
AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
O Mês Vocacional  está  sen-

do brado no contexto do Ano 
Nacional Mariano, proclamado 
pela CNBB, por ocasião dos 
300 anos do encontro da ima-
gem de Nossa Senhora Apa-
recida, no Rio Paraíba do Sul. 
Por isso, a escolha da temáti-
ca dedicada a Nossa Senhora 
também se fez presente. 

“A Igreja no Brasil realmen-
te deseja neste mês de agosto 
de 2017 promover  um grande 

PE. GUSTAVO VIARO CÔRREA
Neste último ano, o Pe. Gus-

tavo nos ajudou presidindo a 
Santa Missa, no 4º Domingo, 
às 11h, na Capela Santo Expe-
dito.  No final do mês de agos-
to, como membro do Clero da 
Arquidiocese de Botucatu,  ele 
viaja para  Roma , onde, por 2 
anos,   na Pontifícia Universi-
dade Lateranense, vai fazer  o 

mutirão e dentro das comemorações dos 300 anos do en-
contro da imagem de Nossa Senhora Aparecida realmen-
te suplicar ao céu que não falte operários para a vinha. 
Esperamos que muitos jovens do sexo feminino e do sexo 
masculino possam responder como fez Maria: Eis-me 
aqui, faça-se segundo a Tua palavra”, explica o arcebispo 
de Porto Alegre e presidente da Comissão para os Minis-
térios Ordenados da CNBB, dom Jaime Spengler.

1ª EJC DA PARÓQUIA SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS

Será realizado nos dias 
1,2 e 3 de setembro, na Casa 

Santo Inácio,  o 1º Encontro 
de Jovens com Cristo (EJC) 
da Paróquia Sagrado Cora-
ção de Jesus. 

O EJC tem por objetivo a 
evangelização de jovens com 
idades entre 17 e 30 anos, e 
formação de um círculo de 
convivência no âmbito Paro-
quial/Pastoral.  Aqueles que 
já participaram do EJC são 
chamados "encontreiros", e 
os que estão participando 
pela primeira vez são cha-
mados de "encontristas".

Mestrado em Di-
reito Canônico. Ao 
Pe. Gustavo, nos-
sos  agradecimen-
tos  pela ajuda que 
nos deu, a certeza 
de nossas orações 
e os sinceros vo-
tos de bom êxito 
nos estudos!
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO, 
RESPEITANDO O ESPAÇO DO 

OUTRO, E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS!

Editorial

Capela Divino Pai Eterno – Entrada principal 
Jardim Monte Mor – Botucatu, SP

Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
No ano pas-

sado, Dom 
Mauricio Grotto 
de Camargo, 
Arcebispo Me-
tropolitano de 
Botucatu, criou 
a Quase-Paró-
quia Divino Pai 
Eterno, com 
sede na Capela, 
localizada no 
Jardim Monte 
Mor. A supervi-
são continua  sendo do Pároco 
da Sagrado Coração de Jesus, 
mas a condução das atividades 
pastorais está sob a responsa-
bilidade do Diácono Permanen-

te Luiz Carlos dos Santos. 
Nessa fase de preparação 

da futura Paróquia, a contabi-
lidade continua centralizada na  
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus. As atividades pastorais, 
porém, já estão sendo organi-
zadas levando em considera-
ção a realidade atual da Quase 
Paróquia que é formada pelos 
Setores Missionários São Lucas, 
Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro e São Cristóvão. 

 Como linha divisória  que se-
para o território da  Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus e o 
da Quase Paróquia Divino Pai 
Eterno, embora ainda dependa 
da aprovação do Arcebispo, es-

tamos trabalhando como sendo 
a Rua Carlos Guadagnini. 

Nesse caso, o Setor Missio-
nário Santa Edwirges continua 
pertencendo à Paróquia Sagra-
do Coração de Jesus; o Setor 
Missionário São José, por sua 
vez, será dividido  em dois: uma 
parte continua sendo da Sagra-
do Coração de Jesus e a outra 
parte, com um outro nome a ser 

escolhido, da Quase Paróquia 
Divino Pai Eterno. 

