
AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
Em 1981, a Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em sua 19ª Assembleia Geral, ins-
tituiu agosto como o Mês Voca-
cional. O objetivo principal era o 
de conscientizar as comunidades 
da responsabilidade que comparti-
lham no processo vocacional.

É por isso que cada domingo 
do mês de agosto é dedicado à ce-
lebração de uma determinada vo-
cação. No primeiro, celebra-se  os 
Ministérios Ordenados (Diáconos, 
Presbíteros e Bispos); no segundo, 
o Matrimônio junto à semana da 

Família; no terceiro, a Vida Con-
sagrada, e por fim, no quarto, a 
vocação dos Leigos.

SEMANA NACIONAL 
DA FAMÍLIA – 2018

PROGRAMAÇÃO 
PAROQUIAL

ABERTURA: 12/08/2018
(2º Dom) – 19h – Matriz

INICIATIVAS: Cada Pastoral 
e Movimento trabalhará o tema 
em suas  atividades paroquiais

ENCERRAMENTO: 
19/08/2018 (3º Dom) 

19h - Matriz

GRUPO PRESENÇA AMIGA

Os atuais membros do Grupo 
Presença Amiga – Julho 2018

A Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, como expressão de sua 
dimensão samaritana, constituiu 
um grupo de pessoas voluntárias 
que estão a serviço dos pacientes 
da UNESP que se encontram sem 
acompanhantes. Nesse primeiro 
momento, também como experi-
ência, os Voluntários estão cola-
borando no Setor Observação, 
do Pronto Socorro. Constatada a 
ausência de acompanhante, a As-
sistência Social da UNESP  entra 
em contato com a Coordenação 
Paroquial do “Grupo Presença 
Amiga”  que envia o Voluntário 
disponível naquele momento. 

“ Ao fazer a companhia so-
lidária, pela primeira vez, vi o 
quanto isso é importante, pois 
existem outros seres humanos 
que realmente precisam de aju-
da. Fazer algo por quem nunca 
tínhamos visto é maravilhoso ”.  
Isabel Cristina Ribeiro Bedoya

“   Esse trabalho é muito gra-
tificante para mim, pois precisa-
mos ajudar as pessoas doando 
um pouco do nosso tempo; tempo 
esse que para as pessoas que o 
recebem não tem preço que pa-
gue...”. Mara Isique.

Quem quiser fazer parte desse tra-
balho, favor, entrar em contato com a 
Coordenadora Paroquial Cidinha 
Franco – Fone:  99775-7587
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO, 
RESPEITANDO O ESPAÇO DO 

OUTRO E TRABALHANDO 
PARA O BEM DE TODOS!

EDITORIAL                                                     ANO DO LAICATO

Irmãos e irmãs
Saúde e paz!
Segundo Dom Orlando Bran-

des, Arcebispo Metropolitano 
de Aparecida, SP, são cinco as 
atitudes necessárias para  viver 
bem o Ano do Laicato: 

1. Assumir o compromisso 
batismal. Seja testemunha do 
Evangelho no seu cotidiano, 
exercitando sua espiritualidade 
e missão através de pequenas 
atitudes diárias. 

2. participar efetivamente da 
igreja. São muitos os ministérios 
e pastorais em que o leigo pode 
participar de forma ativa, como 
membro efetivo da Igreja. Algu-
mas das tarefas que podem ser 
desempenhadas por leigos: ca-
tequista, ministro da Eucaristia, 
agente das diferentes pastorais, 
serviço aos pobres e aos doentes. 

3. participar das questões 
políticas e sociais. O cristão 
leigo deve cumprir seu papel 
como cidadão no mundo da po-
lítica, da cultura, nos movimen-
tos populares e sindicais. Em 
todos os âmbitos deve testemu-
nhar a palavra de Jesus Cristo. 

 4. incentivar a participação 
dos jovens na igreja. “A Igreja 
precisa de vocês, do entusiasmo, 
da criatividade e da alegria que 
lhes caracterizam! Sabem qual é 
o melhor instrumento para evan-
gelizar os jovens? Outro jovem! 

5. Exercitar a caridade. O 
exercício da caridade permite 
que de diversas formas, o cris-
tão possa viver uma experiên-
cia missionária e misericordio-
sa, demonstrando  o Amor de 
Deus para com o próximo.

