
SEMANA 
SANTA 2017
09/04 (2º Dom): Domingo de Ramos – Coleta da Solidariedade
                           08h – Hospital Sorocabano – Benção e Procissão de Ramos (PH)
                                      09h -  Capela Divino Pai Eterno  - Benção e Procissão  de Ramos (LCS)
                           19h – Matriz  (PH) 
10/04 (2ª Seg): 19:30h – Matriz – Via Sacra dos Homens  (PH)
11/04 (2ª Ter): 19:30h –  Matriz – Via Sacra das Mulheres (PH)
12/03 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (JRG)
                          19:30h – Catedral – Missa dos Santos Óleos

TRÍDUO PASCAL
13/04 (2ª Qui): 20h – Matriz – Lava – Pés  (PH)
                          20h - Capela Divino Pai Eterno  - Lava Pés  (LCS)

ADORAÇÃO NA MATRIZ - COORDENAÇÃO
22h – Pastoral Familiar 
23h – Setor Juventude

14/04 (2ª Sex): 06h – Matriz – Via Sacra Paroquial  (PH)  

ADORAÇÃO NA MATRIZ – CONTINUAÇÃO...
                           08h - Apostolado da Oração, RCC e Vicentinos
                           09h - Catequese de 1ª Eucaristia
                           10h - Pastorais da Liturgia, do Canto Litúrgico  e Acolhida.
                           11h-  Ministros Extraordinários da Palavra, da
Comunhão Eucarística, Sacristãos, Coroinhas, Seminarista e Padre.    
                          15h – Matriz – Adoração da Cruz  (PH)
                           15h – Capela do Divino Pai Eterno – Adoração da Cruz (LCS)
                          19h – Matriz – Procissão do Senhor Morto (PH)
15/04 (3º Sab): 20h – Matriz -  Vigília Pascal  (PH)
                           20h – Capela Divino Pai Eterno – Vigília Pascal (LCS)
16/04 (3º Dom): Domingo de Páscoa
                           07:30h – Matriz (PH)
                           09h – Matriz (PH)
                           11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                           11h – Capela Santo Expedito (LCS)
                           17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                           19h – Matriz (PH)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
COLETA DA SOLIDARIEDADE – 09/04/2017

Tema: A Fraternidade e  os 
Biomas Brasileiros e Defesa da Vida 

povos, à luz do Evangelho.
OBJETIVOS ESPECÍFI-

COS: - Contribuir para a cons-
trução de um novo paradigma 
econômico-ecológico que atenda 
às necessidades de todas as pes-
soas e famílias, respeitando a na-
tureza; - Compreender o desafio 
da conversão ecológica a que nos 
chama o Papa Francisco na car-
ta encíclica Laudato Si’ e sua re-
lação com o espírito quaresmal.

ORAÇÃO DA CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE 2017
Deus, nosso Pai e Senhor, 

nós vos louvamos e bendizemos,
por vossa infinita bondade. 

Criastes o universo com sabe-
doria e o entregastes em nossas 
frágeis mãos para que dele cui-
demos com carinho e amor.

Ajudai-nos a ser responsá-
veis e zelosos pela Casa Co-
mum. Cresça, em nosso imenso 
Brasil, o desejo e o empenho de 
cuidar mais e mais da vida das 
pessoas, e da beleza e riqueza 
da criação, alimentando o so-
nho do novo céu e da nova terra 
que prometestes.

Amém!

Lema: “ Cuidar
 e Guardar a 

Criação” Gn 2,15

O B J E T I V O 
GERAL:  Cui-
dar da criação, de 
modo especial dos 
biomas brasileiros, 
dons de Deus, e 
promover relações 
fraternas com a 
vida e a cultura dos 
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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!
A Semana Santa se aproxima!  

Uma semana que vai do  Domin-
go de  Ramos até o Domingo da 
Páscoa! A Igreja  celebra, durante 
essa semana,  o Memorial da Pai-
xão, Morte e Ressurreição de Jesus 
Cristo!  Acompanhemos com res-

peito e devoção a  celebração dos 
Mistérios centrais da Fé Cristã!

