MENSAGEM À IGREJA
CATÓLICA NO BRASIL

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, em comemoração aos 300 anos do encontro da
Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas do rio
Paraíba do Sul, instituiu o Ano Nacional Mariano, a iniciar-se aos 12
de outubro de 2016, concluindo-se
aos 11 de outubro de 2017, para celebrar, fazer memória e agradecer.
Como no episódio da pesca
milagrosa narrada pelos Evangelhos, também os nossos pescadores passaram pela experiência do
insucesso. Mas, também eles, perseverando em seu trabalho, receberam um dom muito maior do que
poderiam esperar: “Deus ofereceu
ao Brasil a sua própria Mãe”.
A celebração dos 300 anos é uma
grande ação de graças. Todas as dioceses do Brasil, desde 2014, se preparam, recebendo a visita da imagem
peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que percorre cidades e periferias,

lembrando aos pobres e abandonados que eles são os prediletos do coração misericordioso de Deus.
O Ano Mariano vai, certamente,
fazer crescer ainda mais o fervor
desta devoção e da alegria em fazer
tudo o que Ele disser (cf. Jo 2,5).
Todas as famílias e comunidades
são convidadas a participar intensamente desse Ano Mariano.
A companhia e a proteção maternal de Nossa Senhora Aparecida
nos ajude a progredir como discípulas e discípulos, missionárias e
missionários de Cristo!
Dom Sergio da Rocha - Arcebispo de Brasília e Presidente
da CNBB; Dom Murilo Krieger- Arcebispo de São Salvador
da Bahia, BA e Vice- Presidente
da CNBB e Dom Leonardo Ulrich Steiner - Bispo Auxiliar de
Brasília e Secretário Geral da
CNBB. Brasília -01/08/2016

DIA DE FINADOS – 02 DE NOVEMBRO
PROGRAMAÇÃO DE MISSAS
REGIÃO PASTORAL 1

- BOTUCATU:
CEMITÉRIO PORTAL DAS CRUZES
07:30h - Paróquia São Benedito
09h - Paróquia Santa Terezinha
10:30h - Paróquia Sagrado Coração de
Jesus
15h - Paróquia Menino Deus
17h - Paróquia Catedral Sant’Ana
CEMITÉRIO JARDIM
07:30h - Paróquia Sagrada Família
9h - Paróquia Santo Antônio de Rubião
Junior
10h30 - Paróquia Nossa Senhora Aparecida
15h - Paróquia Nossa Senhora de Fátima
17h - Paróquia São Pio X
CEMITÉRIO DE VITORIANA
09h Paróquia Nossa Senhora Menina
- ITATINGA -PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
- Cemitério Municipal: 09h
- Cemitério do Distrito do Lobo: 16h
- PARDINHO - PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO
- Cemitério Municipal: 09h

NOVENA DE NATAL 2016
Dia 21 de novembro, uma segunda-feira, às
19:30h, no Auditório, Encontro de preparação
dos Responsáveis pela Novena de Natal nos Setores Missionários. Quem quiser coordenar um
grupo de Novena de Natal(9 Famílias), favor
deixar o nome, endereço e telefone na Secretaria
Paroquial e participar do encontro no dia 21/11.
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO, E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
Editorial

leigos e leigas, inspirados na
fé que vem do Evangelho, devem se preparar para assumir,
de acordo com sua vocação,
competência e capacitação,
serviços nos Conselhos de participação popular, como o da
Educação, Saúde, Criança e
Adolescente, Juventude, Assistência Social...
Devem, igualmente, acompanhar as reuniões das Câmaras Municipais onde se
votam projetos e leis para o
município. Estejam atentos
à elaboração e implemen-

tação de políticas públicas
que atendam especialmente
às populações mais vulneráveis como crianças, jovens,
idosos, migrantes, indígenas,
quilombolas e os pobres”.
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
Acesse:www.scjbotucatu.com.br

