
SEMANA SANTA  2019

A Igreja propõe aos cristãos os sagrados mistérios da Paixão, 
Morte e Ressurreição do Filho de Deus, tornado Homem, para 
no martírio da Cruz e na vitória sobre a morte, oferecer a todos 

os homens a graça da salvação.

PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL
DIA 14/04 (DOM): DOMINGO DE RAMOS – COLETA DA CF 2019
                    08h – Hospital Sorocabana 
                    10h – Capela Divino Pai Eterno
                    19h – Matriz 
DIA 17/04 (QUA):  19:30h – Catedral – Missa dos Santos Óleos
DIA 18/04 (QUI):  20h – Matriz   e Capela Divino Pai Eterno  – Lava Pés
                   Adoração:  Matriz: 22h -  Setor Pastoral Familiar/ 23h 

– Setor Juventude
DIA 19/04 (SEX): 06h – Matriz – Via Sacra Paroquial
                    Adoração: Matriz: 08h – Setor Movimentos / 09h – Se-

tor Catequese / 10h – Setor Pastorais Sociais e Regiões Missionárias / 
11h – Setor Liturgia

                    15h – Matriz e Capela Pai Eterno – Adoração da Cruz
                    19h – Matriz – Procissão do Senhor Morto
DIA 20/04 (SAB): 20h – Matriz e Capela Divino Pai Eterno – Vigília Pascal
DIA 21/04 (DOM): DOMINGO DE PÁSCOA
                    07:30h – Matriz
                    09h – Matriz 
                    11h – Capela Divino Pai Eterno 
                    11h – Capela Santo Expedito 
                    19h – Matriz

RP1 – MUTIRÃO DE CONFISSÕES – 20H
- Os Párocos de uma mes-

ma cidade ou Região Pasto-
ral, organizem-se para que 
possam atender as confissões, 
em equipe, nas ocasiões em 
que o afluxo dos fiéis a este 
Sacramento se torna maior.

 - Sejam todos orientados 
quanto ao nome apropriado 
para esses momentos. Ou 
seja: Celebração Comunitária 
da Penitência com absolvição 

individual. ( Diretório Arqui-
diocesano da Pastoral dos 
Sacramentos – DAPS)

PROGRAMAÇÃO
26/03 (4ª Ter): Nossa Senhora Menina  e Santíssimo Sacramento
27/03 (4ª Qua): São Benedito
28/03 (4ª Qui):  Nossa Senhora de Fátima
02/04 (1ª Ter): Menino Deus
03/04 (1ª Qua): Santa Terezinha e Santo Antônio (RJ)
04/04 (1ª Qui): São Pio X, Capela Rainha da Paz  e Pardinho
09/04 (2ª Ter): São João Batista – Itatinga
10/04 (2ª Qua): Sagrado Coração de Jesus e Divino Pai Eterno
11/04 (2ª Qui): Sagrada Família e Nossa Senhora Aparecida

BANDEIRA DO DIVINO
- Durante o Tempo Pascal as 

Bandeiras do Divino visitam as fa-
mílias das 10 Regiões Missionárias.

- Cada Região Missionária 
conta com um Responsável pela 
Bandeira do Divino.

-  Os Responsáveis recebem as 
Bandeiras do Divino  na Matriz, na Mis-
sa das 19h, do domingo de Páscoa.

-  Cada Responsável se organi-
za  de modo que a Bandeira do Di-
vino possa visitar o maior número 

possível de Famílias.
- As Bandeiras do Divino retor-

nam à  Matriz, na Missa das 19h, na 
Solenidade de Pentecostes.
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO, 
RESPEITANDO O ESPAÇO DO 

OUTRO E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS!

EDITORIAL                                                     PASTORAL DA MISSA

- Santo Afonso Maria de 
Ligório (1696-1787), Doutor 
da Igreja: “A comunhão diária 
não pode conviver com o desejo 
de aparecer, vaidade no vestir, 
prazeres da gula, comodidades, 
conversas frívolas e maldosas. 
Exige oração, mortificação, re-
colhimento”.

A SANTA 
MISSA E OS 

SANTOS

- Santa Catarina de Gênova 
(1447-1510) : “O tempo passado 
diante do Sacrário é o tempo mais 
bem empregado da minha vida”.

