PAPA FRANCISCO – EXORTAÇÃO
APOSTÓLICA PÓS-SINODAL “ AMORIS
LAETITIA” – SOBRE O AMOR NA FAMÍLIA

A alegria do amor que se
vive nas famílias é também o
júbilo da Igreja. Apesar dos
numerosos sinais de crise no
matrimónio, como foi observado pelos Padres sinodais,
“ o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja”. Como resposta
a este anseio, “o anúncio
cristão sobre a família é

verdadeiramente uma boa
notícia”. O caminho sinodal
permitiu analisar a situação
das famílias no mundo atual, alargar a nossa perspectiva e reavivar a nossa consciência sobre a importância
do matrimônio e da família.
Papa Francisco – Exortação Apostólica Pós-Sinodal
Amoris Laetitia – Sobre o
amor na Família, nº 1 e 2ª

QUASE-PARÓQUIA “ DIVINO PAI ETERNO”
BAIRRO MONTE MÓR – BOTUCATU, SP
DECRETO DE EREÇÃO
CANÔNICA DAS
“QUASE-PARÓQUIAS”
Dom Maurício Grotto de Camargo, por mercê de Deus e da
Sé Apostólica, Arcebispo Metropolitano de Botucatu, visando o
bem espiritual do rebanho que
lhe foi confiado, nos termos do
Cân. 516 - $ 1 do Código de Direito Canônico, no uso de suas
atribuições, pelo presente Decreto cria canonicamente as seguintes Quase Paróquias:
- Quase Paróquia “Divino Pai
Eterno”, a ser desmembrada da
Paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em Botucatu/SP, sob a
responsabilidade do Revmo Diácono Luiz Carlos dos Santos e
supervisão do Revmo Pe. José
Aparecido Hergesse.
OBS –Com este mesmo Decreto foram criadas outras 6 Quase Paróquias: São Judas Tadeu,
desmembrada da São Pio X, em
Botucatu; Dos Jardins Cambuí
e Ouro Verde, desmembrada da
Nossa Senhora de Fátima, em Botucatu; Nossa Senhora Rainha da
Paz, desmembrada da São Joaquim, em Igaraçu do Tiete; Santo

Expedito, desmembrada da Nossa
Senhora das Dores, em Avaré; São
Joaquim e Santana, da Cristo Ressuscitado, em Lençóis Paulista e a
Quase Paróquia Universitária.
Dado e passado na Cúria Metropolitana, nesta Arquiepiscopal cidade de Botucatu, aos 19 de Março de
2016, Solenidade de São José, registrada sob o protocolo nº 011/16
Dom Mauricio Grotto de Camargo – Arcebispo Metropolitano
Côn. Joinville Antônio de Arruda – Chanceler da Cúria
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PAPA FRANCISCO - EXORTAÇÃO
APOSTÓLICA PÓS-SINODAL
AMORIS LAETITIA - SOBRE A
ALEGRIA DO AMOR – 19/03/2016

INTRODUÇÃO
São sete parágrafos introdutórios que evidenciam a plena
consciência
da
complexidade do
tema, que requer
ser aprofundado.
Afirma-se
que
as
intervenções
dos Padres no Sínodo
constituíSínodo Extraordinário dos Bispos –
ram uma “sólida
Roma – 05-19/10/2014
contribuição”que
deve ser preservada. O Papa escre- -se como muito importante até no
ve que “nem todas as discussões modo de articular e compreender
doutrinais, morais ou pastorais os problemas, modo esse que, sem
devem ser resolvidas através de entrar nas questões dogmáticas
intervenções magisteriais”. Este bem definidas pelo Magistério da
princípio de enculturaçãorevela- Igreja, não pode ser “globalizado”.

CAPÍTULO I: À LUZ DA PALAVRA
A BELEZA DA FAMÍLIA

RESUMO

A AmorisLaetitia- A alegria
do amor - contém toda a beleEXPEDIENTE
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za e a complexidade da Família.
Nove capítulos,325 parágrafos,
260 páginas, cerca de dois anos
para ser elaborada: no texto,
publicado hoje, dia 08 de abril,
mas com data de 19 de Março,
Solenidade de São José, ecoa
os resultados dos relatórios finais dos Sínodos dos Bispos de
2014 e 2015, bem como os documentos e os ensinamentos de
seus antecessores: João Paulo
II, em particular, com a sua FamiliarisConsortio(22/11/1981),
Papa Paulo VI com a histórica
Humanae Vitae(25/07/1968),
o Papa Bento XVI com a Deus
Caritas Est(25/12/2005).

