SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA!
Com o tema
“Para que n´Ele
nossos povos tenham vida” e o lema
“Praticar a justiça,
amar a misericórdia e caminhar com
Deus”, o Mês da
Bíblia 2016 traz
como proposta de
estudo o livro do
profeta Miqueias.

PASTORAL HISPANA
Sob a coordenação da Sra.
TerukoMurakava
Watanabe,
professora de Língua
Espanhola, a Paróquia
Sagrado
Coração de Jesus
está organizando
a Pastoral Hispana, com o objetivo
de acolher e oferecer acompanhamento humano
e religioso aos estudantes latinos/
hispânicos (Argentina, Colômbia,
Bolívia, Equador, Perú, México,

entre outros...) da Graduação,
Mestrado, Pós-Graudação, Doutorado e Pós-Doutorado da UNESP,
em especial do Campus Lageado.

SETOR JUVENTUDE

“Jovem: presente que se vive e que se lança para o futuro!”
O Setor Juventude da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, no momento, conta com a presença de 6
Grupos de Jovens, organizados de
acordo com o próprio objetivo, metodologia e espiritualidade.
Na última reuniãodo Pároco com
os Coordenadores dos Grupos, dia
07 de agosto, ficou acertado que
em alguns eventos paroquiais participam todos os Grupos: Campanha
da Fraternidade, Dia Mundial da
Juventude ( Domingos de Ramos),

Corpus Christi, Semana da Família (Agosto), Dia Mundial das Missões (outubro) e Novena de Natal

COORDENAÇÃO DOS GRUPOS

- GRUPO ELO – CAPELA SANTO EXPEDITO
Coordenadora: SofiaCastilho - Fone: 99753 – 7005
Reuniões:Sábado – 18h
- GRUPO MAIS QUE AMIGOS – CAPELA SÃO CRISTÓVÃO
COORDENADORA: Giovana Morales– Fone:99645 – 3651
Reuniões: Sábado – 17h
- GRUPO FÉ – CAPELA DIVINO PAI ETERNO
COORDENADOR: Filipe Souza – Fone: 99838 – 1143
Reuniões: Sábado -17:30h
- GRUPO CENÁCULO (RCC)– CAPELA SÃO CRISTÓVÃO
COORDENADORA: Gláucia Paes – Fone: 99645 – 3651
Reuniões: Sábado – 20h
- GRUPO PEREGRINOS DO AMOR- MATRIZ
Coordenador: Palhinha- Fone:99671- 2323
Reuniões: Sábado – 20h
- GRUPO EJC- MATRIZ
Coordenadora: Larissa Aguiar- Fone:99781-0709
Reuniões: Domingo – 20h
- Em processo de organização: Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) e Juventude Missionária.
COORDENDOR PAROQUIAL DO SETOR JUVENTUDE:
Douglas Bras - Fone:99755-5949
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO, E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
Editorial
Orientação Política - A
Igreja e as Eleições 2016,
da CNBB - Regional Sul 2,
do Estado do Paraná.
Vale lembrar, que a doação de bens em dinheiro
ou objetos do candidato a
quem quer que seja, configura corrupção eleitoral, a conhecida compra
de votos. São punidos não
somente o candidato, mas
também aquele que receIrmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
Continuamos com a apresentação de algumas orientações
sobre as Eleições deste ano,
fundamentados na Cartilha de
EXPEDIENTE
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be a doação ilícita.
E mais, para configurar o crime, não é necessário que a corrupção seefetive, pois o artigo
299 do Código Eleitoral, pune as
condutas de “ dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para
si ou para outrem, dinheiro ou
qualquer outra vantagem, para
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção”.
Candidatos que praticarem algumas destas condutas estarão
sujeitos à pena de reclusão de até
quatro anos e multa, além da cassação do registro ou do diploma.
Esta última sanção aos maus
políticos foi alcançada graças a
uma iniciativa de emenda popular promovida pela CNBB que,
num grande movimento, conse-

guiu alterar o artigo 41-A, da
Lei 9.504/1997.
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