EUCARISTIA: AS DUAS MESAS
A Santa Missa, também 

chamada de Eucaristia, é o 
memorial perpétuo da Pai-
xão, Morte e Ressurreição 
de Jesus Cristo. Ela é com-
posta de duas partes (Me-
sas)  essenciais, que são a 
Liturgia da Palavra e a Li-
turgia Eucarística, e essas são in-
separáveis! Para que seus efeitos 
sejam aproveitados, é necessário 
que haja uma preparação prévia 

tanto por parte daqueles que or-
ganizam suas devidas partes li-
túrgicas, quanto dos demais que 
participam como fiéis.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A MISSA

EUCARISTIA: A LITURGIA DA PALAVRA

Na Liturgia da Palavra, Deus 
fala ao Seu povo. Essa parte inicia-
-se com a proclamação da primeira 
leitura e vai até a oração dos fiéis. 
Quando a Palavra é proclamada, 
ela se torna viva e eficaz, gerando 
naqueles que bem recebem seus 
devidos frutos. A Palavra de Deus 
merece o máximo respeito, assim, 

aquele que irá proclamá-la não po-
derá fazer de qualquer forma. É 
necessário estar com vestes apro-
priadas, com boa postura, realizar 
solenemente, com voz clara, pau-
sada e com boa pronúncia. O con-
vite que a proclamação da Palavra 
nos faz é de colocarmos em prática 
aquilo que foi anunciado.

1- Na vida de uma pessoa  Cató-
lica  a Missa deve ocupar o 1º lu-
gar na organização do tempo no 
Domingo. Se não é possível parti-
cipar no Domingo, então, no sába-
do, após o meio dia. 
2-Aconselha-se chegar um pou-
co antes do horário estabelecido 
para o início da Missa. 
3-Se chegar um pouco antes, 
pode ser esse, através do folheto,  
um tempo para ser aproveitado 
para se situar melhor em relação 

ao tema da  Liturgia do dia. 
4-Na Missa todos participam, 
respondendo com convicção, de 
modo que o coração sempre cor-
responda ou sinta o que se está 
afirmando com a voz. 
5-Os fieis, enquanto possível, de-
vem cantar  com o Grupo de Can-
to Litúrgico que está  ajudando e 
orientando a Assembleia. 
6- Na hora da Comunhão, seria 
muito bom que os fieis se aproxi-
massem do local onde vão recebê-
-la, antes da chegada do Ministro. É 
uma expressão de respeito pela Eu-
caristia e desejo sincero de recebê-la!

“ SOU CATÓLICO, 
SOU DE MISSA”

Que Deus nos ajude e Senho-
ra 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 
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A Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus encontra-se dividida em 
11 Regiões Missionárias, cada 
uma com 5 ou mais Setores. Nas 
Regiões Missionárias estão sen-
do implantadas diversas ativida-
des pastorais. No momento são 
6: Coordenação Geral da Região 

PARÓQUIA - REGIÕES 
MISSIONÁRIAS

Missionária, MECEs, Capelinhas, 
Terço nas Famílias, Novena de 
Natal/CF e distribuição do Infor-
mativo Paroquial. Uma outra ativi-
dade pastoral que está sendo or-
ganizada  é a Bandeira do Divino 
que, no Tempo Pascal,  visita as  
famílias da Região Missionária. 

Região Missionária 10: São Francisco de Assis 
- Coordenadora:                     - Fone: 
- MECEs: Edison e Cláudia Vasques - Fone: 99790-7431
- Capelinhas: Mércia Ovigli - Fone: 99661-0965
- Novena/CF: Vanda Wincler - Fone: 99680-3741
- Terço nas Famílias: Maria Justina - Fone: 99772-0295
- Informativo Paroquial: Salete e Francisco - Fone: 3814-3882

DIRETRIZES ARQUIDIOCESANAS 
DE MISSÃO E PASTORAL – DAMP

de para chegar às multidões 
que desejam o Evangelho de 
Jesus Cristo. 

– Particularmente no mundo 
urbano, é urgente a criação de 
novas estruturas pastorais, visto 
que muitas delas nasceram em 
outras épocas para responder às 
necessidades do âmbito rural. 

– A diversificação da organi-
zação eclesial, com a criação 
de muitas comunidades, no-
vas jurisdições e organismos 
pastorais, permitiu que muitas 
Igrejas locais avançassem na 

estruturação de uma Pastoral 
Orgânica, para servir melhor às 
necessidades dos fiéis.