Que Deus nos ajude e Se-
nhora 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: jhergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

Coordenadora, Professoras e Alunas do
1º Grupo de Alfabetização de Adultos – 2016-2017

Professoras Katia, Edorilda e 
Ivanira, que não mediram es-
forços e dedicação ao projeto, 
02 alunas já concluíram e 02 
ainda continuam matricula-
das, mas já em estágio avan-
çado de alfabetização. Das 
05 alunas, que por motivos 
diversos deixaram o projeto, 
somente 01 deixou, sem saber 
ler e escrever o nome.  

O projeto terá continuidade 

e os interessados deverão se 
dirigir à Secretaria Paroquial da 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus para efetuarem as matrí-
culas. As aulas terão início no 
mês de agosto às 3ª e 4ª feiras 
das 9h às 11h; no período da 
tarde das 14h às 16h e no pe-
ríodo noturno das 19h às 21h. 
Coordenadora Paroquial: Iva-
nira Tardivo do Amaral – Fone: 
3882-2380/99798-7782

O Curso de 
Alfabetização 
de Adultos 
da Paróquia 
Sagrado Co-
ração de Je-
sus iniciou-se 
em maio de 
2016, com 09 
alunos matri-
culados, de 
diversos bair-
ros da cidade 
de Botucatu. 
Com a cola-
boração das 
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

A maioria 
das famílias 
respeita os 
idosos, rodeia-
-os de carinho 
e considera-os 
uma bênção. 
Um agrade-
cimento espe-
cial deve ser 
dirigido às 
associações e 
movimentos fa-

prova os seus entes queridos».  «A valorização da fase conclusiva da vida 
é, hoje, ainda mais necessária, porque na sociedade atual se tenta, de 
todos os modos possíveis, ocultar o momento da passagem. 

Às vezes, a fragilidade e dependência do idoso são iniqua-
mente exploradas por mero proveito econômico. Um grande nú-
mero de idosos é acolhido em estruturas da Igreja, onde podem 
viver num ambiente sereno e familiar a nível material e espi-
ritual. Papa Francisco – Exortação Apostólica Amoris Laetitia 
– Sobre o amor na Família, nº 48 – 19/03/2016

MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO DE  
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

Nesta luz aparecem-nos cla-
ramente as notas características 
do amor conjugal, acerca das 
quais é da máxima importância 
ter uma ideia exata. É, antes de 
mais, um amor plenamente hu-
mano, quer dizer, ao mesmo tem-
po espiritual e sensível. Não é, 
portanto, um simples ímpeto do 
instinto ou do sentimento; mas 
é também, e principalmente, ato 
da vontade livre, destinado a 
manter-se e a crescer, mediante 
as alegrias e as dores da vida 
cotidiana, de tal modo que os es-
posos se tornem um só coração e 
uma só alma e alcancem juntos a 
sua perfeição humana.

É depois, um amor total, quer 
dizer, uma forma muito especial 
de amizade pessoal, em que os 

esposos generosamente comparti-
lham todas as coisas, sem reservas 
indevidas e sem cálculos egoístas. 
Quem ama verdadeiramente o pró-
prio consorte, não o ama somente 
por aquilo que dele recebe, mas 
por ele mesmo, por poder enrique-
cê-lo com o dom de si próprio.

É, ainda, amor fiel e exclusi-
vo, até à morte. Assim o conce-
bem, efetivamente, o esposo e a 
esposa no dia em que assumem, 
livremente e com plena consci-
ência, o compromisso do vínculo 
matrimonial. Fidelidade que por 
vezes pode ser difícil; mas que é 
sempre nobre e meritória, nin-
guém o pode negar. Papa Paulo 
VI – Carta Encíclica Humanae 
Vitae, sobre a regulação da nata-
lidade, nº 09 – 25/07/1968

PARA REFLETIR
Os dois burros

Um lavrador tinha dois 
burros. Para que não fu-
gissem, resolveu amarrá-
-los em uma só corda, 
cada um em uma extre-
midade. Depois de algum 
tempo, os dois começaram 
a sentir fome. A comida 
estava perto. Grandes 
montes de feno estavam 
ao alcance dos dois.  Am-
bos  tentaram chegar até 
eles. A corda era muito curta e, 
puxando cada qual para o seu 
lado, nenhum dos dois conse-
guia alcançar o seu monte de 

feno. Depois de muita conversa,  
compreenderam que o melhor 
era os dois comerem um monte 
de feno por vez...

miliares que trabalham a favor dos idosos, sob o aspecto espi-
ritual e social. Nas sociedades altamente industrializadas, onde 
o seu número tende a aumentar enquanto diminui a taxa de na-
talidade, os idosos correm o risco de ser vistos como um peso. 