CARNÊ DA REFORMA DO
SALÃO PAROQUIAL

Entrada principal do Salão Paroquial -Rua Floriano Simões

Orientações para quem quiser colaborar com a Paróquia na
compra ou na venda de metros
da Reforma do Salão Paroquial:
1Cada Carnê contem 100
metros. O valor de cada metro é
de R$ 10 reais.
2O Carnê pode ser retirado
na Secretaria Paroquial.
3Na Matriz, na porta principal, antes e depois das Missas,
estão sendo vendidos metros do
Carnê da Reforma.

4Quem está pagando ou
vendendo o Carnê, quando alcançarR$ 100 reais, deve entregar o valor na Secretaria Paroquial, com 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 colaboração de todos os Paroquianos!
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PASTORAL DOS SETORES
MISSIONÁRIOS

- Esse é o nome que damosao
trabalho pastoral que tem como
referência a divisão do território da Paróquia em Setores e
Sub-setores.São 13 os Setores
Missionários.O Setor Missionário está sendo dividido em
Sub-Setores, de acordo com o
número de Capelinhas presentes
no Setor Missionário.
- Cada Setor Missionário tem
as diversas Coordenações segundo as atividades Pastorais que vão
se estabelecendo. No momento, a
Paróquia conta com as seguintes
atividades pastorais:
1COORDENADOR
GERAL
DO
SETOR
MISSIONÁRIO:Animação e
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.
2- COORDENADOR DOS
MECES:organizar e acompanhar o trabalho dosMECEslevam comunhão aos Enfermos e
Idosos no Setor Missionário.
3- COORDENADOR DAS
CAPELINHAS: organizar e
acompanhar o trabalho das Zeladoras de Capelinhas no Setor
Missionário. Cada Capelinha
com 30 Famílias que residem
próximas umas das outras e
estabelece o Sub-Setor, que é
a base para a organização das
outras atividades pastorais.

COORDENAÇÕES NOS
SETORES MISSIONÁRIOS

1-SÃO VICENTE DE PAULO
- COORDENADORAGERAL: Cristina Basseto- MECES:IvoneRossito- CAPELINHAS: Lurdinha Tarrento-

Fone:3813- 2615
Fone: 3882-5850
Fone: 3815- 8422

2-SÃO JOÃO BOSCO
- COORDENADORA GERAL: Adélia Fortes- MECES: DoraciBasseto - CAPELINHAS: Ana Paula Basseto-

Fone: 3882-1876
Fone: 3882-8782
Fone: 3882-2472

3- SANTA CECÍLIA
- COORDENADORA GERAL:Nilce Gianesi- MECES:Luzia Spadotti - CAPELINHAS: Lourdes Gianesi -

Fone: 3815- 1172
Fone: 3815-8045
Fone: 3815- 1172

4- SÃO JOÃO BOSCO
- COORDENADORGERAL: Plínio Miquelim- MECES: Ana Maria Modolo - CAPELINHAS: Maria Aparecida Pereira-

Fone: 9971- 3892
Fone:3882-5783
Fone: 3814-7560

5- SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
-COORDENADORA GERAL:Fátima Distéfano - MECES:Efigênia Costa
- CAPELINHAS: Arminda Daluca

Fone: 3815-7914
Fone: 3354- 9661
Fone: 98144-0920

6- SÃO JOSÉ
-COORDENADORA GERAL:Valquíria Masiano- MECES:Bernadete Ayres
- CAPELINHAS: Antônia Souza

Fone: 9961-75090
Fone: 3813-6400
Fone: 3815-9794

7- SÃO JUDAS TADEU
-COORDENADORA GERAL:ÂngelaTomaz- MECES:Gisele Fabro
- CAPELINHAS: Carmem Fioreto