– Crescem os esforços de re-
novação pastoral nas Paróquias, 
favorecendo o encontro com 
Cristo vivo, mediante diversos 
métodos de nova evangelização 
que se transformam em comuni-
dade de comunidades evangeli-
zadas e missionárias.

OBS:  O Texto completo 
das Diretrizes Arquidiocesanas 
encontra-se na página da Paró-
quia – scjbotucatu.com.br

PARA REFLETIR
As 4 velas

Quatro velas estavam queimando, calma-
mente. O ambiente estava tão silencioso que 
podia-se ouvir o diálogo que travavam.

A primeira vela disse: - Eu sou a Paz! 
Apesar de minha luz, as pessoas não con-
seguem manter-me, acho que vou apagar. E 
diminuindo devagarzinho, apagou totalmente.

A segunda vela disse: - Eu me chamo Fé! Infelizmente sou muito 
supérflua. As pessoas não querem saber de mim. Não faz sentido conti-
nuar queimando. Ao terminar sua fala, um vento levemente bateu sobre 
ela, e esta se apagou.

Baixinho e triste a terceira vela se manifestou: - Eu sou o Amor! Não 
tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado, só 
conseguem se enxergar, esquecem-se até daqueles à sua volta que 
lhes amam. E sem esperar apagou-se.

De repente... entrou uma criança e viu as três velas apagadas.
- Que é isto? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo 

isso começou a chorar.
Então a quarta vela falou: - Não tenha medo criança. Enquanto eu 

queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a Esperança.
A criança com os olhos brilhantes,  pegou a vela que restava e acen-

deu todas as outras...

3. A RENOVAÇÃO
 DA PARÓQUIA 

- A renovação missioná-
ria das Paróquias se impõe, 
tanto na evangelização das 
grandes cidades como do 
mundo rural de nosso Conti-
nente, que está exigindo de 
nós imaginação e criativida-
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 FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Os pais e a
proteção 
dos filhos

A família não 
pode renunciar a 
ser lugar de apoio, 
acompanhamento, 
guia, embora te-
nha de reinventar 
os seus métodos e 
encontrar novos 

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
SOMOS TODOS IRMÃOS!

A Igreja, as 
culturas e os 

sistemas políticos
Além disso, 

dado que a Igreja 
não está ligada, 
por força da sua 
missão e natureza, 
a nenhuma for-
ma particular de 
cultura ou sistema político, eco-
nômico 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 liberda-
de para cumprir esta sua missão. 

O Concílio considera com 
muito respeito o que há de bom, 
verdadeiro e justo nas institui-
ções tão diversas que o gênero 
humano criou e sem cessar con-
tinua a criar. E a Igreja declara 
querer ajudar e promover todas 

essas instituições, na medida em 
que isso dela dependa e seja com-
patível com a sua própria missão. 

Ela nada deseja mais arden-
temente do que, servindo o bem 
de todos, poder desenvolver-se 
livremente sob qualquer regime 
que reconheça os direitos funda-
mentais da pessoa e da família e 
os imperativos do bem comum. 
Concílio Vaticano II – Cons-
tituição Pastoral Gaudium et 
Spes, sobre a Igreja no mun-
do contemporâneo, nº 42 – 
07/12/1965

recursos. Precisa  considerar a 
que realidade quer expor os seus 
filhos. Para isso não deve deixar 
de se interrogar sobre quem se 
ocupa de lhes oferecer diver-
são e entretenimento, quem en-
tra nas suas casas através dos 
meios de comunicação, a quem 
os entrega para que os guie nos 
seus tempos livres.

 Só os momentos que passamos 
com eles, falando com simplici-
dade e carinho das coisas impor-
tantes, e as possibilidades sadias 

que criamos para ocuparem o 
seu tempo permitirão evitar uma 
nociva invasão. Sempre faz falta 
vigilância; o abandono nunca é 
sadio. Os pais devem orientar e 
alertar as crianças e os adoles-
centes para saberem enfrentar 
situações onde possa haver risco, 
por exemplo, de agressões, abu-
so ou consumo de droga. Papa 
Francisco – Exortação Apostó-
lica Pós-Sinodal Amoris Laeti-
tia, sobre o amor na Família, nº 
260 – 19/03/2016

VIVER COM SABEDORIA
O leão e o ratinho
Um leão, cansado 

de tanto caçar, dor-
mia espichado à som-
bra de uma boa árvore. 
Vieram uns ratinhos 
passear em cima dele 
e ele acordou.

