TERÇO DOS HOMENS
Aconteceu nos dias 16 e 17 de
fevereiro deste ano, no Santuário
Nacional de Aparecida do Norte,
o 10° Encontro Nacional do Terço
dos Homens.
O grupo do Terço dos Homens
da Paróquia do Sagrado Coração
de Jesus esteve presente e testemunhou a devoção das caravanas
de peregrinos de todo o Brasil,
nesse encontro nacional.
A viagem foi feita em conjunto
com os nossos irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima,
da Vila Antártica, que gentilmente
cederam alguns lugares no ôni-

bus, para que pudéssemos participar da peregrinação.
Esperamos que no grupo do
Terço dos Homens da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus tenha uma maior participação de
homens, para que o lema deste
ano “ Terço dos Homens, em
comunhão com as vocações
restaurando Famílias” alcance
seus objetivos. Sempre nas 4ªs
feiras, às 19:30h, na igreja Matriz. Coordenador Paroquial:
João Paulo Tassi
- Fone:
38153766 / 997666402

Alguns membros do Terço
dos Homens da SCJ
Aparecida, SP – 16 e 17/02/2018

GRUPO PRESENÇA AMIGA

PASTORAL DA ECOLOGIA

Está sendo formada a Pastoral da Ecologia e do Meio
Ambiente da nossa Paróquia. Os interessados em
participar deixem seus contatos na Secretaria Paroquial. Neste momento, como
primeira iniciativa do grupo,
estamos recolhendo óleo de
cozinha usado, com o objetivo de fazer sabão. A reunião
da Pastoral da Ecologia acontece todo 1º sábado do mês,
às 09h no Auditório da igreja
Matriz do Sagrado Coração
de Jesus e no grupo nas redes
sociais. Participem!!! Coordena-

Coordenação Paroquial do Grupo Presença Amiga – Março 2018

dor Paroquial: Benê Santos
- Fone: 99696-9482

OBJETIVO: Exercer a função de
Acompanhante de pacientes da
UNESP que, por causa da situação
de abandono, pobreza ou distância geográfica não dispõem dessa
companhia, tão necessária, sobretudo no cuidado com os instrumentos de soro, na ida ao banheiro e no
momento da alimentação.
FUNCIONAMENTO: A Equipe já está organizando o Banco
de Dados com os nomes de to-

dos os seus membros e os horários disponíveis de cada um
deles. Quem quiser participar do
Grupo Presença Amiga, favor,
deixar na Secretaria Paroquial
da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus o nome, telefone, e.mail, o
dia da semana e o horário disponível para exercer a função de
Acompanhante. Coordenação
Paroquial: Aparecida Franco (
Cidinha) – Fone: 99775-7587
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ANO DO LAICATO

Irmãos e irmãs
Saúde e paz!
O Documento 105 da CNBB, sobre
os Leigos e Leigas, está dividido em
três capítulos além de uma Introdução e conclusão. O primeiro capítulo
é titulado “O Cristão Leigo, Sujeito na
Igreja e no Mundo: esperanças e angústias” e trata da descoberta da vocação e missão do cristão leigo e leiga
na Igreja e na Sociedade.
O segundo capítulo é titulado:
“Sujeito Eclesial: Discípulos Missionários e Cidadãos do Mundo” e trata
da compreensão da identidade e da
dignidade laical como sujeito eclesial
e identifica a atuação dos leigos, considerando a diversidade de carismas,
serviços e ministérios na Igreja.
O terceiro capítulo, o mais longo, é titulado “A Ação Transformadora na Igreja e no Mundo” e
aborda a dimensão missionária da
Igreja e indica aspectos, princípios
e critérios de formação do laicato,
e aponta ainda lugares específicos
da ação dos leigos. A Conclusão
apresenta nove aspectos de itens
importantes encontrados no Documento da CNBB 105.
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
e-mail: pe.hergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

FESTA DO PADROEIRO 2018
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus já está se preparando para a Festa
do Padroeiro que será realizada, neste
ano, no dia 08 de junho.
- Início da Novena: 30 de maio.
- Padres Convidados: Neste ano estamos convidando os Padres da RP2, de Avaré.
- Tema da Novena: A devoção e a
Espiritualidade do Sagrado Coração de
Jesus, de acordo com a apresentação de cada Padre.
- Dia da Festa: 08 de junho, com Missa às 19:30h, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Botucatu, Dom Maurício Grotto de Camargo,
seguida de procissão e consagração das Famílias.

PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS

- 01/06 (1ª Sex): 20:30 h - Salão Paroquial – Bingo
- 02/06 (1º Sab): 19:30h – Na Praça da Matriz – Quermesse e Shows musicais e apresentação de danças.
- 03/06 ( 1º Dom): 12h – Salão Paroquial – Macarronada
20h - Praça da Matriz – Quermesse e Shows musicais e
apresentação de danças.
- 08/06( 2ª Sex): 20:30h – Salão Paroquial - Bingo
- 09/06 (2º Sab): 19:30h – Na Praça da Matriz – Quermesse, Shows musicais e apresentação de danças.
- 10/06 (2º Dom): 12h - Salão Paroquial – Polentada
20h – Praça da Matriz – Quermesse, Shows musicais e
apresentação de danças
- A renda da Festa será destinada às obras de manutenção e
reformas da estrutura física da Paróquia.
- Contamos com a colaboração e participação de todos!

3º ENCONTRO PAROQUIAL COM AS FAMILIAS
A Pastoral Familiar da Paróquia
Sagrado Coração de Jesus continua realizando os Encontros com
as Famílias. Neste ano serão 4 Encontros, com as Famílias dos Catequizandos da Infância Missionária,
da 1ª Eucaristia, da Perseverança,
da Crisma, da Catequese de Adultos e de outras Pastorais ou Movimentos que queiram participar.
Os Encontros são realizados no
Salão Paroquial, num domingo, das

08h às 14h, com palestras, trabalhos
em grupo, momentos de oração e
partilha entre os membros da família. Os filhos dos casais da Pastoral da Família, num espaço à parte,
cuidam das crianças e adolescentes
dos casais que participam.
Em determinados momentos
todos se reúnem: café, almoço,
Adoração, lanche e confraternização de encerramento! Próximo
encontro: 08/04/2018
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A FAMÍLIA: HARMONIA

CONJUGAL E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Lutar pela felicidade dos outros
Experimentar uma emoção
não é, em si mesmo, algo moralmente bom nem mau. Começar a
sentir desejo ou repulsa não é pecaminoso nem censurável. O que
pode ser bom ou mau é o ato que
a pessoa realiza movida ou sustentada por uma paixão. Pois, se
os sentimentos são alimentados,
procurados e, por causa deles,
cometemos más ações, o mal está
na decisão de os alimentar e nos
atos maus que se seguem.
Há pessoas que se sentem capazes dum grande amor, só porque
têm grande necessidade de afeto,
mas não conseguem lutar pela fe-

licidade dos outros e vivem confinados nos próprios desejos. Neste
caso, os sentimentos desviam dos
grandes valores e escondem um
egocentrismo que torna impossível
cultivar uma vida sadia e feliz em
família. Papa Francisco – Exortação Apostólica Pós Sinodal
Amoris Laetitia, Sobre o amor na
Família, nº 145 – 19/03/2016

PARA REFLETIR
O Vendedor de Balões

Era uma vez um velho homem que vendia
balões numa feira. O homem, que era um bom
vendedor, deixou um balão vermelho soltar-se
e elevar-se nos ares, atraindo, desse modo, uma
multidão de jovens compradores de balões.
Havia ali perto um menino negro que observava o vendedor e, é claro, apreciava os
balões. Depois de ter soltado o balão vermelho, o homem soltou um azul, depois um
amarelo e finalmente um branco. Todos foram subindo até desaparecerem de vista.
O menino, de olhar atento, seguia cada um e ficava imaginando mil coisas… Mas havia uma coisa
que o aborrecia: o homem não soltava o balão preto.
Então o menino aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe: – Se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto
quanto os outros? O vendedor de balões sorriu compreensivo, rebentou a
linha que prendia o balão preto e enquanto ele se elevava nos ares disse:
– Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir.