OFICINA ARTESANATO E VIDA
Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
Na sequência, alguns trechos
da Mensagem da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
EXPEDIENTE
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(CNBB) para as Eleições Municipais deste ano, com data de 13
de abril de 2016:
“ Sonhamos e nos comprometemos com um país próspero,
democrático, sem corrupção,
socialmente igualitário, economicamente justo, ecologicamente sustentável, sem violência discriminação e mentiras; e
com oportunidades iguais para
todos. Só com participação cidadã de todos os brasileiros e
brasileiras é possível a realização desse sonho.(...)
Após as eleições, é importante a comunidade se organizar para acompanhar os mandatos dos eleitos. Os cristãos

Sob a coordenação da Sra.
Delcy Bardella – Fone: 38151774/99741-8484, e mais 2 colaboradoras, a Paróquia Sagrado
Coração de Jesus está iniciando
um trabalho de apoio às pessoas
com diagnóstico de Depressão,
chamado Oficina Artesanato e
Vida, com encontros semanais,

nas terças-feiras, das 14h às
17h, numa das salas entre a
Casa Paroquial e o Salão. Das
peças de artesanato que serão
produzidas, uma parte ficará
para as despesas de manutenção das atividades do Grupo e
a outra será destinada ao Bazar Paroquial.
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IGREJA: NATUREZA E MISSÃO

Constituir laço estreito entre
as diversas realidades
Igreja reconhece tudo o que

há de bom no dinamismo social
hodierno; sobretudo o movimento para a unidade, o processo

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
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 pro-

fessam, e não poderia ser diferente,
casam-seno civil e no religioso.
5- O objetivo do Matrimônio é constituir Família,ou
seja,buscar a harmonia conjugal
e educar bem seus filhos.

duma sã socialização e associação civil e econômica. Promover
a unidade é, efetivamente, algo
que se harmoniza com a missão
essencial da Igreja, pois ela é,
“em Cristo, como que o sacramento ou sinal e o instrumento da
íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano”
Dado que a Igreja não está ligada, por força da sua missão e natureza, a nenhuma forma particular
de cultura ou sistema político, econômico ou social, pode, graças a
esta sua universalidade, constituir
um laço muito estreito entre as

diversas comunidades e nações,
contanto que nela confiem e lhe reconheçam a verdadeira liberdade
para cumprir esta sua missão.
Por esta razão, a Igreja recomenda a todos os seus filhos, e
também a todos os homens, que
superem com este espírito de família próprio dos filhos de Deus,
todos os conflitos entre nações e
raças, e consolidem internamente
as legítimas associações humanas.
Concilio Vaticano II – Constituição Pastoral Gaudium et Spes –
Sobre a Igreja no mundo atual,
nº 42 – 07/12/1965

PARA REFLETIR
A casa dos 1000 espelhos
Tempos atrás em um distante e
pequeno vilarejo, havia um lugar
conhecido como a casa dos 1000
espelhos.Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu
visitar. Lá chegando, saltitou feliz
escada acima até a entrada da casa.
Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão
rapidamente quanto podia.
Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos
e felizes cãezinhos, todos com suas
caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme
sorriso, e foi correspondido com
1000 enormes sorrisos. Quando
saiu da casa, pensou:“ Que lugar
maravilhoso! Voltarei sempre, um
montão de vezes”.
Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não
era tão feliz quanto o primeiro,

decidiu visitar a casa. Escalou
lentamente as escadas e olhou
através da porta. Quando viu 1000
olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou
os dentes e ficou horrorizado ao
ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu,
ele pensou: “Que lugar horrível,
nunca mais volto aqui”.
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
A família nos
dias de hoje
Hoje, a mudança antropológico-cultural
influencia todos
os aspectos da
vida e requer
uma abordagem
analítica e diversificada. Já
no contexto de

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
VER, JULGAR E AGIR
Entre Evangelização
e Promoção
Humana: laços
profundos
Entre evangelização e promoção humana há laços profundos:
“ laços de ordem antropológica, dado que
o homem que há de ser
evangelizado não é um
ser abstrato, mas é
sim um ser condicionado pelo conjunto
de problemas sociais
e econômicos.
Laços de ordem
teológica, porque não se pode nunca dissociar o plano da criação do
plano da Redenção, um e outro a
abrangerem as situações bem concretas da injustiça que deve ser combatida e da justiça a ser restaurada;
laços daquela ordem eminentemente

evangélica, qual é a ordem da caridade: como se poderia proclamar
o mandamento novo sem promover
na justiça e na paz o verdadeiro e
autêntico progresso do homem?”
Compendio da Doutrina Social
da Igreja, nº 66.