Todos consegui-
ram fugir, menos um, 
que o leão prendeu 
embaixo da pata. 

Tanto o ratinho pe-
diu e implorou que o 
leão desistiu de es-
magá-lo e deixou que 
fosse embora. 

Algum tempo de-
pois, o leão ficou pre-
so na rede de uns 
caçadores. Não con-
seguia se soltar, e fazia a flo-
resta inteira tremer com seus 
urros de raiva.  

Nisso, apareceu o ratinho. 

Com seus dentes afiados, 
roeu as cordas e soltou o leão. 

Moral da História: Uma 
boa ação ganha outra.
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO 

E DA VIDA
Como, quando e por que 
surgiu a Parapsicologia?

O positivismo comptiano im-
põe uma concepção rígida, estrei-
ta e empobrecida do conceito de 
Ciência. De fato, querer impor a 
regularidade e a repetibilidade dos 
fenômenos da Física e da Química 
aos demais ramos da Ciência não 
é estudar a realidade como ela é: é 
adaptá-la. Isto não é científico.

Segundo Oscar Quevedo  “  
O conceito de Ciência, no sin-
gular e em maiúscula, engloba 
o estudo de tudo aquilo que é, 
de toda a realidade natural no 

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS 
EM BUSCA DA VERDADE

A existência humana e a 
mentalidade cientificista

Infelizmente, deve-se 
constatar que o cientificis-
mo considera tudo o que se 
refere à questão do sentido 
da vida como fazendo par-
te do domínio do irracional 
ou da fantasia. Ainda mais 
decepcionante é a perspec-
tiva apresentada por esta 
corrente de pensamento a respei-
to dos outros grandes problemas 
da filosofia que, quando não pas-
sam simplesmente ignorados, são 
analisados com base em analogias 
superficiais, destituídas de funda-
mentação racional.

 Isto leva ao empobrecimento da 
reflexão humana, subtraindo-lhe 
aqueles problemas fundamentais 
que o animal rationale se tem colo-
cado constantemente, desde o início 

da sua existência sobre a terra. Na 
mesma linha, ao pôr de lado a crí-
tica que nasce da avaliação ética, a 
mentalidade cientificista conseguiu 
fazer com que muitos aceitassem a 
ideia de que aquilo que se pode re-
alizar tecnicamente, torna-se por 
isso mesmo também moralmen-
te admissível. Papa João Paulo II 
– Carta Encíclica Fides et Ratio, 
sobre as relações entre a Fé e a 
Razão, nº 88 – 14/09/1998

Em 2018, na China,  
foram realizados 48.365 
batizados.  É este o 
dado apresentado pela 
Agencia Fides, com sede 
em Shiijazhuang, capital 
da Província  chinesa de 
Hebei, que recolhe os 
números das 104 Dio-
ceses católicas reconhe-

efeito e na causa, ou sobrena-
tural na causa e observável no 
efeito, realidade experimental 
ou teórica, dentro ou fora do 
curso normal da Natureza”. 

Para José Lorenzatto “ querer 
submeter a História, a Parapsico-
logia, como ciência e verdade, à 
estatística e laboratório, é um erro 
gravíssimo. É o cientista que deve 
adaptar-se às exigências da reali-
dade e não a realidade aos precon-
ceitos de determinados cientistas”. 

Esta limitação imposta à Psi-
cologia nascente não satisfez em 
nada as mentalidades verdadei-

ramente científicas que dese-
javam conhecer a natureza dos 
fenômenos estranhos, aparente-
mente sem explicação. 

Assim, uma investigação cien-
tífica e independente, à margem 
da Psicologia oficial, foi surgindo 
e se configurando, cada vez mais 
estimulada pelos fenômenos es-
pontâneos que sempre acompa-
nharam o ser humano através 
dos tempos. Estava nascendo a 
Parapsicologia. Continua... ( Cf. 
Benjamim Bossa, Parapsicologia, 
o poder da mente e os mistérios 
da vida, Edições Loyola)

IGREJA CATÓLICA NA CHINA

A fase iniciada com o Acordo 
China-Santa Sé sobre a nomea-
ção de Bispos católicos na China 
poderá  contribuir em vista de 
uma coleta mais realista a res-
peito de outros dados sobre a 
presença da Igreja Católica na 
China. Fonte: Vatican Insider – 
01/03/2019

cidas pelo Governo chinês, nas 
mais de 30 divisões provinciais.