 No Domingo de Ramos, dia 09 
de abril, a Benção e a Procissão de 
Ramos, do Hospital Sorocabano até 
a entrada principal da Matriz. Nesse 
dia realiza-se a Coleta da Solidarie-
dade da Campanha da Fraternidade, 
como expressão e  resultado da nossa 
penitência quaresmal!

Na Quarta-feira Santa, às 
19:30h, na Catedral, a Santa Mis-
sa dos Santos Óleos, presidida pelo 
Arcebispo e concelebrada por to-
dos os Padres da Arquidiocese!

Na Quinta-feira Santa, tem iní-
cio, na Matriz,  o Tríduo Pascal: às 
20h,  a Missa da Instituição da Eu-
caristia e do Sacerdócio Ministerial 
e o Rito do Lava Pés; na Sexta-feira 
Santa, às 06h, a Via Sacra Paro-
quial; 15h, a celebração da Paixão, 
Adoração da Cruz, a Coleta para 
a Terra Santa e a distribuição da 
Comunhão e às  19h, a Procissão 
do Senhor Morto; no Sábado Santo, 
as 20h, a Benção do Fogo Novo, a 
Proclamação da Páscoa, a Vigília 
Pascal e Missa da Ressurreição. 

No Domingo de Páscoa, as mis-
sas como de costume!   Procuremos 
organizar bem o nosso tempo e par-
ticipar de todas as celebrações da 
Semana Santa! Uma Feliz e Santa 
Páscoa para todos

Que o nosso coração seja cada vez 
mais parecido com o Coração de Jesus!

Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco  
 e-mail: jhergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

IGREJA: NATUREZA E MISSÃO
A Igreja e a Educação

No desempenho do seu múnus 
educativo, a Igreja preocupa-
-se com todos os meios aptos, 
sobretudo com aqueles que lhe 
pertencem; o primeiro dos quais 
é a instrução catequética  que 
ilumina e fortalece a fé, alimen-
ta a vida segundo o espírito de 
Cristo, leva a uma participação 
consciente e ativa no mistério de Cristo  e impele à ação apostólica. 
A Igreja aprecia muito e procura penetrar e elevar com o seu espírito 
também os restantes meios, para cultivar as almas e formar os ho-
mens, como são os meios de comunicação social, as múltiplas organi-
zações culturais e desportivas, os agrupamentos juvenis e, sobretudo, 
as escolas.  Concílio Vaticano II – Declaração Gravissimum  Edu-
cationis – Sobre a Educação Cristã, nº 4 – 28/10/1965

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O BATISMO
1-É aconselhável que 
a criança seja batiza-
da logo nos primeiros 
meses de vida.
2-As crianças com 
7 anos completos, 
são  matriculadas 
na Catequese da 1ª 
Eucaristia, e depois 
de um período de 
preparação, são batizadas.
3-O batizado deve ser realizado  na Paróquia onde os pais da 
criança residem ou participam.
4- Para realizar o batizado numa outra Paróquia da Arquidioce-
se de Botucatu é suficiente a certidão de nascimento da crian-
ça e o Certificado   de Preparação para o Batismo atualizado 
dos Pais e Padrinhos.
5-Os pais devem escolher para Padrinhos de seus filhos pes-
soas com 16 anos completos e crismadas; se estão coabitando 
maritalmente, casados no religioso.
6-Casais amasiados, casados somente no civil e casais de 2ª 
União, podem pedir o Batismo para seus filhos; mas,  devido a 
essa situação  irregular, não podem ser Padrinhos de Batismo, 
Crisma ou de Casamento. 
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

A Família e a 
responsabilidade geradora 

Os Padres sinodais referi-
ram que “ não é difícil cons-
tatar como se está espalhando 
uma mentalidade que reduza 
a geração da vida a uma vari-
ável dos projetos individuais 
ou dos cônjuges”. A doutrina 
da Igreja  ajuda a viver de ma-
neira harmoniosa e consciente a 
comunhão entre os cônjuges, em 
todas as suas dimensões, junta-
mente com a responsabilidade 
geradora. É preciso redescobri-
ra mensagem da Encíclica Hu-
manae vitae de Paulo VI, que 
sublinha a necessidade de res-
peitar a dignidade da pessoa na 
avaliação moral dos métodos de 

regulação da natalidade. A esco-
lha da adoção e do acolhimento 
exprime uma fecundidade par-
ticular da experiência conjugal. 
Com particular gratidão, a Igreja 
“apoia as famílias que acolhem, 
educam e rodeiam de carinho os 
filhos deficientes”. Papa Fran-
cisco – Exortação Apostólico 
Amoris Laetitia – Sobre o amor 
na Família , nº 82 – 19/03/2016

MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO 
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

A consciência  mais 
secreto e o santuá-

rio do Homem
No fundo da pró-

pria consciência, 
o homem descobre 
uma lei que não se 
impôs a si mesmo, 
mas à qual deve obe-
decer; essa voz, que sempre o está 
a chamar ao amor do bem e fuga 
do mal, soa no momento oportuno, 
na intimidade do seu coração: faze 
isto, evita aquilo. A consciência é 
o centro mais secreto e o santuário 
do homem, no qual se encontra a 
sós com Deus, cuja voz se faz ouvir 
na intimidade do seu ser. 

Quanto mais, portanto, pre-
valecer a reta consciência, tanto 
mais as pessoas e os grupos esta-
rão longe da arbitrariedade cega 
e procurarão conformar-se com as 

normas objetivas da moralidade. 
Não raro, porém, acontece que a 
consciência erra, por ignorância 
invencível, sem por isso perder a 
própria dignidade. 

Outro tanto não se pode di-
zer quando o homem se descuida 
de procurar a verdade e o bem e 
quando a consciência se vai pro-
gressivamente cegando, com o há-
bito do pecado. Concílio Vaticano 
II – Constituição Pastoral  Gau-
dium et  Spes – Sobre a Igreja no 
mundo atual, nº 16 – 07/12/1965PARA REFLETIR

-  Qual o tamanho de 
Deus?  Pergunta um garoto 
ao seu pai. Então ao olhar 
para o céu, o pai avistou 
um avião e respondeu com 
uma pergunta ao filho:

 - Que tamanho tem 
aquele avião?

O garoto disse: Peque-
no, quase não dá pra ver.

 Então o pai o levou a 
um aeroporto e ao chegar próximo de um avião perguntou:

   - E agora, qual o tamanho desse?
   O garoto respondeu: Nossa pai, esse é enorme!
   O pai então disse:  Assim é Deus, o tamanho vai depender da distân-

cia que você estiver dele!

COLETA DA SOLIDARIEDADE
-  A Campanha da Fraternidade 

se expressa concretamente pela oferta 
de doações em dinheiro na Coleta da 
Solidariedade, realizada no Domingo 
de Ramos, neste ano dia 09 de abril.

- A Coleta da Solidariedade é 
parte integrante da Campanha da 
Fraternidade. 

- O resultado integral das coletas 
realizadas nas celebrações do Domingo de Ramos, coleta da solidariedade, 
com ou sem envelope, deve ser encaminhado à respectiva Diocese. 

- Do total arrecadado pela Coleta da Solidariedade, a Diocese deve en-
viar 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), gerido pela CNBB. 

- A outra parte (60%) permanece nas Dioceses para atender projetos 
locais, pelos respectivos dos Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS).
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DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

O homem, o 
desenvolvimento e 
o meio ambiente

O tema do desenvol-
vimento aparece, hoje, 
estreitamente associado 
também com os deveres 
que nascem do relaciona-
mento do homem com o 
ambiente natural. Este foi 
dado por Deus a todos, 
constituindo o seu uso uma 
responsabilidade que temos para 
com os pobres, as gerações futu-
ras e a humanidade inteira. 

Na natureza, o crente reco-

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM 
BUSCA DA VERDADE

apenas receber e acolher na fé. 
Entre estes dois momentos, a 

razão possui o seu espaço pecu-
liar que lhe permite investigar e 
compreender, sem ser limitada 
por nada mais que a sua finitude 
ante o mistério infinito de Deus.

A Revelação introduz, por-
tanto, na nossa história uma 
verdade universal e última que 

leva a mente do homem a nunca 
mais se deter; antes, impele-a 
a ampliar continuamente os es-
paços do próprio conhecimento 
até sentir que realizou tudo o 
que estava ao seu alcance, sem 
nada descurar. Papa João Pau-
lo II – Encíclica Fides et Ratio 
– Sobre as relações entre Fé e 
Razão, nº 14 – 14/09/1998

VIVER COM SABEDORIA
Aprendendo com

 os erros

O Mestre   con-
duz seu aprendiz 
pela floresta.  Em-
bora mais velho, 
caminha com agili-
dade, enquanto seu 
aprendiz escorrega 
e cai a todo instante.