Fone: 9960-56116
Fone: 3882-7804
Fone: 3813-8190

8- SANTO ANTÔNIO
-COORDENADORA GERAL:AnaCarolinaGonzales- MECES:Rosalina Lopes
- CAPELINHAS: Odete Silva

Fone: 3882-6206
Fone: 3814-0197
Fone: 3815- 8439

9- SANTO EXPEDITO
- COORDENADORA GERAL:Márcia Noveli –
- MECES:Sônia Martins
- CAPELINHAS: Jaiza Gonçalves

Fone: 9977-62486
Fone: 3815-9365
Fone: 3882- 6061

10 – SANTA EDWIRGES
-COORDENADORA GERAL:Vanda Wincler- MECES: Maria Saletede Arruda
- CAPELINHAS: MérciaOvigli-

Fone: 9968-03741
Fone: 3814-3882
Fone: 99661-0965

11- SÃO CRISTÓVÃO
-COORDENADORA GERAL:AparecidaFranco- MECES:Gleide Cardoso
- CAPELINHAS:Auricélia Silva

Fone:9977- 57587
Fone: 3813-4537
Fone: 991511213

12- SETOR SÃO LUCAS
-COORDENADORGERAL:Antônio Oliveira
- MECES:
PaulinoParuker
- CAPELINHAS: Denise Paruker

Fone: 3813-4797
Fone: 99665-2872
Fone: 9962-25144

13- NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
-COORDENADORAGERAL:IsabeldaSilva
- MECES:Maria José Senô
- CAPELINHAS: Elza Gouveiade Brito

Fone: 3813-4276
Fone: 3814-0334
Fone: 98124-6567

- Próximos trabalhosque serão organizados nos Setores Missionários:Novena de Natal, Reza do Terço, Distribuição do Informativo Paroquial, Campanha da Fraternidade e as Pastorais da Visitação e da Esperança.
- Nesse trabalho, a pessoa exerce apenas uma função. Assim, ninguém se sobrecarrega e, ao mesmo
tempo, possibilita a participação de outras pessoas.
- Coordenador Paroquial da Pastoral dos Setores Missionários: José Roque Gasperini – Fone:3882-5897
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IGREJA: NATUREZA
E MISSÃO
Estreitar, ativar e
melhorar os contatos
com a Humanidade
Pensamos que hoje
é necessário à Igreja
aprofundar a consciência que ela deve ter de
si mesma, do tesouro
de verdades de que é
herdeira e guarda, e da
missão que deve exercer no mundo.
Ainda antes de ela
se propor o estudo de
qualquer questão em
particular, e de considerar a atitude que deve tomar
perante o mundo que a circun-

seus contatos com a humanidade
a que pertence, embora possua
caracteres próprios inconfundíveis. Papa Paulo VI – Carta
Encíclica Ecclesiam Suam –
Sobre os caminhos da Igreja,
nº 7 – 06/08/1964

VIVER COM SABEDORIA
Leão e o Mosquito

da, a Igreja deve neste momento
refletir sobre si mesma, para se

MOMENTO DE ACOLHIDA,
ESCUTA E ORAÇÃO

Sob a coordenação Paroquial
da Renovação Carismática Católica – RCC - , estamos organizando um trabalho pastoral de
acolhida, de escuta e de acompanhamento das pessoas necessitadas de uma palavra de conforto ou de orientação de vida.
Esse trabalho, que está sendo
preparado, agora, em setembro, com a devida formação dos
Agentes de Plantão, terá início

confirmar no conhecimento dos
desígnios divinos a seu respeito,
para encontrar maior luz, nova
força e maior alegria no cumprimento da própria missão, e
para escolher o melhor modo
de estreitar, ativar e melhorar os

no mês de outubro, na igreja
Matriz, nos períodos da Manhã
( 9-11:30h), e Tarde (14-17h).