Esse número, porém, não 
contempla os batizados realiza-
dos em muitas comunidades ca-
tólicas que estão presentes nas 
regiões mais isoladas ou nas 
comunidades ainda chamadas 
de “ clandestinas” . 
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ECOLOGIA: CUIDADO 
DA CASA COMUM

O planeta, a tecnologia e o po-
der econômico

Não podemos, porém, ignorar 
que a energia nuclear, a biotec-
nologia, a informática, o conhe-
cimento do nosso próprio DNA e 
outras potencialidades que ad-
quirimos, nos dão um poder tre-
mendo. Ou melhor: dão, àqueles 
que detêm o conhecimento e so-
bretudo o poder econômico para 

está a fazer. Basta lembrar as 
bombas atómicas lançadas em 
pleno século XX, bem como a 
grande exibição de tecnologia 
ostentada pelo nazismo, o co-
munismo e outros regimes to-
talitários e que serviu para o 
extermínio de milhões de pes-
soas, sem esquecer que hoje a 
guerra dispõe de instrumentos 
cada vez mais mortíferos.

BARCO HOSPITAL “ PAPA FRANCISCO” 

Barco Hospital 
“ Papa Francisco” 

Viagem experimental 
no rio Amazonas

A origem da iniciativa está 
na Jornada Mundial da Juventu-
de, em 2013, no Rio de Janeiro, 
quando o Papa Francisco visitou 
o Hospital São Francisco e mani-
festou o desejo que os Freis Fran-
ciscanos realizassem trabalho se-
melhante na região amazônica. De 
início, assumiram 2 hospitais, um 
em Óbidos, e outro em Juruti, am-
bos na região  amazônica. 

Mas, os Freis Franciscanos logo 
perceberam  que as populações ri-
beirinhas tinham dificuldades em 
chegar até os hospitais. E, desse 
modo, partindo da visão do Papa 
Francisco de uma Igreja em “saí-
da”, decidiram construir um Barco 
Hospital que pudesse alcançar es-
sas pessoas lá onde se encontra-
vam, em 12 Municípios, num total 
de 700 mil habitantes. 

Agora, já construído o Barco 
Hospital  com  35 m, transporta 20 
Agentes da Saúde entre médicos e 
outros voluntários de diversas facul-
dades de Medicina do Brasil, espe-

cialistas em ginecologia, pediatria, 
urologia, oftalmologia, cardiologia, 
dermatologia e odontoiatria. 

Tem à disposição, entre outros,  
exames de mamografia, radiogra-
fia, ultrassom, eletrocardiograma e 
um laboratório de análise clínicas. 

A construção do  Barco Hospi-
tal “ Papa Francisco” foi possível 
graças ao repasse de recursos de-
correntes das multas e indeniza-
ções  ambientais executadas pelo 
Ministério Público Federal. Fonte: 
Vatican Insider – 01/03/2019

o desfrutar, um domínio im-
pressionante sobre o con-
junto do gênero humano e 
do mundo inteiro. 

Nunca a humanidade 
teve tanto poder sobre 
si mesma, e nada garan-
te que o utilizará bem, 
sobretudo se se consi-
dera a maneira como o 

 Nas mãos de quem está e pode 
chegar a estar tanto poder? É tre-
mendamente arriscado que resida 
somente numa pequena parte da 

humanidade. Papa Francisco – 
Carta Encíclica Laudato Si, so-
bre o cuidado da Casa Comum, 
nº 104 – 24/05/2015

ANGELUS – ROMA – 10/03/2019
Jesus, enfrentando as provações, ven-

ce três vezes a tentação para aderir ple-
namente ao projeto do Pai. E indica-nos 
os remédios: a vida interior, a fé em Deus, 
a certeza do seu amor e de que Deus nos 
ama, que é Pai, e com esta certeza vence-
remos qualquer tentação.