Por outro lado, os cuidados que requerem muitas vezes põem a dura 



Página 4 Informativo Paroquial

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: 
VER, JULGAR E AGIR

Cidade 
do Vaticano
 21/02/2015
Gostaria de 

lhe manifestar, 
bem como aos 
líderes que se 
e n c o n t r a r ã o 
em Hamburgo, 
o meu apreço 
pelos esforços 

No Documento programático do meu Pontificado dirigido aos 
fiéis católicos, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, voltei 
a propor quatro princípios de ação para a construção de socie-
dades fraternais, justas e pacíficas: o tempo é superior ao es-
paço; a unidade prevalece sobre o conflito; a realidade é mais 
importante que a ideia; e o todo é superior às partes. 

É evidente que estas linhas de ação pertencem à sabedoria 
multissecular de toda a humanidade e, por isso, considero que 
possam servir também como contribuição para a reflexão du-
rante o encontro de Hamburgo e inclusive para avaliar os seus 
resultados. Papa Francisco – Carta à Chanceler alemã Ange-
la Merkel – Por ocasião do G20, em Hamburgo -  29/06/2017

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM 
BUSCA DA VERDADE

Por conseguinte, se na 
história houve ou há formas 
de violência perpetradas em 
nome de Deus, elas não de-
vem ser atribuídas ao mono-
teísmo, mas a causas históri-
cas, principalmente aos erros 
dos homens. Ao contrário, é 
precisamente o esquecimento 
de Deus que imerge as socie-
dades humanas numa forma 
de relativismo, que gera inevi-
tavelmente a violência.

 Quando se nega a todos a 
possibilidade de se referirem 
a uma verdade objetiva, o di-
álogo torna-se impossível e 
a violência, declarada ou es-
condida, torna-se a regra dos 
relacionamentos humanos. 
Sem a abertura ao transcen-
dente, que permite encontrar 
respostas às interrogações 
sobre o sentido da vida e a 
maneira de viver de modo 

moral, sem esta abertura o 
homem torna-se incapaz de 
agir em conformidade com a 
justiça e de se comprometer 
em prol da paz.  Papa Ben-
to XVI – Assembleia Ple-
nária da Comissão Teoló-
gica Internacional – Roma 
– 07/12/2012

SALÃO PAROQUIAL – EVENTOS 

Com a finalidade de angariar recursos para a execução 
das obras da 2ª Etapa,  do projeto de reformas estabeleci-
do pelo Conselho Administrativo Paroquial – CAP - previs-
ta para iniciar em fevereiro de 2018, a Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus está realizando diversos eventos: 

-  12 de agosto (2º sab):   19h - Bingo 
-  10 de setembro( 2º dom): 12h – Almoço - Polenta na tábua
-  14 de outubro ( 2º sab): 19h – Bingo
-  12 de novembro (2º dom):  Almoço - Macarronada 
-  09 de dezembro (2º sab): 19h – Bingão do Ano

Participe você e sua Família! 

envidados para assegurar a governabilidade e a estabi-
lidade da economia mundial, com especial atenção aos 
mercados financeiros, ao comércio, aos problemas fis-
cais e, de modo mais geral, a um crescimento da econo-
mia mundial que seja inclusivo e sustentável. 
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA A 
SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

Os Fenômenos Parapsicológi-
cos  não são  tratados  pela Psi-
cologia, Psiquiatria, Neurologia e, 
nem mesmo, pela Teologia. A não 
ser, quando esses especialistas  
possuem, pelo menos,  algumas 
noções de Parapsicologia. Aos 
poucos, todavia, foi surgindo uma 
ciência  que procurava  acolher, 
compreender e explicar tais fe-
nômenos, até então, atribuidos à 
ação dos seres do outro mundo... 
Nascia, assim, a Parapsicologia. 