Um leão ficou com raiva de um
mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça, mas o
mosquito não deu a mínima.
-Você está achando que vou
ficar com medo de você só porque você pensa que é rei? – disse
o mosquito altivo, e em seguida
voou para o leão e deu uma picada ardida no seu focinho.
Indignado, o leão deu uma
patada no mosquito, mas a única
coisa que conseguiu foi arranhar-se com as próprias garras. O
mosquito continuou picando o

leão, que começou a urrar como
um louco. No fim, exausto, enfurecido e coberto de feridas provocadas por seus próprios dentes e
garras, o leão se rendeu.
O mosquito foi embora zumbindo para contar a todo mundo
que tinha vencido o leão, mas entrou direto numa teia de aranha.
Ali o vencedor do rei dos animais
encontrou seu triste fim, comido
por uma aranha minúscula.
Moral: Muitas vezes o menor de
nossos inimigos é o mais perigoso.
Autor: Esopo
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FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM
BUSCA DA VERDADE!
Neste sentido, é possível, não obstante a
mudança dos tempos e
os progressos do saber,
reconhecer um núcleo
de conhecimentos filosóficos, cuja presença
é constante na história
do pensamento. Pense-se, só como exemplo,
nos princípios de não-contradição, finalidade, causalidade, e ainda
na concepção da pessoa
como sujeito livre e inteligente, e na sua capacidade de conhecer
Deus, a verdade, o bem;
pense-se, além disso, em algumas
normas morais fundamentais que
geralmente são aceitas por todos.
Estes e outros temas indicam
que, para além das correntes de
pensamento, existe um conjunto de
conhecimentos, nos quais é possível ver uma espécie de patrimônio
espiritual da humanidade.
É como se nos encontrássemos perante uma filosofia implícita, em virtude da qual cada um
sente que possui estes princípios,
embora de forma genérica e não
refletida. Estes conhecimentos,
precisamente porque partilhados
em certa medida por todos, deveriam constituir uma espécie de
ponto de referência para as diversas escolas filosóficas. Papa João
Paulo II – Carta Encíclica Fides
etRatio – Sobre as relações entre
Fé e Razão, nº 4 –14/09/1998

ECOLOGIA: O CUIDADO DA CASA COMUM
Muitos daqueles que detêm
mais recursos e poder económico 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 – Carta
Encíclica Laudato Si – Sobre o
cuidado da Casa Comum, nº 26
- 24/05/2015

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A SERVIÇO DA FÉ,
DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!
A possessão diabólica
- A Igreja Católica ensina que
o ser humano trava dentro de si
uma luta constante entre ochamado para o Bem e a tendência para
o Mal.E o Mal somente é vencido
pela prática do Bem!
- O Mal pode ser comparado
a um cachorro bravo, mas acorrentado. Ele só ataca quem delese
aproxima ou, num ato de liberdade, permite ser atacado.
- O Rito de Exorcismo da Igreja
Católica, de vez em quando, é atualizado. Os sinais ou sintomas que são
explicados pela Ciência deixam de
ser atribuídos à ação do Diabo.
-O Exorcista é nomeado pelo
Bispo diocesano, segundocri-

térios rigorosos: um Padre de
profundo conhecimento da Doutrina Católica, afetivamente integrado, psiquicamente bem
estruturado,com suficiente preparação nas ciências humanas e
mestre na arte de discernimento
das realidades espirituais.
- Na identificação da possessão
diabólica, a pessoa aparentemente
possuída, deve, antes, passar por
uma triagem ou avaliaçãomuito
séria: um padre confessor, um clínico geral, um psicólogo, e,se for o
caso, um neurologista, um psiquiatra, um parapsicólogo...
- Aquelas pessoas que se auto
definem Exorcistas precisam, enquanto isso lhes seja possível, to-