REUNIÃO DO CMPP - MAIO E
JUNHO 2018

Nos meses de maio e junho será realizada a reunião do Conselho de Missão
e Pastoral Paroquial – CMPP, mas organizada em dois momentos:
1º Momento: Encontros com os
diversos grupos, de acordo com as
afinidades dos trabalhos pastorais
que exercem:
02/05 (1ª Qua): 20h - Auditório: Liturgia ( Coordenadores dos MECEs,
Comentaristas, Leitores, Auxiliares,
Canto Litúrgico, Acolhida, Dízimo , Sacristãs, Coroinhas e Acólitos)
09/05 (2ª Qua): 20h - Auditório: Catequese - Iniciação Cristã/
Catecumenato, Coordenadores do
Batismo ( Pré, Preparação, Celebração e Pós), Infância Missionária, 1ª Eucaristia ( Paroquial e das
3 fases), Perseverança, Crisma e
Catequese de Adultos )
16/05 (3ª Qua): 20h - Auditório:
Movimentos ( Coordenadores do
Apostolado da Oração, RCC, Cursilho, Terço dos Homens, TLC, Mini-TLC, Cenáculo, Oficina de Oração
e Vida e Vicentinos)
30/05 (5ª Qua): 20h - Auditório
– Pastoral Familiar ( Coordenadores dos Namorados, Noivos, ECC, 2ª
União , Terço das Famílias, Leitura
Orante da Bíblia com os Casais e
Equipes de Nossa Senhora.

13/06 (2ª Qua): 20h – Auditório
- Pastorais Sociais - Coordenadores
da Saúde, Fé e Política, Sobriedade,
Campanha da Fraternidade, Ecologia, Alfabetização de Adultos, Presença Amiga (UNESP), Artesanato e
Vida, Bingo dos Idosos e Idosos da 5ª
Feira e Pastoral da Pessoa Idosa.
20/06 (3ª Qua): 20h – Auditório
- Setores Missionários ( Coordenadores do Geral , MECEs, Capelinhas, Novena/CF, Terço nas Casas
e Informativo Paroquial)
24/06 (4º Dom): 20h – Auditório – Setor Juventude (Coordenadores dos Peregrinos do Amor,
Elo, MEJ e EJC)
2º Momento: Dia 25/06 (4ª Seg):
Das 19:30h às 21:30h – CMPP Ampliado - Salão Paroquial, com a presença de todos os membros para a
Avaliação das reuniões anteriores, estudo do Documento 105 da CNBB –
Sobre o Laicato - e confraternização.
COMPOSIÇÃO DO CMPP:
- Presidente: o Pároco
- Coordenador: Paulo Volpato –
Fone: 99753-5208
- Secretária: Fernanda Rosseto –
Fone: 99759-0942
- Outros membros: Todos os
Coordenadores Paroquiais de Pastorais e Movimentos.

Contamos com a compreensão e ajuda de todos!
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PASTORAL DA SOBRIEDADE
“ A Pastoral da
Sobriedade é a
ação concreta da
Igreja na Prevenção e Recuperação da Dependência Química.
É
uma ação pastoral conjunta que
busca a integração entre todas as Pastorais, Movimentos, Comunidades Terapêuticas, Casas de Recuperação
para, através da pedagogia
de Jesus-Libertador, resgatar

vidades da Pastoral da Sobriedade, com as reuniões, nas 4ª
feiras, no Bloco C, Sala 1, das
19h às 21h. Também nas 4ªs

feiras, na Matriz, às 15h, é realizada a Novena da Sobriedade.
Coordenador Paroquial: Carlos Basso – Fone: 3814-1199

PARA VIVER COM SABEDORIA

e reinserir os excluídos, propondo uma mudança de vida
através da conversão”. Fonte:
www.sobriedade.org.com
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus continua com ati-

ORIENTAÇÕES PASTORAIS
AS RELIGIÕES

1-As religiões 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.
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.

Conflito entre
dois lobos
Um velho cherokee dava lições de
vida aos seus netos.
Disse-lhes: - Está
se travando uma
luta dentro de mim.
Luta terrível, entre
dois lobos. Um é o
medo, a cólera, a inveja, a tristeza,
o remorso, a arrogância a auto-piedade, a culpa, o ressentimento,
a inferioridade e a mentira. O Outro é a paz, a esperança, o amor, a
alegria, a delicadeza, a benevolência, a amizade, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão

e a fé. A mesma luta está se travando dentro de vocês e de todas as
outras pessoas...
As crianças puseram-se a refletir sobre o assunto e uma delas
perguntou ao avô: - Qual dos lobos vencerá? O ancião respondeu:
- Aquele que for alimentado…