Hoje se sabe que o organismo humano produz correntes elétricas e 
onde existe corrente elétrica existe ali um campo magnético. Nas pes-
soas normais a energia da mente humana  é imperceptível, mas em pes-
soas dotadas de faculdades parapsicológicas, em estado de transe, essa 
energia pode manifestar-se de modo muito intenso.

Segundo a Parapsicologia, a  energia produzida pela  mente humana  

- Quanto mais consciente do seu ser Católico, mais frequente é 
a participação na Missa. Ou, então, quanto mais participa da Mis-
sa, mais consciência vai adquirindo do seu ser Católico.

- Católico que é Católico, com chuva ou sem chuva, com pregui-
ça ou sem preguiça, participa da Missa.

- Quando um Católico (a) deixa de participar da Missa, não de-
mora muito, acaba também por abandonar a Fé Católica, ou até 
mesmo, ficar sem religião.

- Na Missa somos alimentados espiritualmente na Mesa da Pa-
lavra e na Mesa da Eucaristia. Continua...

é chamda de Telergia.  Do grego tele – longe, e ergon – atividade. Trata-
-se de uma energia potente, mas ainda impossível de ser  controlada ou 
usada pelos seres humanos. Durante a guerra fria, os Russos tentaram 
fazer uso dessa energia, mas sem resultados concretos. 

Como toda energia, essa energia mental também produz “ descarga 
elétrica”, que foge do controle voluntário humano, que na Parapsicolo-
gia, é conhecida como Psicorragia. Alguns Fenômenos Parapsicológicos 
são, de acordo com a Parapsicologia,  resultado dessas descargas elé-
tricas da mente humana inconsciente. Como exemplo, a Pirogênese e o 
Aporte. Continua...     Pe. José Hergesse

VIVER COM SABEDORIA
O empregado e 

a gentileza
Certo dia ao tér-

mino do trabalho, 
um empregado 
foi inspecionar a 
câmara frigorifi-
ca. Sem perceber, 
a porta se fechou 
e ele ficou preso 
dentro da câma-
ra. Bateu na porta 
com força, gritou 
por socorro,  mas 
ninguém o ouviu; todos já haviam saído para suas casas e era 
impossível que alguém pudesse escutá-lo.

Já estava quase cinco horas preso, debilitado com a tempera-
tura insuportável. De repente a porta se abriu e o vigia entrou 
na câmara e o resgatou com vida.

Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia:
- Porque foi abrir a porta da câmara se isto não fazia parte da 

sua rotina de trabalho?
Ele explicou:  - Trabalho nesta empresa há 35 anos; centenas 

de empregados entram e saem aqui todos os dias; ele é o único 
que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de 
mim ao sair. Hoje pela manhã disse “Bom dia” quando chegou. 
Mas não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que 
poderia ter-lhe acontecido algo…
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OS MUÇULMANOS E 
NOSSA SENHORA

Mesquita Maria, Mãe de Jesus – Emirados Árabes Unidos 

PADRE BRASILEIRO NO VATICANO
Papa Francisco nomeou, 

no último dia 31 de maio, 
como secretário do Dicasté-
rio para os Leigos, a Famí-
lia e a Vida, o Pe. Alexandre 
Awi Mello, I. Sch., Diretor 
Nacional do Movimento de 
Schoenstatt no Brasil.

Padre Alexandre Awi 
Mello, I. Sch. nasceu 17 de 
janeiro de 1971 no Rio de Ja-
neiro. Foi ordenado sacerdote 
em 7 de julho de 2001 como  
membro do Instituto Secular 
dos Padres de Schoenstatt. 
Completou seus estudos de 
Filosofia e Teologia na Pon-
tifícia Universidade Católica 
de Santiago do Chile; obteve 
licenciatura em Teologia na 
Philosophisch-Theologische 
Hochschule Vallendar (Ale-

manha, 2000) e está con-
cluindo um doutorado em 
Mariologia na Universidade 
de Dayton – Instituto Inter-
nacional de Pesquisa Marian, 
em Ohio, nos Estados Uni-
dos. Fonte: Boletim da Sala 
Stampa – Santa Sé

As autoridades dos Emira-
dos Árabes Unidos decidiram 
mudar o nome de uma de suas 
mesquitas, lugar de culto mu-
çulmano, para que, de agora 
em diante, se chame “Ma-
ria, Mãe de Jesus”.