Contudo há um aspecto sobre a qual 
gostaria de chamar a atenção, algo in-
teressante. Jesus ao responder ao ten-
tador não entra em diálogo com ele, 
mas responde aos três desafios só com a Palavra de Deus. Isto ensina-
-nos que com o diabo não se dialoga, não se deve dialogar, só se lhe 
responde com a Palavra de Deus. Papa Francisco – 1º Domingo da 
Quaresma – Angelus – Roma - 10/03/2019

UNÇÃO DOS ENFERMOS – 2019
No próximo mês de maio, 

sob a coordenação dos MECEs 
e Coordenadores Gerais, será 
administrado nas 10 Regiões 
Missionárias, o Sacramento da 
Unção dos Enfermos aos En-
fermos e Idosos com mais de 60 anos de idade. A programação completa 
e as orientações estarão no IP de maio.
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  BALANCETE MENSAL
FEvErEiro 2019

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 27.688,60
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 17.706,25
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$   1.547,00
4-Capelinhas..................................................................... R$   3.149,70
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$   2.144,00
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
7-Rendimentos bancários.................................................  R$      321,03
8-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$   1.030,00
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$   1.210,00
10-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   1.310,00
11-MECEs – Ópas............................................................  R$      736,00
12-Livros da Catequese.................................................... R$      876,00
13-Doações....................................................................... R$   1.554,00
Total de Entrada................................................................ r$ 60.272,58 

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$  14.642,56
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    7.455,20
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.323,85
4-Espórtula  Diác. Luiz Carlos............................................. R$       998,00
5-Espórtula Pe. André ........................................................ R$    1.100,00
6-Pastorais, Liturgia e Escritório......................................... R$    4.622,12
7-Cestas -  Famílias Carentes............................................. R$    2.244,30
8-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$       717,75
9-Telefone, TV e  Internet  ................................................. R$       723,63
10-Água e Esgoto............................................................... R$    1.456,71
11-Terreno Divino Pai Eterno (8/16)................................... R$    5.000,00
12-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas)... R$       385,54
13-Energia elétrica.............................................................. R$    1.180,68 
14-Combustível................................................................... R$       413,97
15-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$    1.640,00
16-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.517,00
17-Casa Paroquial .............................................................  R$       367,63
18-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
19-Unimed........................................................................... R$       694,39
20-Tarifas bancárias........................................................... R$       241,40
21-IPTU............................................................................... R$       723,04
22-Segurança ..................................................................... R$       150,00
23-Reforma – 2ª Etapa........................................................ R$  20.933,19
Total de Saída................................................................... r$ 70.830,96 

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

PAINEL DO DÍZIMO 
FEvEREIRO 2019

- Total de Dizimistas: 1.090
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 453
- Novos Dizimistas: 05
- Total arrecadado: R$ 27.688,60

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 Paro-
quial ou no Plantão do Dízimo! 

ATENdiMENTo PAroQUiAL
- SECrETAriA PAroQUiAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / 

Sábado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: : Gabriely  
e Cidinha.

- 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 fei-

ra, 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. 4ª feira: das 19h às 22h.  Em outros horários, combinar direta-
mente com o Padre (pe.hergesse@gmail.com)

- MArCAr MiSSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marca-
das na Secretaria Paroquial, pessoalmente ou por telefone. Nas Cape-
las, 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