várias décadas atrás, os bispos
da Espanha reconheciam uma
realidade doméstica com mais
espaços de liberdade, “ com uma
distribuição equitativa de encargos, responsabilidades e tarefas
(...). Valorizando mais a comunicação pessoal entre os esposos, contribui-se para humanizar
toda a vida familiar. (...) Nem a
sociedade em que vivemos nem
aquela para onde caminhamos
permitem a sobrevivência indis-

criminada de formas e modelos
do passado”. Mas “ estamos
conscientes da direção que vão
tomando as mudanças antropológico-culturais, em razão das
quais os indivíduos são menos
apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida
afetiva e familiar”. Continua...
. Papa Francisco – Exortação
Apostólica Pós-Sinodal Amoris
Laetitia, sobre o amor na Família, nº 32 – 19/03/2016

VIVER COM SABEDORIA

O segredo da águia
A águia chega a viver 70 anos.
Mas para chegar a essa idade, aos
40 anos ela tem que tomar uma séria e difícil decisão.
Aos 40 anos ela está com as
unhas compridas e flexíveis e não
consegue mais agarrar as suas presas das quais se alimenta. O bico
alongado e pontiagudo se curva.
Apontando contra o peito estão

as asas, envelhecidas e
pesadas em função da
grossura das penas, e
voar já é tão difícil!
Então, a águia só tem
duas alternativas: morrer… ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irá durar 150 dias.
Esse processo consiste em
voar para o alto de uma
montanha e se recolher
em um ninho próximo
a um paredão onde ela
não necessite voar.
Então, após encontrar esse lugar, a águia começa
a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo.
Após arrancá-lo, espera nascer
um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando
as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas
penas E só após cinco meses sai
para o famoso vôo de renovação
e para viver então mais 30 anos.
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ECOLOGIA: O CUIDADO
DA CASA COMUM

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM
BUSCA DA VERDADE!

Francis Sellers Collins (1950)
é um geneticista dos Estados Unidos. Foi diretor do Projeto Genoma Humano e um dos responsáveis
por um feito espetacular da ciência
moderna: o mapeamento do DNA
humano, em 2001
O ser humano e o amor
Incondicionado
A ciência pode contribuir muito
para a humanização do mundo e
dos povos. Mas, pode tambémdestruir o homem e o mundo, se não
for orientada por forças que se encontram fora dela.
Além disso, não é a ciência que

redime o homem. O homem é redimido pelo amor. Isto vale já no
âmbito deste mundo. Quando alguém experimenta na sua vida um
grande amor, conhece um momento de “redenção” que dá um sentido novo à sua vida.
Mas, rapidamente se dará conta
também de que o amor que lhe foi
dado não resolve, por si só, o problema da sua vida.É um amor que
permanece frágil. Pode ser destruído pela morte. O ser humano necessita do amor incondicionado.Papa
Bento XVI – Encíclica Spe Salvi,
sobre a esperança cristã,nº 25-26

As fontes de energia renovável
Muitos daqueles que detêm
mais recursos e poder econômico
ou político parecem concentrar-se
sobretudo em mascarar os problemas ou ocultar os seus sintomas,
procurando apenas reduzir alguns
impactos negativos de mudanças
climáticas. Mas muitos sintomas
indicam que tais efeitos poderão
ser cada vez piores, se continuarmos com os modelos atuais de produção e consumo.