O Papa articula a sua reflexão
a partir das Sagradas Escrituras, que se desenvolve como uma
meditação acerca do Salmo 128,

característico da liturgia nupcial
hebraica, assim como da cristã.
A Bíblia “aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor
e de crises familiares” e a partir
deste dado pode meditar-se como
a família não é um ideal abstrato,
mas uma “tarefa artesanal” que
se exprime com ternura, mas que
se viu confrontada desde o início
também pelo pecado, quando a
relação de amor se transformou
em domínio. Então, a Palavra
de Deus “não se apresenta como
uma sequência de teses abstratas,
mas como uma companheira de
viagem, mesmo para as famílias
que estão em crise ou imersas
nalguma tribulação, mostrando-lhes a meta do caminho”.
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CAPÍTULO II: A REALIDADE E
OS DESAFIOS DAS FAMÍLIAS

O Papa considera
no segundo capítulo
a situação atual das
famílias, mantendo
“os pés no chão”,
bebendo com abundância dos Resultados dos dois Sínodos, enfrentando
numerosos desafios,
desde o fenômeno
migratório à negação ideológica da
diferença de sexo
(ideologia de gênero); da cultura do
provisório à mentalidade anti-natalidade e ao
impacto das biotecnologias no
campo da procriação; da falta de habitação e de trabalho
à pornografia e ao abuso de

menores; da atenção às pessoas com deficiência ao respeito
pelos idosos; da desconstrução
jurídica da família à violência
para com as mulheres.

CAPÍTULO III: O OLHAR FIXO EM
JESUS: A VOCAÇÃO DA FAMÍLIA

O terceiro capítulo é
dedicado a alguns elementos essenciais do
ensinamento da Igreja
acerca do matrimônio e
da família. É importante
a presença deste capítulo, porque ilustra de
uma maneira sintética
em 30 parágrafos a vocação à família de acordo com
o Evangelho, assim como ela
foi recebida pela Igreja ao longo do tempo, sobretudo quanto

ao tema da indissolubilidade,
da sacramentalidadedo matrimônio, da transmissão da vida
e da educação dos filhos.

CAPÍTULO IV: O AMOR NO
MATRIMÔNIO

O quarto capítulo trata
do amor no matrimônio e
ilustra-o a partir do “hino
ao amor” de São Paulo de
1 Cor 13, 4-7. O capítulo
é uma verdadeira e autêntica exegese cuidadosa,
precisa, inspirada e poética do texto paulino. Pode-sedizer que se trata de
uma coleção de fragmentos
de um discurso amoroso
que cuida de descrever o
amor humano em termos
absolutamente concretos.
O aprofundamento psicológico
chega ao mundo das emoções
dos cônjuges, positivas e negativas, e à dimensão erótica
do amor.Este é um contributo

extremamente rico e precioso
para a vida cristã dos cônjuges, que não tinha até agora
paralelo em anteriores documentos papais.

CAPÍTULO V: O AMOR QUE SE
TORNA FECUNDO

cologicamente profunda do acolher uma
nova vida, da espera
própria da gravidez,
do amor de mãe e de
pai. Mas também da
fecundidade alargada, da adoção, do
acolhimento do contributo das famílias
para a promoção de

O quinto capítulo centra-se por
completo na fecundidade e no carácter gerador do amor. Fala-se
de uma maneira espiritual e psi-

uma “cultura do encontro”, da
vida na família em sentido amplo,
com a presença de tios, primos,
parentes dos parentes, amigos.
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CAPÍTULO VI: ALGUMAS
PERSPECTIVAS PASTORAIS
No sexto capítulo,
o Papa aborda algumas vias pastorais que
orientam para a edificação de famílias sólidas
e fecundas de acordo
com o plano de Deus.
Volta-se a sublinhar que
as famílias são sujeito
e não apenas objeto de
evangelização.
Desenvolve o tema da
orientação dos noivos no
caminho de preparação
para o matrimônio, do
acompanhamento dos esposos nos primeiros anos
da vida matrimonial; algumas situações complexas e, em particular, nas
crises. São analisadas algumas
causas de crise, entre elas uma
maturação afetiva retardada.
Além disso, fala-se também
do acompanhamento das pessoas abandonadas, separadas
ou divorciadas e sublinha-se a
importância da recente reforma
dos procedimentos para o reconhecimento dos casos de nulidade matrimonial.
Coloca-se em relevo o sofrimento dos filhos nas situações
de conflito e conclui-seque “O
divórcio é um mal, e é muito
preocupante o aumento do número de divórcios. Por isso, sem
dúvida, a nossa tarefa pastoral
mais importante relativamente