O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e 
continua a acompanhar seu Mestre.

Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. 
Sem parar, o Mestre dá  meia volta e começa a viagem de volta.

- Você não me ensinou nada hoje ,  diz o aprendiz, levando 
mais um tombo.

- Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o Mes-
tre.  – Estou tentando lhe ensinar como se lida com os erros da vida.

- E como lidar com eles?, perguntou o aprendiz.
- Como deveria lidar com seus tombos, respondeu o Mestre. - 

Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, deveria  procurar 
aquilo que o fez escorregar.

nhece o resultado maravilhoso 
da intervenção criadora de Deus, 
de que o homem se pode respon-
savelmente servir para satisfazer 

as suas legítimas exigências, ma-
teriais e imateriais, no respeito 
dos equilíbrios intrínsecos da 
própria criação. 

Se falta esta perspectiva, o 
homem acaba por considerar a 
natureza um tabu intocável ou, 
ao contrário, por abusar dela. 

Nem uma nem outra destas ati-
tudes corresponde à visão cristã 
da natureza, fruto da criação de 
Deus. Papa Bento XVI – Encí-
clica Caritas in Veritate – Sobre 
o desenvolvimento humano e 
integral na caridade e na ver-
dade, nº  48 - 29/06/2009

A Revelação e o ponto de 
referência imprescindível

A doutrina do primei-
ro e segundo Concílio 
do Vaticano abre um ho-
rizonte verdadeiramente 
novo também ao saber 
filosófico. A Revelação 
coloca dentro da his-
tória um ponto de refe-
rência de que o homem 
não pode  prescindir, 
se quiser chegar a com-
preender o mistério da 
sua existência; mas, por 
outro lado, este conhe-
cimento apela constan-
temente para o mistério 
de Deus que a mente não 
consegue abarcar, mas 



Página 5Informativo Paroquial

DIRETÓRIO ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DOS SACRAMENTOS

O SACRAMENTO DA EUCARISTIA - OS CÂNTICOS LITÚRGICOS

- A Equipe do 
Canto Litúrgico 
deve ajudar toda a 
Assembleia a can-
tar. Mesmo em caso 
de coral, a sua fun-
ção ordinariamente 
é a de incentivar, 
animar e sustentar 

o canto da assembleia, e não de substituí-lo.
 - Os cânticos litúrgicos deverão acompanhar o tempo próprio 

do Ano Litúrgico, e os momentos litúrgicos em que são usados. 
Os Hinários Litúrgicos aprovados pela CNBB oferecem muitas op-
ções para a escolha dos mesmos. 

- Os instrumentos musicais devem auxiliar a participação de todos 
e não encobrir ou atrapalhar o canto da Assembleia. Observem-se 
as normas litúrgicas a respeito do uso de instrumentos musicais nos 
vários tempos litúrgicos, especialmente na Quaresma e no Advento. 

- A instalação do som e a afinação dos instrumentos deverão 
preceder a assembleia que começa a reunir-se para a celebra-
ção. Por isso, é necessário que os responsáveis estejam na igre-
ja, pelo menos, 30 minutos antes do início das celebrações. 

 - O Coordenador do grupo de Canto Litúrgico deve antes combinar 
com o Presidente da Celebração os cantos que serão ou não cantados.

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A 
SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

gia, a energia produzida pela men-
te; 2-  Paranormais (PN), devido 
à faculdade espiritual de conhe-
cimento ou ESP (Extra Sensory 
Perception). Além desses, existem 
também os fenômenos Mistos. 

- Os Extranormais de efeitos 
psíquicos: Hiperestesia Direta, 
Cuberlandismo, Hiperestesia In-
direta do Pensamento, Pantom-
nésia, Xenoglossia, Psicografia 
e Radiestesia. 

- Os Extranormais de efeitos 
físicos: Fotogênese, Tiptologia, 

Telecinésia, Aportes, Ideoplastia, 
Pirogênese, Psicofonia, Ectoplas-
mia, Dermografia, Levitação, Os-
mogênese, entre outros...

