos animais!
E enquanto estava distraído

envolto em seus pensamentos e
gabando a si mesmo, um Leão
pulou sobre ele e o capturou.
Ele então exclamou com
tardio arrependimento: - Coitado de mim! Minha exagerada autoestima foi a causa da
minha perdição!
Moral da História: As
fantasias não devem fazer
esquecer a realidade.
Autor: Esopo
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM
BUSCA DA VERDADE!
A filosofia e a
Verdade última
A Igreja, por sua
vez, não pode deixar
de apreciar o esforço
da razão na consecução de objetivos que
tornem cada vez mais
digna a existência pessoal. Na verdade, ela

Santo Agostinho de Hipona(354-430 d.c.)

ECOLOGIA: O CUIDADO DA CASA COMUM
Crescente
sensibilidade
com ocuidado
do planeta
A contínua
aceleração das
mudanças na
humanidade
e no planeta
junta-se, hoje,
à intensificação
dos ritmos de vida e trabalho, que
alguns, em espanhol, designam
por “rapidación”. Embora a mudança faça parte da dinâmica dos
sistemas complexos, a velocidade
que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão
natural da evolução biológica.
A isto vem juntar-se o problema
de que os objetivos desta mudança
rápida e constante não estão necessariamente orientados para o
bem comum e para um desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo desejável,
mas torna-se preocupante quando

se transforma em deterioração do
mundo e da qualidade de vida de
grande parte da humanidade.
Depois dum tempo de confiança
irracional no progresso e nas capacidades humanas, uma parte da sociedade está a entrar numa etapa de
maior consciencialização. Nota-se
uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, e cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que
está a acontecer ao nosso planeta.
Francisco – Carta Encíclica Laudato Sí, sobre o cuidado da Casa
Comum, nº 18-19 – 24/05/2015

vê, na filosofia, o caminho para
conhecer verdades fundamentais
relativas à existência do homem.
Ao mesmo tempo, considera
a filosofia uma ajuda indispensável para aprofundar a compreensão da fé e comunicar a
verdade do Evangelho a quantos não a conhecem ainda.
Na sequência de iniciativas

análogas dos meus Predecessores,
desejo também eu debruçar-me sobre esta atividade peculiar da razão.
Faço-o movido pela constatação,
sobretudo em nossos dias, de que a
busca da verdade última aparece
muitas vezes ofuscada.João Paulo
II – Carta Encíclica Fides et Ratio, sobre as relações entre Fé a
Razão, nº 5 – 14/09/1998

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A
SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!
Antes de iniciarmos
o estudo dos Fenômenos
Parapsicológicos, algumas orientações básicas:
1- A Igreja Católicaprocura conciliar Fé
e Razão ou Religião e
Ciência, como dois elementos constitutivos do ser humano, e complementares na busca da
Verdade, que é a única coisa que
realmente interessa. Se acontece
desencontro ou contradição entre
elas, isso significa que se faz necessário mais estudo ou maior aprofundamento nos assuntos tratados.
2- Existe, contudo, uma área
de atuação de cada uma que deve
ser respeitada. A Razão e a Ciência, consideradas pela Igreja como
necessárias e que devem ser sempre respeitadas e incentivadas no
seu campo de atuação,têm os seus
limites. Por mas que se dediquem,
não conseguem explicar tudo... A
realidade é maior que aquilo que
a Razão ou a Ciência conseguem
perceber... Aí, então, entra a dimensão da religião ou da Fé. ParafraseandoSanto Agostinho: Com
a Fé se vê mais longe e em maior

profundidade... Ou, então, com o
poeta: só se vê bem e de modo completo, com os olhos docoração...
3- Ensina, por outro lado,
que não se deve atribuir ao sobrenatural, aquilo que pode e
deve ser explicado por meios naturais, científicos. Ex: alguns povos indígenas, não conhecendo os
mecanismos da produção do trovão, atribuíam-no ao deus Tupã.
4- Seguindo Albert Einstein, a
Igreja aceita que: a Religião sem
a Ciência é cega, corre o risco de
cair no fundamentalismo, no fanatismo; e a Ciência sem a Religião, é paralitica, ou seja, pode se
tornar superficial, incompleta, até
mesmo, desumana.
No próximo número, a questão
da possessão diabólica. Continua... Pe. José Hergesse