às famílias é reforçar o amor e
ajudar a curar as feridas, para
podermos impedir o avanço
deste drama do nosso tempo”.
Refere-se também às situações
dos matrimônios mistos e daqueles com disparidade de culto, e
a situação das famílias que têm
dentro de si pessoas com tendência homossexual, insistindo no
respeito para com elas e na recusa de qualquer discriminação
injusta e de todas das formas de
agressão e violência.
A parte final do capítulo,
“quando a morte crava o seu
aguilhão”, é de grande valor pastoral, tocando o tema da perda
das pessoas queridas e da viuvez.

CAPÍTULO VI: REFORÇAR A
EDUCAÇÃO DOS FILHOS
O sétimo capítulo é totalmente dedicado à educação
dos filhos: a sua formação
ética, o valor da sanção como
estímulo, o realismo paciente,
a educação sexual, a transmissão da fé e, mais em geral, a
vida familiar como contexto
educativo. É interessante a
sabedoria prática que transparece em cada parágrafo e sobretudo a atenção à gradualidade
e aos pequenos passos que “possam ser compreendidos, aceites e
apreciados”.O que interessa acima de tudo é gerar no filho, com
muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de
cultivo da autêntica autonomia”.
A secção dedicada à educação
sexual é notável, e intitula-se muito expressivamente: “Sim à edu-

cação sexual”! A educação sexual
deve ser realizada “no contexto
duma educação para o amor, para
a doação mútua”. É feita uma advertência em relação à expressão
“sexo seguro”!,pois transmite
“uma atitude negativa a respeito
da finalidade procriadora natural
da sexualidade, como se um possível filho fosse um inimigo de que
é preciso proteger-se. Deste modo
promove-se a agressividade narcisista, em vez do acolhimento”.

CAPÍTULO VIII: ACOMPANHAR,
DISCERNIR E INTEGRAR A FRAGILIDADE

O capítulo oitavo representa
um convite à misericórdia e ao
discernimento pastoral diante de
situações que não correspondem
plenamente ao que o Senhor pro-

põe. O Papa usa aqui três
verbos muito importantes:
“acompanhar, discernir e
integrar”, os quais são fundamentais para responder
a situações de fragilidade,
complexas ou irregulares.
Em seguida, apresenta a
necessária gradualidadena
pastoral, a importância do
discernimento, as normas e circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral e, por fim, aquela
que é por ele definida como a “lógica da misericórdia pastoral”.
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CAPÍTULO IX: ESPIRITUALIDADE
CONJUGAL E FAMILIAR
O nono capítulo é dedicado à espiritualidade
conjugal e familiar, “ feita de milhares de gestos
reais e concretos”. Diz-se
com clareza que “aqueles
que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família
os afasta do crescimento
na vida do Espírito, mas
é um percurso de que o Senhor Se
serve para os levar às alturas da
união mística”. Tudo, “os momentos de alegria, o descanso ou a festa,
e mesmo a sexualidade são sentidos
como uma participação na vida plena da sua Ressurreição”. Fala-seda
oração à luz da Páscoa, da espiritualidade do amor exclusivo e livre diante do desafio e do desejo
de envelhecer e gastar-se juntos,

refletindo a fidelidade de Deus.
E, por fim, a espiritualidade
“da solicitude, da consolação e do
estímulo”. “Toda a vida da família
é um ´pastoreio` misericordioso.
Cada um, cuidadosamente, desenha e escreve na vida do outro”,
escreve o Papa. “É uma experiência espiritual profunda contemplar
cada ente querido com os olhos de
Deus e reconhecer Cristo nele”.

CONCLUSÃO

“ Nenhuma família é uma realidade perfeita e confeccionada
duma vez para sempre, mas requer
um progressivo amadurecimento

da sua capacidade de amar. Todos
somos chamados a manter viva
a tensão para algo mais além de
nós mesmos e dos nossos limites, e
cada família deve viver neste estímulo constante. Avancemos, famílias; continuemos a caminhar!Não
percamos a esperança por causa
dos nossos limites, mas também
não renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que
nos foi prometida”. A Exortação
Apostólica conclui-se com uma
Oração à Sagrada Família.