- Os Paranormais são: Precog-
nição, Clarividência, Telepatia. 

De acordo com a Parapsicolo-
gia todos esses fenômenos, por es-
tranhos que possam parecer, são 
produções humanas  e explicados 
naturalmente, sem necessidade de 
atribuí-los à ação de  Deus, do 
Diabo ou de uma pessoa falecida. 
Continua...     Pe. José Hergesse

Os fenômenos 
parapsicológicos 
dividem-se em dois 
grupos: 1- Extra-
normais (EN) de 
efeitos psíquicos, 
dependentes do 
conhecimento sen-
sorial, e de efeitos 
físicos, resultado 
da ação da Teler-

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – O MATRIMÔNIO
1- O Ma-

trimônio é um 
S a c r a m e n -
to, 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 ba-
ses 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 so-
ciais dos Noivos.

4- Os Noivos Católicos, de modo consequente com a fé 
que professam, e não poderia ser diferente, casam-se  no civil 
e no religioso. 

5- O objetivo do Matrimônio é constituir Família, ou seja,  
buscar a harmonia conjugal e   educar bem os  filhos. 
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COLETA - SEXTA FEIRA 
SANTA - 14 DE ABRIL DE 2017

Mais uma vez, graças à ge-
nerosidade de toda a Igreja, 
que se faz viva e se manifesta 
na Coleta de Sexta-feira San-
ta, as comunidades católicas 

da Terra Santa, quer sejam a 
latina da Diocese do Patriar-
cado de Jerusalém, a da Cus-
tódia Franciscana e de outras 
circunscrições, quer sejam 

aquelas orientais:  greco-me-
lquita, copta, maronita, síria, 
caldeia, armênia, com as famí-
lias religiosas e os organismos 
de todo o gênero, poderão por 
sua vez, ajudar concretamen-
te os pobres e os doentes de 
cada etnia e de cada credo re-
ligioso, sem distinção.

As Paróquias de cada rito 
prosseguirão o seu trabalho pas-
toral dando atenção especial aos 
pobres. As escolas serão lugares 
de encontro entre cristãos e mu-
çulmanos para prepararem em 
conjunto um futuro de respeito e 
colaboração mútua. Os hospitais 
e centro de primeiros socorros, 
os centros de encontro continu-

arão a acolher os doentes e os 
necessitados, os refugiados e 
imigrados, as pessoas de todas 
as idades e religiões fustigadas 
pelo horror da guerra. 

Interpelam-nos todos os 
dias, e não podemos esque-
cer, o rosto de milhares de 
crianças e jovens em idade 
escolar, fugindo da violência 
e perseguição que neste mo-
mento ocorre na Síria e no Ira-
que. Eles foram acolhidos nas 
escolas da Terra Santa graças 
à Coleta de Sexta-feira Santa.

Dom Leonardo Cardeal 
Sandri  - Prefeito da Congre-
gação para  as Igrejas Orien-
tais – Roma – 01/03/2017

A CRISE DA FAMÍLIA E A IGREJA
 Não é a Amoris Laetitia que coloca em 

crise a família; é a crise da família que co-
loca a Igreja em movimento. Esse, é prova-
velmente o documento do Magistério mais 
esperado dos últimos anos e o mais critica-
do, desde os tempos da Humanae  Vitae, de 
Paulo VI, que foi uma Encíclica reduzida 
ao problema da pílula. 

Do mesmo modo acontece com a Amoris 
Laetitia, reduzida ao tema da comunhão aos 
casais em 2ª União, e com isso, querendo colocar também  em dúvida a dou-
trina da indissolubilidade do Matrimônio. 

Não acredito que a indissolubilidade do Matrimônio esteja em perigo 
por causa da Amoris Laetitia. Ao contrário: a Amoris Laetitia fala 11 
vezes defendendo a indissolubilidade do Matrimônio.  Não mudou o sig-
nificado do Matrimônio cristão e o anúncio da sua beleza por parte da 
Igreja Católica. O que deve mudar, e no sentido de aprofundamento, é a 
pastoral, o cuidado e a atenção da Igreja com as famílias, em especial 
daquelas mais necessitadas de ajuda, de apoio e de acompanhamento.