Página 6

Informativo Paroquial

ENCONTRO DE NAMORADOS
CONSTATAÇÃO: o namoro
hoje é uma experiência com referenciais egoístas, egocêntricos e
individualistas, onde o prazer está
acima do bem comum e do amor,
seja ele fraterno ou de casal. Sob
essas influências, o namoro de
nosso tempo, ao invés de ser um
relacionamento de conhecimento,
é mais uma forma das pessoas bus-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1- Incentivar a prática dos valores cristãos dentro do namoro.
2- Levar os namorados a uma
conscientização sobre o que é verdadeiramente o namoro.
3- Criar uma consciência moral
dentro da vivência do relacionamento do namoro.
4- Colocar no entendimento
dos jovens que também o namoro
deve ser um período de vida aberto
ao trabalho e à ajuda aos irmãos.
5- Preparar remotamente para
o Matrimônio.

carem uma satisfação pessoal nos
momentos de prazer e alegria. Não
há um cuidado com o sentimento e
com o bem estar do outro.
Verificamos também que essa
má vivência do período no namoro está tendo como consequências
futuras uma grande intolerância do
casal, que por problemas grandes
ou pequenos, estão se separando.

Partindo desses princípios
e com esses objetivos, sob a
coordenação do casal Alexandre Aparecido Peres e Fernanda Ferrari Spadotto Peres, e de
mais 4 jovens casais ( Marcelo e
Roberta, Juliano e Luana, Marlon e Andréia e João e Gabriele)

, a Paróquia Sagrado Coração
de Jesus, como parte das atividades da Pastoral Familiar, está
iniciando suas atividades com
os casais de namorados.
No próximo mês de outubro
será realizado o 1º Encontro Paroquial de Namorados.

CIENTISTA, CATÓLICO E JESUITA?

OBJETIVO GERAL: desenvolver uma consciência cristã sobre
a vivência do namoro, atualmente
deturpada pelos modismos e pela
liberalidade existente dentro das
famílias e na sociedade, e altamente difundida entre os jovens pelos
Meios de Comunicação Social.

Observatório do Vaticano , é
um instituto de pesquisa astronômico, um dos mais antigos do
mundo, que depende diretamente da Igreja Católica, em Castel
Gandolfo, na Itália. Foi fundado
pelo Papa Gregório XIII, em
1572, por recomendação do
Concílio de Trento

6- Lembrar aos namorados que
o namoro é um relacionamento
aberto à família.
7- Deixar claro que o namoro é
a época de avaliar se o relacionamento tem futuro.

Guay Consolmagno, SJ, nascido em Detroit, nos Estados Unidos,
em 1952. Concluídos os estudos de
ciências planetárias em Boston e
doutorado na Arizona University,
com 36 anos, no momento em que a
carreira de astrônomo deslanchava,
entrou na Companhia de Jesus. Em
2014, recebeu a Medalha Carlos Sagan, famoso prêmio pela divulgação
cientifica. Hoje, com 54 anos, um
dos mais qualificados astrônomos e
cientista planetário, com especialidade em meteoritos, é o atual Diretor
do Observatório Vaticano.

“ A teoria do Big Bang não é
de modo algum, um modelo cosmológico ateu. Ao contrário. Costumo recordar que o Big Bang é
um hipótese formulada inicialmente por um sacerdote católico
belga – Georges Lemaître (18941966). Muitos dos grandes heróis
da ciência foram pessoas profundamente religiosas. Por exemplo,
James Clerk Maxwell, o físico
escocês que elaborou a primeira
teoria sobre o eletromagnetismo, e
por muitos anos meu herói, era um
cristão anglicano... A razão pela
qual o Vaticano possui um Observatório é para mostrar ao mundo
que a Igreja promove e incentiva
a Ciência e não o contrário, como
muitos acreditam.”, afirma.
Quando foi nomeado para essa
função, no Vaticano, escreveu: “
No Universo existe uma razão mais
profunda. É o modo através do qual
Deus se comunica conosco. Deus
também se revela através das coisas
que criou e nós somos chamados a
estudar as coisas criadas, com o
objetivo de chegar a conhecê-Lo
melhor. Quando estudo o Universo físico e o modo como funciona,
experimento uma grande alegria,
a mesma que sinto na oração, ou
seja, a presença de Deus”.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS
O DÍZIMO
- Dízimo: uma contribuição mensal
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
Junho 2016

- Total de Dizimistas: 869
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 391
- Novos Dizimistas: 6
- Total arrecadado: R$ 26.288,50

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, esclarecendo 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 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.