mar cuidado com essas atividades,
porque poderão ser elas próprias
as primeiras vítimas desses seus
procedimentos exorcistas, como
exemplo a manifestação de quadros depressivos ou psicóticos.
- Quanto aqueles que procuram
por exorcismos, o perigo é o de serem induzidos à uma situação de
infantilismo psíquico, espiritual e
existencial, por não assumirem suas
responsabilidades diante das dificuldades da vida,e à falta de compromisso com a transformação da
realidade pessoal, comunitária e social em que vivem, muitas vezes, ou
quase sempre, a verdadeira causa de
seus transtornos psicossomáticos.
Pe. José Hergesse
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SEMINÁRIO DE VIDA NO ESPÍRITO
SANTO - SVES
A partir do
próximo dia 16
de setembro
de 2016, às
20:00hs, haverá, na Matriz
da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus,
o Seminário de
Vida no Espírito Santo, promovido pela
Renovação
Carismática Católica (RCC).
O SVES é formado por nove
encontros semanais de oração,
pregação e partilha fraterna com
o objetivo de levar os seus par-

Santo e vivência fraterna.
Durante as semanas de pregação, oração e louvor, haverá, ao
mesmo tempo, o Seminário de
Vida para crianças a partir dos 5
anos, em que elas serão evangelizadas numa linguagem adequada.
Conteúdo do Seminário: O
semeador; Amor de Deus; Pecado, Salvação; Fé e conversão; Jesus, o Senhor; Amor aos irmãos

PEC 241 – INDIGNAÇÃO E REPÚDIO

ticipantes a vivenciarem um encontro pessoal com Jesus Cristo, pela pregação do Querigma
(anúncio fundamental), pela experiência do Batismo no Espírito

BENIN: CATÓLICOS E MUÇULMANOS
“ A convivência entre cristãos e
muçulmanos,
aqui no Benin,
é muito serena. Muitas
vezes, afirmo
que o o relacionamento
entre os fieis
das duas religiões se fossem assim em todos os lugares,
não assistiríamos os dramas que
hoje enchem de sangue tantas regiões do mundo”. São palavras do
Frei Fiorenzo Priuli, italiano, 70
anos, médico cirurgião, conselheiro

e cura interior; Batismo no Espirito Santo; Vida Comunitária –
Grupo de Oração.
Mais informações podem ser
obtidas pelos telefones: (14) 981554726 (João Leandro) / (14) 997535208 – Paulo Volpato / Secretaria
Paroquial: (14) – 3883-0297
Participem! Início dia 16 de
setembro, na Matriz da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus, às 20h.

da Organização Mundial da Saúde
para a Aids e doenças infecciosas
e colaborador, a mais de 40 anos,
no Hospital São João de Deus, em
Tanguiéta, no Benin, na África, que
atende católicos e mulçumanos.

O bispo de Campos (RJ) e responsável pela Pastoral da Saúde,
da CNBB, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, escreveu um artigo sobre a Proposta de Emenda
à Constituição 241/2016. O texto de dom Paz, intitulado “Uma
PEC devastadora e brutal, a
241”, foi publicado no site da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) e está estruturado em perguntas e respostas.
No último trecho, quando propõe

o
questionamento sobre o
que fazer para
impedir a PEC
241 e os seus
"desdobramentos perversos"
na seguridade
social e na saúde, Dom Paz
afirma que é
preciso manifestar
"repúdio e indignação, pensando
como sempre
nos mais pobres que serão
as vítimas principais desta política
antipopular contra a vida”.
“Na prática, assistiremos ao
desmonte do Sistema Único de
Saúde (SUS) e a privatização do
sistema de saúde, onde todo esforço para melhorar as condições
de saúde das famílias brasileiras
ficará à deriva, prejudicando
os recentes avanços obtidos no
combate à desigualdade e acesso
universal à saúde coletiva”, denuncia o bispo.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS
O DÍZIMO
Deus é gratuidade! Ele não precisa dos
nossos bens materiais. Nós é que precisamos de meios que nos permitam anunciá-Lo a todas as pessoas. Ele não pede que
sejamos dizimistas, mas evangelizadores! Más nós não conseguimos evangelizar sem os instrumentos pelos quais chegamos às pessoas de forma
corajosa e criativa, e com as quais partilhamos que em Jesus Cristo
está o Caminho, a Verdade e a Vida!
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
Julho 2016

- Total de Dizimistas: 877
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 502
- Novos Dizimistas: 8
- Total arrecadado: R$ 28.398,00

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.
A Oferta é espontânea.