A Exortação Apostólica
Amorislaetitia pretende reafirmar o ideal dafamília, com
sua realidade rica e complexa. Há nas suas páginas um
olhar aberto, profundamente
positivo, que se nutre não de
abstrações ou projeções ideais,
mas de uma atenção pastoral à
realidade. O documento é uma
leitura densa de motivos espirituais e de sabedoria prática
útil a cada casal ou a pessoas

que desejam construir uma família. Nota-se, sobretudo, que
foi fruto de uma experiência
concreta com pessoas que sabem a partir da experiência o
que é a Família e o viver juntos durante muitos anos. A
Exortação fala, de fato, a linguagem da experiência e da
esperança.( Resumo e adaptação realizados a partir do
artigo de Salvatore Cernuzio.
Fonte:Zenit – 08/04/2016)

PARA REFLETIR

O rei e a viagem
Era uma vez um rei que, há muito tempo, governava um país. Um
dia, ele saiu em viagem para algumas áreas bem distantes. Quando
retornou ao palácio, reclamou que
seus pés estavam terrivelmente doloridos, porque era a primeira vez
que fazia uma viagem tão longa e
que havia muitos pedregulhos pela
áspera estrada.
Ele ordenou a seus servos que
cobrissem toda a estrada, por todo
o país com couro. Definitivamente, essa obra necessitaria de milhares de vacas esfoladas e custaria
uma quantia enorme de dinheiro.

Então, um dos mais sábios entre os criados ousou falar ao rei: Por que o rei tem que gastar essa
quantia desnecessária de dinheiro? Por que, simplesmente, não
manda cortar um pequeno pedaço
de couro para cobrir seus pés?
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A IGREJA CATÓLICA NA RÚSSIA

Catedral católica da
Mãe de Deus – Moscou - Rússia
O “encontro histórico” entre
o papa João Paulo II e Gorba-

chev, dezembro de 1989,
mais tarde, tornou possível
a chegada a Moscou, na
Rússia, do representante da
Santa Sé, Dom Francesco
Colasuonno: “O Vaticano
agiu rapidamente e com
firmeza”, observam os Bispos da Rússia, “e, em 13
de abril de 1991, a Igreja
Católica na Rússia e nas
repúblicas da Ásia Central, depois de 70 anos de
clandestinidade, encontrou
vida nova nas estruturas
restauradas da Igreja”.
Na Federação Russa es-

tão hoje presentes a Arquidiocese da Mãe de Deus, em Moscou,

JERICÓ: CATÓLICOS E MUÇULMANOS
Em todas as salas de aula
está presente o Cruxifixo. Os
alunos, com idade entre 04 e
16 anos, são 580: 38 cristãos
e os demais muçulmanos. Os
Professores são 58: 15 cristãos e 43 muçulmanos.
A Escola, fundada em
1950, pelos Fransciscanos da
Custódia da Terra Santa, está localizada na Cisjordânia, na cidade de
Jericó, na Palestina. Seguindo o
programa educativo palestinense,
apesar das grandes dificuldade
na manutenção, essa escola, assim como tantos outros Institutos católicos no Oriente Médio, é
uma demonstração de uma aprendizagem partilhada, que edifica e
nutre os laços de amizade entre as
gerações e pessoas, nem sempre da

mesma religião ou crença.
Os pais mulçumanos matriculam
seus filhos nesta Escola, afirma o
Diretor , o Frei Mario Hadchity, de
48 anos, franciscano libanês e Pároco da Paróquia do Bom Pastor, na
região do Rio Jordão, por diversas
razões, entre as quais a qualidade do
ensino, a dedicação dos professores,
as atividades esportivas, a disciplina
sadia, a convivência harmoniosa e o
ambiente bonito e limpo...

liderada por Dom Paolo Pezzi;
e as Dioceses de São Clemente,
em Saratov, conduzida por Dom
Clemens Pickel; a da Transfiguração, em Novosibirsk, dirigida
por Dom Joseph Werth; e a de
São José, em Irkutsk, sob a responsabilidade de D om Kirill Climovic. Esta última Diocese se estende até os confins com a China.
“Olhamos para frente e agradecemos a Deus por todo o bem

dos últimos 25 anos! Vivemos
uma novena de ação de graças e
recitamos uma oração de gratidão, para que a alegria e o reconhecimento não se arrefeçam
em nosso coração”, escrevem os
Bispos das quatro Dioceses católicas da Federação Russa que,
no dia 13 de abril de 2016, celebraram o 25º aniversário da sua
reconstituição. Fonte: Zenit –
Abril 2016