BALANCETE MENSAL
JUNHO 2016

Entrada
1-Dízimo................................................................................ R$ 26. 288,50
2- Coleta das Missas............................................................. R$ 14.061,50
3-Secretaria Paroquial........................................................... R$ 1.030,15
4-Capelinhas......................................................................... R$ 3.069,95
5-Aluguéis e Muros............................................................... R$
630,00
6-Publicidade Informativo Paroquial..................................... R$
800,00
7-Cestas Básicas.................................................................. R$
450,00
8-Livros de Catequese.......................................................... R$
280,00
9-Rendimentos bancários..................................................... R$ 1.318,10
10-Doações........................................................................... R$
133,20
11-Entrada da Festa do Padroeiro........................................ R$ 23.598,85
Total de Entrada............................................................ R$ 71.660,25
Saída
1-Funcionários, Encargos Sociais e RPAs............................ R$ 13.658,03
2-Mitra Arquidiocesana ........................................................ R$ 5.939,74
3-Côngrua............................................................................. R$ 2.972,80
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos........................................... R$
880,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório .......................................... R$ 4.191,35
6-RPAs - limpeza das Capelas............................................. R$ 1.400,00
7-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis.............. R$ 4.328,20
8-Cestas Básicas.................................................................. R$ 1.084,44
9- Projeto Bombeiro............................................................. R$ 2.324,37
10-Cuco Tapeçaria (4/4)....................................................... R$ 4.500,00
11-Telefone, TV e manutenção de Internet ....................... R$ 1.831,83
12-Espórtula Novena do Padroeiro....................................... R$ 1.050,00
13-Água e Esgoto.................................................................. R$
553,83
14- Energia elétrica.............................................................. R$
646,81
15- Combustível .................................................................. R$
509,59
16-Informativo Paroquial ( Diagramação, Impressão e Frete).... R$ 1.340,00
17-Vestes dos Leitores, Coroinhas e Acolhida..................... R$
487,32
18-Casa Paroquial................................................................ R$
297,64
19-Casa Paroquial (Quarto, Banheiro, Garagem)................. R$ 9.756,02
20-Manutenção das Capelas................................................ R$ 1.801,08
21-Material de limpeza da Matriz e Capelas......................... R$
542,39
22-Unimed............................................................................. R$
483,22
23-Taxas............................................................................... R$
207,41
24-Manutenção do Relógio da Torre..................................... R$
300,00
25- Tarifas bancárias........................................................... R$
134,15
26- Segurança - Alarme........................................................ R$
150,00
27-Despesas Festa do Padroeiro.......................................... R$ 11.861,54
Total de Saída........................................................... R$ 73.231,76
Pe. José Hergesse
Pároco

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

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

PASTORAL DOS SETORES MISSIONÁRIOS

AGOSTO – 2016

02/08 (1ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
		
19:30h - Capela Santo Antônio – Adoração (LCS)
03/08 (1ª Qua):15h – Matriz – Missa e Bênçãos(PH)
04/08 (1ª Qui):19:30h – Setor Missionário 13 – Visita às Famílias (PH)
05/08 (1ª Sexta): 19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
06/08 (1º Sab):16h – Capela Santo Expedito (PH)
		
17:30h – Auditório – Encontro dos MECEs
19h – Matriz(PH)
07/08 (1º Dom): 7h – Matriz(LCS)
09h – Matriz(PH)
10h – Capela São Cristóvão - Bênção de Veículos (LCS)
11h – Capela São Cristóvão - Missa da Festa(PH)
		
11h-Capela Divino Pai Eterno (LCS)
		
19h – Matriz(PH)
09/08 (1ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
		
19:30h - Capela São Cristóvão – Adoração (LCS)
10/08 (2ª Qua):15h – Matriz – Missa e Bênçãos(PH)
11/08 (2ª Qui):19:30h – Setor Missionário 1- Visita às Famílias (PH)
12/08 (2ª Sex):19:30h – Capela Santo Antônio - Benção dos Pães (PH)
13/08 (2º Sab):16h – Capela Santo Expedito (LCS)
19h – Matriz(PH)
14/08 (2º Dom): 7h – Matriz(PH)
09h – Matriz(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
15/08 (2ª Seg):20h – Auditório – Assembleia Paroquial 2016
16/08 (2ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
		