+ Dom Kevin Joseph Cardeal Farrell – Prefeito do Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida. Fonte: Vatican Insider – 20/03/2017

ORIENTAÇÕES PASTORAIS – AS RELIGIÕES 
1- As religiões são caminhos e têm 

como objetivo fornecer estrutura in-
terior para suportar as dificuldades da 
vida e ajudar os seres humanos a se tor-
narem pessoas melhores. 

2- A pessoa é livre de escolher a 
religião que quiser. Como é livre tam-
bém  de deixar, em consciência, uma 
religião e passar a uma outra. Ou en-
tão, 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 honesti-
dade 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.
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  BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO 2017

Entrada
1-Dízimo........................................................................................................... R$ 26.445,00
2- Coleta das Missas........................................................................................ R$ 14.828,45
3-Secretaria Paroquial.....................................................................................  R$   1.405,00 
4-Capelinhas....................................................................................................  R$   2.721,80 
5-Aluguéis e Muros........................................................................................... R$   2.150,00 
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................................................ R$      800,00 
7-Rendimentos bancários................................................................................. R$   1.422,92 
8-Carnê da Reforma do Salão Paroquial.......................................................... R$   2.600,00 
9-Bazar Paroquial............................................................................................. R$   1.181,00
10-Cesta Básica...............................................................................................  R$      280,00
11-Livros da Catequese.................................................................................... R$      448,50
12-Doações...................................................................................................... R$      785,49
          Total de Entrada...................................................................................  R$ 55.068,16

Saída 
1-Funcionários, Encargos Sociais, Rescisão  e GPS....................................... R$  9.637,64
2-Mitra Arquidiocesana..................................................................................... R$  6.738,98
3-Côngrua ........................................................................................................ R$  3.142,37
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos...................................................................... R$     937,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ...................................................................... R$  3.075,24
6-RPAs - limpeza das Capelas......................................................................... R$  1.500,00
7-Aquisição, Consertos e  Manutenção de Imóveis......................................... R$  1.732,84
8-Material de Limpeza – Matriz e Capelas....................................................... R$     321,38
9-Telefone, TV e  Internet  ............................................................................... R$     629,38
10-Água e Esgoto............................................................................................. R$     648,56
11- Energia elétrica........................................................................................... R$     721,01
12-Livros Catequese......................................................................................... R$     648,86
13-Combustível ................................................................................................ R$     534,07
14-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)............................. R$  1.060,00
15-Casa Paroquial ........................................................................................... R$     551,42
16-Manutenção e conserto do Relógio da Torre.............................................. R$     300,00
17-Vestes Liturgias MECEs e Capela São Cristóvão....................................... R$  1.580,50
18-Unimed........................................................................................................ R$     574,45
19-Taxas........................................................................................................... R$       78,64
20-Tarifas bancárias......................................................................................... R$     177,20
21- Segurança ................................................................................................. R$     150,00
22-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material)....................................... R$29.921,40 

Total de Saída........................................................... R$ 64.660,94

Pe. José Hergesse                                                      Marcelo Aguiar
         Pároco                                                                   Tesoureiro

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

ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O  DÍZIMO
O Dizimista autêntico, quanto mais fiel é 

no Dízimo, tanto mais é fiel na participação 
na comunidade. O ser Dizimista o auxilia 
a entender e assumir a sua missão evange-
lizadora. É por isso que as comunidades 
verdadeiramente dizimistas têm cada vez 
mais pessoas participando dela. Quando o 

católico descobre ser Igreja, também desco-
bre que não pode ser turista nela, mas sim 
integrante por direito e por dever, enviado 
pelo próprio Cristo através da Sua Igreja!

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 na Secretaria 
Paroquial ou no Plantão do Dízimo! 