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – AS RELIGIÕES
1-As religiões, embora
exista uma hierarquia
de valor em relação ao
conteúdo e a prática vivenciada, são caminhos
e têm como objetivo fornecer estrutura interior
para suportar as dificuldades da vida e ajudar
os seres humanos a se
tornarem pessoas melhores e mais santas.
2-A pessoa é livre de
escolher a religião que
quiser. Como é livre
também de deixar, em consciência, uma religião e passar a
uma outra. Ou então, permanecer sem religião.
3-Quando uma pessoa decide seguir uma determinada
religião, ela passa a orientar
a sua vida, segundo os ensinamentos dessa religião.
Como também colaborar
economicamente para que
a mesma possa se manter e
realizar seus objetivos.
4-Toda pessoa, independente da religião que professa ou

não, é chamada a ser educada e viver a vida na verdade,
na justiça, na honestidade
e na solidariedade com os
mais necessitados.
5-As Religiões devem ensinar aos seus membros o respeito pela religião dos outros
e a necessidade de uma convivência fraterna e serena.
6-Todas as religiões devem colaborar para que a paz reine no
coração das pessoas, das famílias, dos grupos religiosos e
da Humanidade inteira.

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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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
Março 2016

- Total de Dizimistas: 839
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 399
- Novos Dizimistas: 07
- Total arrecadado: R$ 27.286,00

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
MARÇO 2016

Entrada
1-Dízimo................................................................................... R$
2-Coleta das Missas................................................................. R$
3-Coleta da Campanha da Fraternidade - 2016....................... R$
4-Coleta para a Terra Santa..................................................... R$
5-Secretaria Paroquial.............................................................. R$
6-Capelinhas............................................................................ R$
7-Restituição Ópas dos MECEs............................................... R$
8-Aluguéis e Muros................................................................... R$
9-Publicidade Informativo Paroquial......................................... R$
10-Doações.............................................................................. R$
11-Livros de Catequese........................................................... R$
12-Rendimentos bancários....................................................... R$
13-Seguro do Veículo Astra – 2009 ........................................ R$
Total de Entrada............................................................ R$

27.286,00
12.818,70
14.168,75
1.506,50
1.204,25
3.732,25
100,00
1.630.00
900,00
335,65
320,00
1.212,72
24.769,00
89.983,82

Saída
1-Funcionários e Encargos Sociais ......................................... R$
2-Autônomos e RPAs............................................................... R$
3-Coleta da Campanha da Fraternidade – 2016...................... R$
4-Mitra Arquidiocesana ........................................................... R$
5-Coleta para a Terra Santa..................................................... R$
6-Reforma das Salas de Catequese........................................ R$
7-Côngrua................................................................................ R$
8-Pastorais, Liturgia e Escritório ............................................. R$
9-RPAs limpeza das Capelas.................................................. R$
10-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis............... R$
11-Marcenaria B&B Rene (2/3)................................................ R$
12-Engenharia (Medição do Salão Paroquial, Casa Paroquial e Matriz).... R$
13-Divisória no Salão Paroquial (1/2)....................................... R$
14-Telefone e Internet ........................................................... R$
15-Água e Esgoto..................................................................... R$
16-Energia elétrica................................................................... R$
17-Combustível ....................................................................... R$
18-Informativo Paroquial ( Diagramação, Impressão e Frete)... R$
19-Vestes dos MECEs e Coroinhas......................................... R$
20-Casa Paroquial ( parte de Fevereiro e Março).................... R$
21-Som da Matriz - (3/4).......................................................... R$
22-Escola Teológica Santana ( Computador e TV)................. R$
23-Material de limpeza da Matriz e Capelas............................ R$
24-Unimed................................................................................ R$
25-Gás – Doação para o Seminário......................................... R$
26-Taxas.................................................................................. R$
27-Manutenção do Relógio da Torre....................................... R$
28-Despesas bancárias........................................................... R$
29-Segurança - Alarme............................................................ R$
Total de Saída............................................................ R$