- 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 
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05/04 (1ª Sex): 05:30h – Matriz – ProciSSão da Penitência e MiSSa (PH)
                           19:30h – Matriz  - coração de JeSuS (Ph)
06/04 (1º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito  (PV)
                           18:30h – Matriz  (Ph)  
                           19h – CaPela diVino Pai eterno  (Ja )
07/04 (1º doM): 07:30h – Matriz (Ph)
                           09h – Matriz  (Ph)
                           11h – CaPela diVino Pai eterno  (Ph)
                           11h – CaPela Santo exPedito (P)
                           17h – CaPela São CriStóVão (eG)
                           19h – Matriz  (Ph)
10/04 (2ª Qua): 15h – Matriz – MiSSa e novena da Sobriedade (Ph)
                           20h – Matriz – Mutirão de confiSSõeS   
12/04 (2ª Sex): 05:30h – Matriz – ProciSSão da Penitência (Ph)
                           19:30h – CaPela Santo antônio – benção doS PãeS  (P) 
13/04 ( 2º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito (Ph)
                           18:30h – Matriz  (lCS)
                           19h – CaPela diVino Pai eterno  ( eG )                      
14/04 (2º doM): doMingo de raMoS – coleta da cf 2019
                           08h – hoSPital SoroCabana – benção de raMoS (Ph)
                           10h – CaPela diVino Pai eterno – benção de raMoS (lCS)
                           19h – Matriz  (Ph)
17/04 (3ª Qua): 19:30h – Catedral – MiSSa doS SantoS ÓleoS
18/04 (3ª Qui): 20h – Matriz – lava PéS (Ph)
                           22h – Matriz – adoração 
                           20h – CaPela diVino Pai eterno – lava PéS (lCS)
19/04 (3ª Sex): 06h – Matriz – via Sacra ParoQuial  (Ph)
                           08h – Matriz – adoração 
                           15h – Matriz – adoração da cruz (Ph)
                               15h - CaPela diVino Pai eterno – adoração da cruz  (lCS)
                           19h – Matriz – ProciSSão do SenHor Morto (Ph)
20/04 ( 3º Sab): 20h -  Matriz - vigília PaScal  (Ph)
                           20h – CaPela diVino Pai eterno – vigília PaScal (lCS)
21/04 (3º doM): doMingo de PáScoa
                           07:30h – Matriz (lCS)
                           09h – Matriz  (Ph)
                           11h – CaPela diVino Pai eterno  (Ph)
                           11h – CaPela Santo exPedito   (lCS)
                           19h – Matriz  (Ph)
24/04 (3ª Qua): 15h – Matriz – MiSSa e novena  (JrG)                            
27/04 (4º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito (Ph)
                           18:30h – Matriz  (lCS)                                                       
                           19h – CaPela diVino Pai eterno  (eG )                      
28/04(4º doM): 07:30h – Matriz (Ph)
                           09h – Matriz  (Ph)
                           10:30h – Matriz – batizado (Ph)
                           11h – CaPela diVino Pai eterno  (lCS)
                           11h – CaPela Santo exPedito ( PV )
                           17h – CaPela São CriStóVão (lCS)
                           19h – Matriz  (Ph)

- MiSSaS: (PH): Pe. herGeSSe / (cJ): Côn. JoinVille/ (lcS): diáCono 
PerManente luiz CarloS doS SantoS/ (Jrg): MeP JoSé roQue GaSPe-
rini /  (P): MeP Palhinha; (Pc): MeP Paulo CaMarGo;  (Pv): MeP Paulo 
VolPato; (Ja ): MeP JoSé antônio / (eg): MeP éMerSon GaMito.

PROJETO DE REFORMA - 2ª ETAPA

Por motivo de chuva houve atra-
so na conclusão das obras de Re-
forma da 2ª Etapa.  Está faltando 
concluir a troca do beiral  e a pintura 
externa do Salão Paroquial na Rua 
Ten. João Francisco e na parte in-
terna do Pátio da Matriz. 

Considerando a atual  situação 
econômica da Paróquia, o Conselho 
Administrativo Paroquial – CAP –  
decidiu iniciar já, no mês de abril, o 
Projeto de Reforma – 3ª Etapa, que 
consiste no acabamento das obras do  
Salão Paroquial Menor, localizado no 

sub- solo do Salão Paroquial Maior,  
com  cozinha, dispensa, banheiro e 
capacidade para 100 pessoas. 

Se os Paroquianos continuarem 
generosos em suas contribuições, 
acreditamos que até a Festa do 
Padroeiro, no início de junho, essa 
parte já poderá ser usada. 

O Projeto de Reforma – 4ª 
Etapa – será a pintura externa da 
Matriz, com previsão de início das 
obras para  julho de 2020.

Continuamos contando com a 
compreensão e ajuda de todos!

EQUIPE PAROQUIAL DE FORMAÇÃO

Conclusão do Projeto de Reforma – 2ª Etapa – Troca do Beiral e Pintura Externa

1º Grupo: com a participação de membros do Setor liturgia
No próximo dia 08 de abril terá início o 2º Grupo que vai receber o conte-

údo do Kerígma ( Anúncio, Conversão, Discipulado, Comunhão e Missão) 
que está sendo apresentado pelos membros da Equipe Paroquial de For-
mação, seguindo as orientações do Projeto Arquidiocesano de Formação.

Do 2º Grupo participam os Setores Família e Catequese. Estas são 
das datas dos 5 Encontros, sempre às segundas-feiras, das 19:30h às 
21:30h: 08/04 – 15/04 – 22/04 – 29/04 e 06/05

Cuidando bem de quem já participa, acolhendo bem quem nos 
procura e procurando pelos afastados.