- A Missa ou Eucaristia é o centro da Espiritualidade Litúrgica da
Igreja Católica.
- Uma das funções da Família Católica é a de ensinar e educar os filhos na participação da Missa.
- A Catequese de 1ª Eucaristia
prepara as crianças para esse dia,
o dia da 1ª Eucaristia. São os pais,
porém, que preparam seus filhos
para a participação na Missa.
- Crianças, que desde pequenas vão à Missa com os pais,
quando fazem a 1ª Eucaristia continuam participando do
mesmo modo, agora, recebendo também a Comunhão.
- Se as crianças vão à Missa
durante a preparação para a 1ª
Eucaristia, somente para cumprir
as exigências da Catequese, mas

sem a companhia dos pais, quando fazem a 1ª Eucaristia, quase
sempre desaparecem da Missa.
- Quem participa da Missa, além
do encontro semanal com os irmãos e irmãs de comunidade, se
alimenta espiritualmente nas Mesas da Palavra e da Eucaristia.
- Para os Católicos a Missa deveria ocupar um lugar central
na programação do Domingo!
Primeiro, a Missa!

Informativo Paroquial
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ECOLOGIA: O CUIDADO
DA CASA COMUM
As condições de vida e a
sobrevivência da humanidade
A ecologia estuda as relações entre os organismos
vivos e o meio ambiente
onde se desenvolvem. E isto
exige sentar-se a pensar
e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência duma sociedade,
com a honestidade de pôr
em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo.
Nunca é demais insistir que tudo
está interligado.
O tempo e o espaço não são
independentes entre si; nem os
próprios átomos ou as partículas
subatómicas se podem considerar separadamente. Assim como

mais ampla da realidade. Papa
Francisco – Carta Encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da Casa
Comum, nº 38 – 24/05/2015

PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A

SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA!

os vários componentes do planeta
– físicos, químicos e biológicos –
estão relacionados entre si, assim
também as espécies vivas formam
uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender.
Boa parte da nossa informação genética é partilhada com
muitos seres vivos. Por isso, os

ELEIÇÕES 2018 – ORIENTAÇÕES

A comunidade política
Os indivíduos, as famílias e os
diferentes grupos que constituem
a sociedade civil, têm consciência
da própria insuficiência para realizar uma vida plenamente humana
e percebem a necessidade duma
comunidade mais ampla, no seio
da qual todos conjuguem diariamente as próprias forças para
cada vez melhor promoverem o

conhecimentos fragmentários e
isolados podem tornar-se uma
forma de ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão

bem comum. E por esta razão
constituem, segundo diversas formas, a comunidade política.
A comunidade política existe,
portanto, em vista do bem comum; nele encontra a sua completa justificação e significado e
dele deriva o seu direito natural e
próprio. Quanto ao bem comum,
ele compreende o conjunto das
condições de vida social que permitem aos indivíduos, famílias e
associações alcançar mais plena
e facilmente a própria perfeição.
Concílio Vaticano II - Constituição
Pastoral Gaudium et Spes, sobre
a Igreja no mundo atual, nº 74 –
07/12/1965

Energia mental - Energia
Psíquica - Energia vital
Todo ser vivo é um
gerador de energia que
interage com a energias
do meio ambiente e do
universo. O ser humano
poder ser considerado
uma poderosa antena
receptora e transmissora de energia.
Como ser vivo e gerador de energia, o homem gera um campo energético
ao seu redor, à semelhança do
calor irradiado por uma fogueira.
É como se de dentro dele partissem raios em todas as direções,
formando uma área que contorna seu corpo: é o campo da
energia bioplasmática ou aura,
como também é conhecida.
A dimensão e a intensidade dessa energia será proporcional à vitalidade do ser ou
da pessoa que a irradia. Uma
pessoa cheia de energia vital
apresenta uma aura volumosa,
ampla, luminosa, brilhante. A
pessoa desanimada, deprimida,
angustiada, uma aura diminuída,
apagada, escura, sem brilho.
Se a pessoa se alimenta de
modo saudável e balanceado,
dorme a quantia necessária, é
honesta nos seus negócios, verdadeira nas suas afirmações,

sabe conservar o silencio interior e exterior, solidária com os
que sofrem e são marginalizados, prudente nas suas decisões
e portadora de uma causa boa
pela qual lutar e, se preciso for,
até mesmo por ela morrer, essa
pessoa tem mais chance de aumentar o seu potencial de energia vital. Onde chega todos percebem o seu brilho e o ambiente
se enche de luz!
Se age de modo contrário, a
tendência é se tornar cada vez
mais fraca psiquicamente, deprimida, mentalmente doente.
Quando chega, todos percebem
a falta de entusiasmo, o negativismo, e o ambiente se torna
pesado, carregado, triste e sem
luz. (Cf. Benjamim Bossa, Parapsicologia, o poder da mente e os
mistérios da vida, Edições Loyola). Continua... Pe. José Hergesse
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STEPHEN HAWKING E A IGREJA
Hawking com o Papa
Francisco, em novembro de 2016
O astrofísico Stephen
Hawking,
considerado
ateu e falecido em 14 de
março de 2018, era membro da Pontifícia Academia de Ciências e encontrou-se com 4 Papas:
Paulo VI, João Paulo II, Bento
XVI e Francisco e afirmava que
queria “ fazer crescer as relações entre fé e razão científica”.
“Somos
profundamente
entristecidos com a noticia do