8.753,94
3.430,00
14.168,75
6.064,64
1.506,50
4.278,93
2.972,80
3.887,02
1.200,00
2.892,21
2.000,00
1.500,00
725,00
1.008,18
532,35
800,45
564,22
1.340,00
1.524,60
837,37
5.000,00
3.898,20
267,24
483,22
215,00
307,27
300,00
128,25
150,00
70.736,14

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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Informativo Paroquial

PROGRAMAÇÃO DE MISSA
MAIO – 2016

01/05 (1º Dom): 7h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (JRG)
17h – Capela São Cristóvão (JRG)
19h – Matriz (PH)
03/05 (1ª Ter): 19:30h – Capela São Judas (PH)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção do Santíssimo (LCS)
04/05 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa com os Idosos, Novena e Benção da Sobriedade(PH)
05/05 (1ª Qui): 20h – Setor Missionário 6 – Visita às Famílias (PH)
06/05 (1ª Sex):19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
07/05 (1º Sab):16h – Capela São Judas (LCS)
19h – Matriz (PH)
08/05 (2º Dom): 7h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
10/05 (2ª Ter):19:30h – Capela São Judas (PH)
19:30h - Capela Divino Pai Eterno - Benção do Santíssimo (LCS)
11/05 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa com os Idosos, Novena e Benção da Sobriedade(PH)
12/05 (2ª Qui): 20h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (LCS)
20h – Setor Missionário 7 – Visita às Famílias (PH)
14/05 (2º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
19h – Matriz (PH)
15/05 (3º Dom): 7h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (JRG)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
17/05 (3ª Ter): 19:30h – Capela São Judas (PH)
20h – Capela Santo Cristóvão – Benção do Santíssimo (LCS)
18/05 (3ª Qua):15h – Matriz – Missa com os Idosos, Novena e Benção da Sobriedade (PH)
19/05 (3ª Qui): 20h – Setor Missionário 8 – Visita às Famílias (PH)
21/05 (3º Sab):16h – Capela São Judas (LCS)
19h – Matriz (PH)
22/05 (4º Dom): 7h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (JRG)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
24/05 (4ª Ter): 19:30h – Capela São Judas – Benção do Santíssimo (LCS)
NOVENA DA FESTA DO PADROEIRO
25/05 (4ª Qua):19:30h – Matriz – Início da Novena (Pe. Márcio)
26/05 (4ª Qui): 07h – Matriz (LCS)
17h - Matriz - Corpus Christi - 2º Dia da Novena (PH)
27/05 (4ª Sex):19:30h – Matriz - 3º Dia da Novena ( Pe. Paulo)
28/05 (4º Sab): 16h – Capela São Judas (PH)
19h – Matriz – 4º Dia da Novena (Mons. Edmilson)
29/05 (5º Dom): 7h – Matriz (LCS)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
17h – Capela São Cristóvão (JRG)
19h – Matriz - Coroação – 5º Dia da Novena (PH)
30/05 (5ª Seg):19:30h – Matriz – 6º Dia da Novena (Côn. Marcelo)
31/05 (5ª Ter):19:30h – Matriz – 7º Dia da Novena (PH)
01/06 (1ª Qua):19:30h – 8º Dia da Novena (Pe. Gustavo)
02/06 (1ª Qui):19:30h – Encerramento da Novena (Mons. Carlos)
03/06 (1ª Sex):19h – Matriz – Festa do Sagrado Coração de Jesus (PH)

PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS
Já estão funcionando
na Paróquia as atividades
das Pontifícias Obras Missionárias (POM): Criança
evangelizando Criança;
Adolescente evangelizando Adolescente e Jovem
evangelizando Jovem!
Encontros: Aos sábados - das 9:30h às 10:30h,
nas Salas, atrás da Matriz!

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

FESTA DO PADROEIRO – 2016
A Paróquia está preparando a Quermesse da Festa do Padroeiro que será realizada nos dois primeiros finais de semana de
junho (3,4 e5/6 e 11 e 12/06).
A renda da Festa será destinada às obras do projeto de reforma que a Paróquia, sob a coordenação do Conselho Administrativo Paroquial (CAP), estabeleceu para os próximos 6
anos, que corresponde ao período da Provisão do Pe. Hergesse
como Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus: Reforma
do Salão Paroquial, conclusão das obras do Salão de baixo,
adequação da igreja Matriz às exigências de segurança e reorganização do espaço e estrutura do Pátio.
Contamos com a colaboração de todos!