Por isso, tornou-se urgente e
imperioso o desenvolvimento de
políticas capazes de fazer com
que, nos próximos anos, a emissão
de dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes se reduza
drasticamente, por exemplo, substituindo os combustíveis fósseis e
desenvolvendo fontes de energia
renovável. Papa Francisco – Encíclica Laudato Sí– Sobre o cuidado da Casa Comum, nº 26 –
24/05/2015

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA
A SERVIÇO DA FÉ, DA
LIBERTAÇÃO E DA VIDA!
Despacho, Feitiço e
Macumba (1ª Parte)
Muitaspessoas acreditam em despachos,
feitiços,
macumbase
outras práticas mágicascomo meios através
dos quais é possível
manipular as forças da
natureza, dirigir a vontade dos deuses e agir
em nome do diabo ou
dos mortos, com o objetivo de alcançar algum beneficio ou malefício, dependendo da necessidade
ou interesse do cliente.
Quem pratica esse tipo de coisa,
seja por ignorância, interesse econômico ou por maldade, são pessoasque convivem o tempo todo com
a realidade do mal. Não é estranho,
portanto, que sejam elas as primeiras vítimas dessas suas crenças e
atividades maléficas.

Quase sempre terminam seus
dias infelizes, insatisfeitas, frustradas, consequência e implicação de um projeto de vida que
fugiu do caminho do Bem, do
caminho de Deus.
Essas coisas “pegam”, ou
seja,produzem algum efeito na vida
das pessoas às quais são direcionadas? Continua...Pe. José Hergesse
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DOM SERGIO DA ROCHA
CARDEAL DA IGREJA

O papa Francisco anunciou na
manhã do domingo, 9/10, a realização de um Consistório para a
criação de novos cardeais. O Brasil
foi contemplado com a escolha do
Arcebispo de Brasília (DF) e presidente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), Dom
Sergio da Rocha.
Dom Sérgio da Rocha, com 57
anos de idade, nasceu em Dobrada,
Diocese de Jaboticabal, São Paulo,
aos 17/10/1959, filho de Rubens e
Aparecida Veronezi da Rocha. Estudou Filosofia no Seminário de São
Carlos-SP e Teologia na PUC de
Campinas-SP. Foi ordenado diácono na Igreja Santa Cruz de Matão
- SP, aos 18/8/1984, e presbítero
na Matriz do Senhor Bom Jesus de
Matão-SP, Diocese de São Carlos,

13 de junho de 2001, o nomeou Bispo Auxiliar em Fortaleza-CE, aos
13/06/2001. Recebeu a sagração
episcopal aos 11 de agosto de 2001,
na Catedral de São Carlos-SP. Aos
31 de janeiro de 2007, foi nomeado
pelo Papa Bento XVI Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Teresina-PI, assumindo como Arcebispo

Metropolitano em 03/09/2008. Aos
15 de junho de 2011 foi nomeado,
pelo Papa Bento XVI, Arcebispo
Metropolitano de Brasília. Seu lema
episcopal é: “Omnia in Caritate"
(1Cor 16,14) – “Tudo na caridade”.
No dia 20 de abril de 2015 foi eleito
Presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).

CAMPANHA – SOLIDARIEDADE - HAITI
aos 14/12/1984. Licenciado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de
Lorena-SP. Fez Mestrado em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da
Assunção, de São Paulo, e obteve o
Doutorado na Academia Alfonsiana, em Roma, aos 21/01/1997.
O Papa São João Paulo II, em

IGREJA CATÓLICA NA CHINA

Imagem de Nossa Senhora
Auxiliadora dos Cristãos
Santuário de Sheshan - China

Nossa Senhora de Sheshan, sustente o empenho de todos na China
entre os cansaços cotidianos, que eles
continuem a crer, a esperar, a amar,
a fim que jamais temam em falar de
Jesus no mundo e do mundo a Jesus.
Na imagem que encima o Santuário, tu eleva o seu Filho, apresentando-o ao mundo com os braços abertos
num gesto de amor.
Auxilia os católicos chineses a ser
sempre testemunhas confiáveis deste
amor, mantendo unida a rocha de Pedro sob a qual é construída a Igreja.
Mãe da China e da Ásia, ora por
nós agora e sempre. Amém!
Papa Bento XVI – Trecho da
oração na conclusão da Carta à
Igreja Católica na República Popular da China - Roma - 27/05/200