falecimento do nosso grande
membro Stephen Hawking,
que esteve sempre fiel à
nossa Academia” , escreveu
o Presidente do organismo
vaticano, fundado em 1603,

CATÓLICOS NA CHINA
SÍNODO DOS JOVENS
O próximo Sínodo
dos Bispos sobre os
Jovens já começou
na China. Na Arquidiocese de Taiyuan,
no Estado de Shanxi,
2 mil jovens, no dia
28 de fevereiro, na
abertura do Ano Arquidiocesano dos
Jovens saíram em procissão
pelas ruas da cidade, carregando grandes imagens de Santos
modernos: Madre Teresa de
Calcutá, São João Paulo II e
São Gregório Grassi, Vigário
Apostólico, assassinado em
1900, na revolta dos Boxers e
canonizado pelo Papa Wojtyla.
“ Os Católicos de Taiyuan
estão conscientes que o pró-

ximo Sínodo dos Bispos terá
como tema principal Os jovens,
a fé e o discernimento vocacional. Ao mesmo tempo, o Ano
dos Jovens é uma intenção declarada de caminhar juntamente com a Igreja, seguindo as
indicações do Papa Francisco”,
afirmou o Arcebispo, Dom Paulo Meng Zhuyou. Fonte: Vatican Insider - 01/03/2018

Dr. Joaquim von Braun.
O primeiro Papa que Hawking encontrou, quando tinha
33 anos, foi Paulo VI, em 1975.
“ Sentimos uma grande alegria,
disse Papa Montini, na conclusão deste encontro com a
Pontifícia Academia das Ciências, ao entregar a medalha Pio
XI ao senhor Stephen William
Hawking, cujos estudos, entre
outros, sobre os “ buracos negros” lhe proporcionaram tão

grande prestígio internacional.
Parabéns, querido Professor”.
Segundo testemunha ocular, o Papa Paulo VI, enquanto fazia a entrega da medalha,
para facilitar o procedimento,
esteve ajoelhado por mais ou
menos 2 minutos aos pés do
cientista, que já se encontrava
na cadeira de roda, vítima da
Esclerose Lateral Amiotrófica
(ELA). Fonte: Vatican Insider – 14/03/2018

A RÚSSIA E A SANTA SÉ

Vatican Insider: Como
definiria hoje as relações entre
a Rússia e a Santa Sé
Embaixador da Rússia junto à Santa Sé: As relações entre
Rússia e Santa Sé estão se desenvolvendo de modo amigável. Mantemos um diálogo, antes de tudo,
entre os dois serviços diplomáticos, com consultas, correspondência e encontros a nível dos dois
Ministros. Tudo isso tornou-se
normal, considerando que a pouco
tempo atrás, nada disso existisse.
Vatican Insider: E as relações
entre Católicos e Ortodóxos?
Embaixador da Rússia junto à Santa Sé: Constatamos que
cresce a cooperação entre as Igrejas Católica e Ortodoxa. As duas
Igrejas se encontraram na Conferência de Viena, em fevereiro deste
ano, para celebrar os dois anos do
encontro em Havana, Cuba, entre
o Papa e o Patricarca Kirill. Existem muitos projetos para o futuro.
Há diálogo teológico, de cooperação cultural e iniciativas para aju-

Havana, Cuba
12 de fevereiro de 2016
dar os migrantes e os pobres.
Vatican Insider: Como a Rússia vê a ação do Papa Francisco,
no contexto internacional?
Embaixador da Rússia junto à
Santa Sé: O Papa é um pai espiritual de mais de um bilhão e duzentos milhões de católicos. Os esforços do Papa Francisco na busca
da segurança, da estabilidade e
solução dos problemas através do
diálogo e negociação é muito importante. Muito preciosa é também a sua posição decidida contra todo tipo de terrorismo; a sua
luta contra o narcotráfico, contra
a pobreza e contra o tratamento
desumano dado aos imigrantes.
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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 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 2018