BALANCETE MENSAL
JULHO 2016

Entrada
1-Dízimo................................................................................ R$ 28.398,00
2- Coleta das Missas............................................................. R$ 14.443,90
3-Secretaria Paroquial.......................................................... R$
722,75
4-Capelinhas......................................................................... R$ 2.469,75
5-Aluguéis e Muros............................................................... R$
630,00
6-Publicidade Informativo Paroquial..................................... R$
900,00
7-Cestas Básicas.................................................................. R$ 1.500,00
8-Rendimentos bancários..................................................... R$ 1.296,22
9-Carnê da Reforma do Salão Paroquial.............................. R$ 2.220,00
10-Doações........................................................................... R$
970,00
Total de Entrada............................................................ R$ 53.550,62
Saída
1-Funcionários, Encargos Sociais, Férias e RPAs................ R$ 14.469,67
2-Mitra Arquidiocesana ........................................................ R$ 6.647,20
3-Óbolo de São Pedro........................................................... R$ 4.030,50
4-Côngrua.............................................................................. R$ 2.972,80
5-Espórtula Diácono Luiz Carlos........................................... R$
880,00
6-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................... R$ 3.724,35
7-RPAs - limpeza das Capelas..............................................R$ 1.200,00
8-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis.............. R$ 6.716,09
9-Cestas Básicas................................................................... R$ 1.141,52
10-Telefone, TV e manutenção de Internet ....................... R$ 1.018,92
11-Espórtula Novena do Padroeiro....................................... R$
200,00
12-Água e Esgoto.................................................................. R$
433,10
13-Energia elétrica................................................................ R$
917,28
14-Combustível..................................................................... R$
573,30
15-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)........... R$ 1.370,00
16-Manutenção Capela São Cristóvão................................. R$ 1.990,40
17- Manutenção Capela Santo Expedito.............................. R$
929,70
18-Material de limpeza da Matriz e Capelas......................... R$
424,42
19-Casa Paroquial................................................................. R$
450,74
20-Taxas - IPTU.................................................................... R$
207,41
21-Casa Paroquial ( Quarto, banheiro e garagem)........................ R$ 3.756,33
22-Manutenção do Relógio da Torre..................................... R$
300,00
23-Unimed............................................................................. R$
483,22
24-Tarifas bancárias.............................................................. R$
239,05
25- Segurança - Alarme........................................................ R$
150,00
26-Despesas Festa do Padroeiro.......................................... R$ 2.012,71
Total de Saída........................................................... R$ 57.238,71
Pe. José Hergesse
Pároco

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

Quando a Saída é maior que a Entrada, retira-se da Aplicação a
quantia necessária
- O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
SETEMBRO – 2016

01/09 (1ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 4 – Visita às Famílias (PH)
02/09 (1ª Sex): 15h – Capela Sorocabano (LCS)
		
19:30h – Matriz – Sagrado Coração de Jesus (PH)
03/09 (1º Sab):16h – Capela Santo Expedito (PH)
17:30h – Auditório – Encontro de Formação - MECEs
19h – Matriz(PH)
04/09 (1º Dom): 7h – Matriz(LCS)
09h – Matriz(PH)
11h-Capela Divino Pai Eterno (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
06/09 (1ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
		
19:30h - Capela Antônio – Adoração (LCS)
08/09 (2ª Qui):19:30h – Setor Missionário 5 - Visita às Famílias (PH)
09/09 (2ª Sex):15h – Capela Sorocabano(LCS)
10/09 (2º Sab):16h – Capela Santo Expedito (LCS)
19h – Matriz(PH)
11/09 (2º Dom): 7h – Matriz(PH)
09h – Matriz(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno – Festa(PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
13/09 (2ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (P)
		