19:30h - Capela Divino Pai Eterno – Adoração(LCS)
17/08 (3ª Qua):15h – Matriz – Missa e Bênçãos(PH)
18/08 (3ª Qui):19:30h – Setor Missionário 2- Visita às Famílias (PH)
20/08 (3º Sab):16h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz(PH)
21/08 (3º Dom): 7h – Matriz(LCS)
09h – Matriz(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
22/08 (4ª Seg):16h – Fundação Pe. Emílio- Avaré(PH)
23/08 (4ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito - Adoração(LCS)
24/08 (4ª Qua):15h – Matriz- Missa e Bênçãos(PH)
25/08 (4ª Qui):19:30h – Setor Missionário 3- Visita às Famílias (PH)
20h – Matriz – Adoração (LCS)
27/08 (4º Sab):16h – Capela Santo Expedito (LCS)
19h – Matriz(PH)
28/08 (4º Dom): 7h – Matriz(PH)
09h – Matriz(PH)
		
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz(PH)
30/08 (5ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
31/08 (5ª Qua):15h – Matriz - Missa e Bênçãos (PH)
- (PH):Pe. Hergesse / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos Santos

A Pastoral dos Setores Missionários tem por objetivodescentralizar as atividades da Paróquia e aproximar-se mais dos paroquianos, através de diversas
iniciativas pastorais.
Os atuais Coordenadores dos Setores Missionários:
1- SÃO VICENTE DE PAULO:Cristina Basseto - Fone: 3813-2615
2- SÃO PEDRO E SÃO PAULO:Adélia Silva Fortes - Fone: 3882-1876
3- SANTA CECÍLIA:Nilce Gianazi - Fone: 3815-1172
4- SÃO JOÃO BOSCO:Plínio Miquelin -Fone: 99711-3892
5-SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS:Fátima Distéfano - Fone: 3815-7914
6-SÃO JOSÉ:Valquíria Cristina Maziaro - Fone: 99617-5090
7-SÃO JUDAS TADEU:Ângela Tomás - Fone: 3815-5045
8- SANTO ANTÔNIO:Ana Carolina Villa- Fone: 3815-8439
9-SANTO EXPEDITO:Márcia Lúcia Noveli - Fone: 3882-1715
10-SANTA EDWIRGES:Vanda Wincler - Fone: 3813-4202
11-SÃO CRISTÓVÃO:AparecidaDonizete Franco - Fone: 99775-7587
12-SÃO LUCAS:Antônio Celestino - Fone: 3813-4797
13-NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO:Isabel - Fone: 3813-4276
- A função dos Coordenadores dos Setores Missionários:ligação entre o
Pároco e os Agentes de Pastoral que exercem suas respectivas funções; supervisão das diversas atividades pastorais realizadas no Setor Missionário e
encontrar as casas para a Celebração da Palavra presidida pelos Ministros
Extraordinários da Palavra, e para a Visita às Famílias, realizada, pelo Pároco, nas 5ª feiras, das 19:30h às 21h.
- Nos Setores Missionários já está organizado o trabalho dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística (MECEs), com 4 MECEs por Setor,
cada um atendendo, em média, 4 Enfermos.
- Agora, estamos reorganizando o Movimento das Capelinhas, com 30 famílias por Capelinha, e, com isso, dividindo o Setor Missionário em Subsetores.
- Em seguida, nos Subsetores será a reorganização da Novena de Natal, da Campanha da Fraternidade, da Reza do Terço e da distribuição do
Informativo Paroquial.

ASSEMBLEIA PAROQUIAL 2016

A Assembleia Paroquial 2016 será realizada no Auditório, dia 15 de
agosto, 2ª segunda-feira, das 20h às 22h. Participam os Coordenadores,
e pelo menos mais 2 membros, das Pastorais e Movimentos presentes na
Paróquia. O tema: Paróquia Missionária, nas suas três dimensões: Ministerial, Escola de Comunhão e Samaritana.
CUIDAR - ACOLHER - PROCURAR