- Total de Dizimistas: 1.020
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 492
- Novos Dizimistas: 11
- Total arrecadado: R$ 28.236,50
ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sábado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Pérola e Angélica.
- 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, 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; 3ª, 4ª , 5ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros
horários, combinar diretamente com o Padre (pe.hergesse@gmail.com).
- 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
Fevereiro 2018

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.236,50
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 16.794,65
3-Secretaria Paroquial...................................................... R$ 1.199,00
4-Capelinhas..................................................................... R$ 3.391,85
5-Aluguéis e Muros........................................................... R$ 1.580,00
6-Publicidade Informativo Paroquial................................. R$
900,00
7-Rendimentos bancários.................................................. R$
118,85
8-Carnê da Reforma – 2ª Etapa........................................ R$ 7.190,00
9-Cesta Básica.................................................................. R$
320,00
10-Bazar Paroquial............................................................ R$ 1.900,00
11-Livros – Catequese.......................................................R$
168,00
12-Doações....................................................................... R$ 1.142,30
Total de Entrada................................................................ R$ 62.941,15
SAÍDA
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$
3-Côngrua .......................................................................... R$
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos......................................... R$
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ......................................... R$
6-Aquisição, Consertos, Calhas e Manutenção................. R$
7-Telefone, TV e Internet ................................................. R$
8-Água e Esgoto.................................................................. R$
9- Energia elétrica............................................................... R$
10-Combustível................................................................... R$
11-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$
12-Coleta – Reforma Sede da CNBB................................. R$
13-Capelas – Material de limpeza....................................... R$
14-Informativo Paroquial .................................................... R$
15-Casa Paroquial .............................................................. R$
16-Reforma Salas de Catequese........................................ R$
17-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$
18-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
19-MECEs Ópas .................................................................R$
20-Unimed........................................................................... R$
21-Reforma – Capela Divino Pai Eterno............................. R$
22-Taxas - IPTU.................................................................. R$
23-Tarifas bancárias............................................................ R$
24-Segurança ..................................................................... R$
25-WC Solidário.................................................................. R$
Total de Saída................................................................... R$
Pe. José Hergesse
Pároco

10.971,17
7.003,53
3.192,95
954,00
3.905,25
2.291,78
501,28
741,97
802,16
451,07
1.580,00
3.533,40
654,25
1.379,00
754,48
2.432,00
919,19
300,00
380,00
655,51
1.205,00
361,52
266,85
150,00
1.839,07
47.225,43

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

QUASE PARÓQUIA DIVINO PAI ETERNO

Abril – 2018

01/04 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PA)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (PH)
19h – Matriz (PH)
03/04 (1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
04/04 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (JRG)
05/04 ( 1ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
06/04 (1ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – Sagrado Coração (PH)
07043 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
08/04 (2º 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)
10/04 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito – Novena (JRG)
20h – Condomínio Araucária (PH)
11/04 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
12/04 ( 2ª Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
19:30h – Região Missionária 6 – Visita às Famílias (PH)
13/04 (2ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
14/04 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
15/04 (3º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PA)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
17/04 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Baltimore (PH)
18/04 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
19/04 ( 3ª Qui): 19:30h – Capela Santo Expedito – Festa (PH)
19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
20/04 (3ª Se x ): 5h – Hospital Sorocabana (LCS)
21/04 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
22/04 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PA)
17h – Capela São Cristóvão (PA)
19h – Matriz (PH)
24/04 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena (JRG)
20h – Condomínio Bavária (PH)
25/04 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa, Novena e Bençãos (PH)
26/04 (4º Qui): 19:30h – Capela Divino Pai Eterno – Novena (LCS)
19:30h – Região Missionária 7 – Visita às Famílias (PH)
27/04 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
28/04( 4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
29/04 (5º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PA)
11h – Capela Divino Pai Eterno (PA)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
- (PH): Pe. Hergesse / (PA): Pe. André / (LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos
dos Santos / (JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, enquanto aguarda pelo início
das obras do seu Projeto de Reforma – 2ª Etapa, com previsão para o
próximo mês de julho, está realizando uma reforma no Salão Paroquial
da Quase Paróquia Divino Pai Eterno, no Jardim Monte Mor: colocação
de grades com vidro e forro, conserto da parte elétrica e pintura interna
e externa, no valor de mais ou menos R$ 25 mil reais. As obras devem
terminar até o final do mês de abril 2018.