19:30h - Capela Divino Pai Eterno – Adoração (LCS)
		
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
14/09 (2ª Qua):15h – Matriz – Missa e Bênçãos (PH)
15/09 (3ª Qui):19:30h – Setor Missionário 6 - Visita às Famílias (PH)
16/09 (3ª Sex):15h – Capela Sorocabano(LCS)
17/09 (3º Sab):16h – Capela Santo Expedito (P)
19h – Matriz(PH)
18/09 (3º Dom): 7h – Matriz(PH)
09h – Matriz(PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (PH)
17h – Capela São Cristóvão (P)
19h – Matriz(PH)
20/09 (3ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
19:30h – Capela São Cristóvão – Adoração (LCS)
21/09 (3ª Qua): 15h – Matriz- Missa eBênçãos (PH)
22/09 (4ª Sex):15h – Capela Sorocabano (LCS)
24/09 (4º Sab):16h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz(PH)
25/09 (4º Dom):7h – Matriz(LCS)
09h – Matriz(PH)
		
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – CapelaDivino Pai Eterno (LCS)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz(PH)
26/09 (4ª Seg):16h – Fundação Pe. Emílio – Avaré (PH)
27/09 (4ª Ter):19:30h – Capela Santo Expedito - Adoração (LCS)
28/09 (5ª Qua):15h – Matriz- Missa eBênçãos (PH)
29/09 (5ª Qui): 20h – Matriz –Adoração (LCS)
30/09 (5ª Sex):15h – Capela Sorocabano (LCS)
- (PH):Pe. Hergesse / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos
Santos / (P) – Ministro Extraordinário da Palavra Palhinha

PARÓQUIA MISSIONÁRIA

Com a autorização do Arcebispo Metropolitano de Botucatu, SP, Dom Mauricio Grotto de
Camargo, em julho de 2014 iniciei o curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Gestão Religiosa e Paroquial, na Faculdade
Dehoniana, em Taubaté, SP.
Após 2 anos e meio de estudo, com a apresentação do Artigo Cientifico “ A administração
econômica da Paróquia nos documentos da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, da sua fundação, em 1952, à V Conferência
de Aparecida, em 2007”, e graças
a colaboração das Paróquias Nossa
Senhora de Fátima, de Avaré, SP, e
Sagrado Coração de Jesus, em Botucatu, SP, no mês de junho deste
ano,consegui concluir o curso.
Agora, tendo ouvido o parecer
e obtido a aprovação do Arcebispo, estou me colocando à disposição das Paróquias da Arquidiocese para a realização decursos
de Formação para os Agentes de
Pastoral, com o tema a Pastoral
Paroquial ( o que é a Paróquia,
a administração paroquial segundo os princípios básicos da
gestão pública: legalidade, res-

ponsabilidade e transparência, a
pastoral paroquial numa dimensão missionária nos seus aspectos
Ministerial, Escola de Comunhão
e Samaritana e com a pastoral dos
Sacramentos realizada numa dimensão missionária: cuidar, acolher e procurar e a espiritualidade
do Agente de Pastoral )
O Curso será realizado na 4ª
semana do mês, de terça à quinta-feira, das 20h às 22h, na Paróquiaonde solicitado, de acordo com a
ordem de agendamento.
Estou à disposição para outras
informações!
Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Botucatu, SP, e Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

BAZAR PAROQUIAL

Sob a coordenação do Apostolado da Oração, a Paróquiaestá
realizando o Bazar Paroquial, no
Salão de Baixo, com entrada pela
Rua Ten. João Francisco,no 2ª e no
4º sábados de cada mês, das 09h às
17h, As doações de roupas, calçados, brinquedos, utensílios e móveis usados poderão ser deixados

no Salão de Baixo, aos sábados,
das 08h às 12h, entrando pelo Pátio da Matriz.