Segundo informa ‘Gulf 
News’, a mudança de nome 
a “Mariam Umm Eisa”, ára-
be para “Maria, Mãe de Je-
sus”, foi decidido pelo xei-
que Mohammad Bin Zayed 
Al Nahyan, príncipe de Abu 

Dhabi e Comandante Geral 
das Forças Armadas dos Emi-
rados Árabes Unidos.

O  Vigário Apostólico da 
Arábia do Sul, o Bispo católi-
co Paul Hinder, expressou sua 
satisfação pela mudança de 
nome da mesquita e disse que 
Maria “está de forma proe-
minente na Bíblia e no Corão 
(o livro sagrado muçulmano) 
e constitui um laço importan-
te entre cristãos e islâmicos”.   
Fonte:   ACI Digital

DIRETÓRIO ARQUIDIOCESANO DA 
PASTORAL DOS SACRAMENTOS
DAS ORIENTAÇÕES 

GERAIS 
- A Pastoral dos Sacramen-

tos será realizada à luz da Pa-
lavra de Deus e numa dimensão 
missionária: cuidando dos que 
já participam, acolhendo bem 
aqueles que nos procuram e 
procurando pelos que se encon-
tram afastados.

- As taxas estabelecidas 
para os Sacramentos e docu-
mentos emitidos pelas Secre-
tarias Paroquiais devem se-
guir os valores determinados 
pela Arquidiocese. No caso de 
pessoas economicamente ca-
rentes, as taxas e os valores 
sejam espontâneos.

- Em todas as Paróquias seja 
implantada a Pastoral do Dízi-

mo, como forma de manutenção 
do culto divino, do sustento dos 
Ministros, das obras de aposto-
lado e de caridade.
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  BALANCETE MENSAL
JuNho 2017

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 26.396,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 17.478,35
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$      981,50
4-Capelinhas...................................................................... R$  3. 067,80
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$   2.530,00
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00 
7-Rendimentos bancários.................................................. R$      431,19
8-Carnê da Reforma do Salão Paroquial........................... R$   1.920,00
9-Bazar Paroquial.............................................................. R$   1.110,00
10-Cesta Básica................................................................ R$      290,00
11-Livros da Catequese....................................................  R$      104,00
12-Almoço Italiano............................................................. R$   8.247,00
13-Festa Capela Divino Pai Eterno (1ª Parte)................... R$   1.417,00
14-Doações....................................................................... R$   1.123,40
Total de Entrada................................................................ r$ 66.096,20

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais, Rescisão, Férias e GPS.. R$ 16.814,39
2-Mitra Arquidiocesana...................................................... R$   6.514,76 
3-Côngrua ......................................................................... R$   3.142,37
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos....................................... R$      937,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ....................................... R$   2.923,58
6-RPAs - limpeza das Capelas e Salão Paroquial............. R$   2.480,00
7-Aquisição, Consertos e  Manutenção de Imóveis.......... R$   2.655,64
8-Material de Limpeza – Matriz e Capelas........................ R$      394,62
9-Telefone, TV e  Internet  ............................................... R$    1.122,38
10-Água e Esgoto.............................................................. R$       863,36
11- Energia elétrica...........................................................  R$       993,10
12-Combustível................................................................. R$       360,10
13-Informativo Paroquial (diagramação, impressão e frete)........R$   1.379,00
14-Casa Paroquial ............................................................ R$      858,90
15-Cesta Básica – Famílias carentes................................ R$    1.728,20
16-Manutenção e conserto do Relógio da Matriz.............. R$      800,00
17-Unimed.........................................................................  R$      574,45
18-Espórtula Novena do Padroeiro...................................  R$      300,00
19-Taxas - IPTU................................................................ R$   1.125,07
20-Tarifas bancárias.........................................................  R$      177,56
21- Segurança .................................................................. R$       150,00
22-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material).......  R$  56.080,06
Total de Saída................................................................. r$ 102.374,54

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
- 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 - JUNHO 2017

- Total de Dizimistas: 951
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 481
- Novos Dizimistas: 07
- Total arrecadado: R$ 26.396,00