A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) e a Cáritas Brasileira lançaram na quinta-feira, dia 13 de outubro, uma
campanha SOS em solidariedade
às vítimas do furacão Matthew,
que atingiu o Haiti, no dia 4 de outubro. Estima-se que um milhão de
pessoas tenham sido afetadas pelas
tempestades e que o número de
mortes possa passar de 1 mil.
Os recursos arrecadados com a
campanha serão destinados a ações
de urgência, como o fornecimento
de água potável, alimentos, cobertores, kits de higiene, lonas e tendas.
Será dada prioridade de atendimento
às pessoas em abrigos improvisados,
mulheres grávidas, crianças e adultos com deficiência física. Com este

apoio, também pretende-se ajudar na
reconstrução de casas, escolas e outras
estruturas que busquem melhorar as
condições de vida da população.
Dioceses, Paróquias, Comunidades, Congregações Religiosas,
Escolas e todas as pessoas de boa
vontade podem colaborar com a
campanha SOS em solidariedade
às famílias haitianas. As ajudas financeiras podem ser depositadas
nas seguintes contas, administradas pela Cáritas Brasileira:
Banco do Brasil
Agência: 3475-4
Conta Corrente: 33781-1
Caixa Econômica Federal
Agência: 1041
Operação: 003
Conta Corrente: 3943-9
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS
O DÍZIMO
Assim como Jesus precisou e utilizou de
bens materiais para anunciar a Boa Nova,
assim também procede a Igreja. Ela precisa evangelizar, e para tanto serve-se do
Dízimo como um meio, jamais como um
fim. Uma comunidade autenticamente Dizimista é uma comunidade evangelizada e evangelizadora. Ela encontra no Dízimo um meio privilegiado de dar continuidade à missão de
Jesus, contando com a participação de todos os batizados e batizadas.
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
e Capelas , ou na Secretaria Paroquial!
A sua contribuição mensal você poderá entregá-la no
Plantão do Dízimo ou na Secretaria Paroquial

PAINEL DO DÍZIMO
Setembro 2016

- Total de Dizimistas: 890
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 453
- Novos Dizimistas: 6
- Total arrecadado: R$ 26.458,00

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: 20h / Sábado: 11h e 20h
- 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.
A Oferta é espontânea.
Acesse: www.scjbotucatu.com.br

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO 2016

Entrada
1-Dízimo............................................................................................................ R$ 26.458,00
2- Coleta das Missas......................................................................................... R$ 14.684,90
3-Secretaria Paroquial...................................................................................... R$
541,10
4-Capelinhas..................................................................................................... R$ 3.583,50
5-Aluguéis e Muros........................................................................................... R$ 1.230,00
6-Publicidade Informativo Paroquial................................................................ R$
800,00
7-Cestas Básicas.............................................................................................. R$
700,00
8-Rendimentos bancários................................................................................. R$ 1.361,32
9-Carnê da Reforma do Salão Paroquial.......................................................... R$ 3.250,00
10-Bazar Paroquial........................................................................................... R$ 1.751,50
11-Festa Capela Divino Pai Eterno.................................................................. R$ 5.276,50
12-Doações...................................................................................................... R$ 1.024,00
Total de Entrada................................................................................... R$ 60.660,82
Saída
1-Funcionários, Encargos Sociais, Férias e RPAs........................................... R$ 10.823,90
2-Mitra Arquidiocesana .................................................................................... R$ 6.051,87
3-Côngrua......................................................................................................... R$ 2.972,80
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos...................................................................... R$
880,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ...................................................................... R$ 3.570,69
6-RPAs - limpeza das Capelas......................................................................... R$ 1.400,00
7-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis......................................... R$ 5.753,68
8-Cestas Básicas.............................................................................................. R$ 1.245,86
9-Telefone, TV e Internet ............................................................................... R$
834,85
10-Vestes Litúrgicas - Capela Santo Expedito................................................. R$
579,08
11-Folheto de Missa......................................................................................... R$ 1.944,43
12-Água e Esgoto............................................................................................. R$
553,96
13-Material de limpeza da Matriz e Capelas.................................................... R$
477,68
14-Energia elétrica........................................................................................... R$ 908,72
15-Combustível e Revisão de veículo.............................................................. R$ 559,08
16-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)............................ R$ 1.370,00
17-Despesas Festa Capela São Cristóvão..................................................... R$ 1.066,84
18-Manutenção Capela Santo Expedito........................................................... R$ 1.043,49
19-Casa Paroquial ( Garagem)......................................................................... R$ 1.720,00
20-Manutenção Capela São Cristóvão............................................................. R$
53,80
21-Casa Paroquial............................................................................................ R$ 438,03
22-Taxas - IPTU............................................................................................... R$ 207,41
23-Manutenção do Relógio da Torre................................................................ R$ 300,00
24-Unimed........................................................................................................ R$ 483,22
25-Tarifas bancárias......................................................................................... R$ 222,95
26- Segurança - Alarme.................................................................................... R$ 150,00
27-Despesas Festa Divino Pai Eterno.............................................................. R$ 3.726,87
28-Imagens de Nossa Senhora Aparecida – Capelinhas................................. R$ 675,40
29-Troca do telhado – Salas de Catequese (2/3)............................................. R$ 5.169,64
30-Reforma Salão Paroquial (mão de obra/material de construção)................ R$11.082,50
Total de Saída........................................................... R$ 66.266,75
Pe. José Hergesse
Pároco