PAINEL DO DÍZIMO - Fevereiro 2017
- Total de Dizimistas: 919
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 508
- Novos Dizimistas: 08
- Total arrecadado: R$ 26.445,00

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 sábado, das 19h às 22h/  3º Domingo, das 09h 
às 12h, no Auditório / BATISMO: 4º Domingo – Matriz – 10:30h.
- CASAMENTO: Sexta-feira: 21h / 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, esclarecen-
do 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, com-
binar diretamente com o Padre.
- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secreta-
ria 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
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
ABRIL – 2017

01/04 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
                          18:30h – Matriz (PH)
02/04 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                         11h – Capela Santo Expedito (JRG)
                         17h – Capela São Cristóvão (JRG)
                         19h – Matriz (PH)
04/04 (1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito (PH)
05/04 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
06/04 (1ª Qui): 19:30h - Capela Divino Pai Eterno (LCS)
07/04 (1ª Sex): Sagrado Coração de Jesus
                         05:30h – Matriz – Procissão da Penitência e Missa (PH)               
                         15h – Hospital Sorocabano(LCS)
                         19:30h - Matriz (PH)
                         19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
08/04 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         18:30h – Matriz (PH)

SEMANA SANTA
09/04 (2º Dom): Domingo de Ramos – Coleta da Solidariedade
                         08h – Hospital Sorocabano – Benção e Procissão de Ramos  (PH)
                         09h -  Capela Divino Pai Eterno  - Benção e Procissão de Ramos (LCS)
                         19h – Matriz (PH)
10/04 (2ª Seg): 19:30h – Matriz – Via Sacra dos Homens 
11/04 (2ª Ter): 19:30h –  Matriz – Via Sacra das Mulheres
12/04 (2ª Qua):  15h – Matriz – Missa e Novena (JRG)
                         19:30h – Catedral – Missa dos Santos Óleos
13/04 (2ª Qui): 20h – Matriz – Lava – Pés  (PH)
                         20h - Capela Divino Pai Eterno  - Lava Pés  (LCS)
14/04 (2ª Sex): 06h – Matriz – Via Sacra Paroquial  (PH)               
                         15h – Matriz – Adoração da Cruz  (PH)
                         15h – Capela do Divino Pai Eterno – Adoração da Cruz (LCS)
                         19h – Matriz – Procissão do Senhor Morto (PH)
15/04 (3º Sab): 20h – Matriz -  Vigília Pascal  (PH)
                         20h – Capela Divino Pai Eterno – Vigília Pascal (LCS)
16/04 (3º Dom): Domingo de Páscoa
                         07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                         11h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                         19h – Matriz (PH)
19/04 (3ª Qua): 15h  - Matriz – Celebração  e Novena (LCS)
                         19:30h – Capela Santo Expedito – Festa (PH)
21/04 (3ª Sex): 19:30h – Paróquia São João Batista – Laranjal Paulista – Ordenação Presbite-

ral do Diácono Áthila 
22/04 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         18:30h – Matriz (PH)
23/04 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         10:30h – Matriz – Batizado (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
                         11h – Capela Santo Expedito (PGV)
                         17h – Capela São Cristóvão (PH)
                         19h – Matriz (PH)
25/04 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  (LCS)
26/04 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa e Novena (PH)
27/04 (4ª Qui): 19:30h - Capela Divino Pai Eterno (LCS)
28/04 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabano (LCS)
29/04 (5º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
                         18:30h – Matriz (PH)
30/04 (5º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                         09h – Matriz (PH)
                         11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                         11h – Capela Santo Expedito (LCS)
                         17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                         19h – Matriz (PH)

- (PH): Pe. Hergesse /(PGV):Pe. Gustavo Viaro /(LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos 
Santos/(JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini

- De 17 a 21 de abril: Confraternização do Clero de Botucatu

CARNÊ DA REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL
1-Cada Carnê contêm 100 metros. O valor de cada metro é de R$ 10 reais.
2-Quem estávendendo o Carnê, quando alcançar o valor de R$100 

reais, deve entregá-lo 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

Na  Reforma do Salão Paroquial estão sendo realizadas diversas obras: 
construção da rampa e da escada,  colocação da grade, com 
cobertura de vidro, pintura externa e interna, troca do piso e
 do forro, implantação de lâmpadas de Led e substituição dos 

talheres e de outros utensílios de cozinha.

Previsão para a reinauguração do Salão Paroquial: 11 de junho 2017

REFORMA DO SALÃO PAROQUIAL

Fachada externa do Salão Paroquial – Rua Floriano Simões 
Fase de conclusão - Março 2017

Caixa d´água, 
com capacidade 
de 18 mil litros, 
para abastecer 
os 6 hidrantes 
 Março 2017