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, 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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01/08 (1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito – Novena dos 3 Santos (PH)
02/08 (1ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  Bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
03/08 (1ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 14 – Visita às Famílias (PH)
                          19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
04/08 (1ª Sex): Sagrado Coração de Jesus
                          15h – Hospital Sorocabana  (LCS)
                          19:30h - Matriz  (PH)
05/08 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
                          18:30h – Matriz (PH)
06/08 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                           09h – Matriz (PH)
                           11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
                           11h – Capela Santo Expedito (PH)
                           17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                           19h – Matriz (PH)
08/08 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
09/08 (2ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  Bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
10/08 (2ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 14 – Visita às Famílias (PH)
                          19:30h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11/08 (2ª Sex): 15h – Hospital  Sorocabana (LCS)
                           19:30h – Capela  Santo Antônio – Benção dos Pães (PH)
12/08 (2º Sab):  16h – Capela Santo Expedito (LCS)
                          18:30h – Matriz (LCS)
13/08 (2º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
                           09h – Matriz (PH)
                           11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
                           11h – Capela Santo Expedito (PH)
                           17h – Capela São Cristóvão (PH)
                           19h – Matriz (PH)
15/08 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
16/08 (3ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  Bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
17/08 (3ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 14 – Visita às Famílias (PH)
18/08 (3ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
                          19:30h – Matriz – terço com as Famílias
19/08 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
                          18:30h – Matriz  (PH)    
20/08 (3º Dom):  07:30h – Matriz (PH)
                           09h – Matriz (PH)
                          11h – Capela Divino Pai Eterno (PH)
                           11h – Capela Santo Expedito (P)
                           17h – Capela São Cristóvão (LCS)
                           19h – Matriz   (PH)
22/08 (4ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
23/08 (4ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  Bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
25/08 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
26/08 (4º Sab):  16h – Capela Santo Expedito (LCS)
                           18:30h – Matriz  (PH)    
27/08 (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)
29/08 (5ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito  - Novena dos 3 Santos (PH) 
30/08 (5ª Qua): 15h – Matriz – Missa,  Bençãos   e Novena da Sobriedade (PH)
31/08 (5ª Qui): 19:30h – Setor Missionário 14 – Visita às Famílias (PH)

- (PH): Pe. Hergesse / (PGV):Pe. Gustavo Viaro /(LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos 
dos Santos / (P): Ministro Extraordinário da Palavra Palhinha

-  Na Capela Santo Expedito, às 19:30h, nas terças-feiras é celebrada a Missa e realizada a 
Novena dos 3 Santos: Santo Expedito, São Judas Tadeu e São Frei Galvão.

PASTORAL DA PESSOA IDOSA

A Pastoral da Pessoa Idosa da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, está se organizando em 4 áreas de atuação:

1- Visita aos Idosos. Com 11 Líderes e acompanhando  35 
Idosos em suas residências, procura  como específico da Pasto-
ral, incentivar  e possibilitar ao  Idoso o acesso aos meios neces-
sários em vista de uma vida vivida com dignidade. Coordenadora 
Paroquial:  Eva Franco dos Santos - Fone: 3354-7962 

2- Bingo dos Idosos.  Com o Salão reformado, sobretudo no 
período da tarde, está sendo montado um esquema de diversas  
atividades para as pessoas idosas. Agora, de início, às terças-
-feiras, das 14h às 17h, acontece, sem fins lucrativos, mas como 
momento de encontro e entretenimento, o Bingo dos Idosos.  Co-
ordenadora:  Maria Helena Bernardo - Fone: 3882-5798

3- Missa com as pes-
soas Idosas. Na Matriz, nas 
quartas-feiras, às 15h, é ce-
lebrada a Missa com a parti-
cipação das pessoas Idosas 
dos diversos Setores Missio-
nários, com a ajuda das Equi-
pes que são responsáveis 
pela transporte dos Idosos de 

suas casas até a Matriz, e o retorno após a Missa. Coordenadora:   
Aparecida Franco (Cidinha)    - Fone:  99775-7587

4- Associação Coração de Jesus.  O  Conselho Adminis-
trativo Paroquial – CAP – está estudando a viabilidade de um 
projeto que possa atender pessoas Idosas de baixo poder aquisi-
tivo que residem sozinhas e que tenham interesse em residir em  
Residências comuns, com suas despesas divididas e suas ati-
vidades organizadas, acompanhadas e supervisionadas por uma 
Associação ligada à Paróquia Sagrado Coração de Jesus.