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

Código de Direito Canônico - cân. 1287 - § 2. Os administradores prestem aos fiéis
conta dos bens por estes oferecidos à Igreja, de acordo com normas a serem estabelecidas pelo direito particular.
- 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

REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

NOVEMBRO – 2016

01/11(1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
19:30h – Capela Santo Antônio – Adoração (LCS)
02/11 (1ª Qua): Dia de Finados
10:30h – Cemitério Portal das Cruzes (PH)
19h – Matriz (PH)
03/11 (1ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 8 – Visita às Famílias (PH)
04/11 (1ª Sex): 15h – Capela Sorocabano(LCS)
19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
05/11 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
17:30h – Auditório – Encontro de Formação - MECEs
18:30h – Matriz (PH)
06/11 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h- Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
08/11 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Adoração (LCS)
09/11 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Bençãos (PH)
10/11 (2ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 9 – Visita às Famílias (PH)
11/11 (2ª Sex): 15h – Capela Sorocabano (LCS)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
12/11 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (P)
18:30h – Matriz (PH)
13/11 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (JRG)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
15/11 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
19:30h - Capela São Cristóvão – Adoração (LCS)
16/11 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Bençãos(PH)
17/11 (3ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 10 – Visita às Famílias (PH)
18/11 (3ª Sex): 15h – Capela Sorocabano(LCS)
19/11 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h - Matriz (PH)
20/11 (3º Dom): 07:30h – Matriz (LCS)
09h – Matriz-Crisma(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
11h – Capela Santo Expedito (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
22/11 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Adoração (LCS)
23/11 (4ª Qua): 15h – Matriz- Missa eBênçãos (PH)
25/11 (4ª Sex): 15h – Capela Sorocabano (LCS)
26/11 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
18:30h – Matriz (PH)
27/11 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (JRG)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
29/11 (5ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
30/11 (5ª Qua): 15h – Matriz- Missa e Bênçãos (PH)
- (PH):Pe. Hergesse / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos Santos /
(JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini / (P): Ministro
Extraordinário da Palavra Palhinha

Continuação das obras de reforma do Salão Paroquial – Rampa e
Escada da Entrada principal, pela Rua Floriano Simões – Outubro2016

CARNÊ DA REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

1- Cada Carnê contêm 100 metros. O valor de cada metro é de R$ 10 reais.
2- O Carnê pode ser retirado na Secretaria Paroquial.
3- Quem estávendendo o Carnê, quando alcançar o valor de R$100 reais, deve
entregar o valor na Secretaria Paroquial, para o devido controle.
“Com um pouco de cada um, não vai fazer falta a ninguém e a Paróquia
consegue se manter e levar adiante suas obras de Reforma.”
Contamos com a compreensão e colaboração de todos os Paroquianos!
Acesse: www.scjbotucatu.com.br