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: pe.hergesse@gmail.com 
 Acesse: scjbotucatu.com.br

SETOR JUVENTUDE 
2º SEMESTRE – 2018

Papa Francisco com alguns jovens que participaram do Encontro de 
preparação do Sínodo da Juventude, com o tema: “Os jovens, a fé e o 

discernimento vocacional”  

Na reunião realizada com 
o Pároco, no dia 15 de julho, o 
Setor Juventude da Paróquia 
Sagrado Coração elaborou a se-
guinte  programação para o 2º 
semestre de 2018:

1- Cada Grupo de Jovens 
realiza o seu Retiro Espiritual nas 
datas já estabelecidas, de acordo 
com a sua própria Espiritualidade 
e metodologia: Peregrinos do 
Amor, Elo, JUPAC e MEJ.

2- Nos meses de agosto, se-

tembro e outubro, cada Grupo vai 
coordenar um Evento, contando 
com a colaboração dos outros gru-
pos.: Agosto – Festival Vocacional 
– Dia 26/08. Grupo Responsável: 
Peregrinos do Amor; Setembro: 
Gincana Bíblica – 30/09 – Grupo 
Responsável: JUPAC; Outubro – 
Jornada Missionária -  28/10 - Gru-
pos Responsáveis: Elo e MEJ

JUVEntUdE nÃO É SO-
MEntE FUtURO; MAS JÁ É 
tAMBÉM pRESEntE!

PASTORAL FAMILIAR 
JANTAR DANÇANTE
Dia 15 de setembro, 3º 

sábado, no Salão Paroquial, 
a partir das 20h, acontece o 
Jantar Dançante promovido 
pela Pastoral Familiar – ECC. 
Os ingressos, no valor de R$ 
55,00    por pessoa, poderão 
ser adquiridos com os mem-
bros da Pastoral Familiar.
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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 
Missionária, MECEs, Capelinhas, 

PARÓQUIA - REGIÕES 
MISSIONÁRIAS

Terço nas Famílias, Novena de 
Natal/CF e distribuição do In-
formativo Paroquial. Uma outra 
atividade pastoral que está sen-
do organizada  é a Bandeira do 
Divino que, no Tempo Pascal,  
visita as  famílias da Região Mis-
sionária. Neste ano, visitou mais 
ou menos mil famílias.

2- Região Missionária São Pedro e São Paulo 

- Coordenadora: Adélia Forte - Fone: 99756- 1799
- MECEs: Doraci Basseto - Fone: 3882-8782
- Capelinhas: Ana Paula Basseto - Fone: 99708-8628
- Novena/CF: Marlene da Silva - Fone: 99605-1865
- Terço nas Famílias: Edorilda Almeida - Fone: 3882-4752
- Informativo Paroquial: Márcia Batista - Fone: 99732-2646

OBS - No próximo número a Região Missionária 3 –  Santa Cecília

FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

Ato conjugal: unitivo 
e procriador

Esta doutrina, muitas vezes 
exposta pelo Magistério, está 
fundada sobre a conexão inse-
parável que Deus quis e que o 
homem não pode alterar por sua 
iniciativa, entre os dois significa-
dos do ato conjugal: o significado 
unitivo e o significado procriador.

Na verdade, pela sua estrutura 
íntima, o ato conjugal, ao mesmo 

tempo que une profunda-
mente os esposos, torna-os 
aptos para a geração de 
novas vidas, segundo leis 
inscritas no próprio ser do 
homem e da mulher. Sal-
vaguardando estes dois as-
pectos essenciais, unitivo e 
procriador, o ato conjugal 

conserva integralmente o sentido 
de amor mútuo e verdadeiro e a sua 
ordenação para a altíssima vocação 
do homem para a paternidade. 

Nós pensamos que os homens 
do nosso tempo estão particular-
mente em condições de apreender 
o caráter profundamente razoável e 
humano deste princípio fundamen-
tal. Papa Paulo VI – Carta Encíclica 
Humanae Vitae, sobre a regulação 
da  natalidade, nº 12 – 25/07/1968

PARA REFLETIR
Atravessando o Rio

Dois monges viajavam juntos 
por um caminho lamacento. Chovia 
torrencialmente, o que dificultava a 
caminhada.  A certa altura tinham 
que atravessar um rio, cuja água 
lhes dava pela cintura. Na margem, 
estava uma moça que parecia não 
saber o que fazer:

– Quero atravessar para o outro 
lado, mas tenho medo.

Então o monge mais velho carre-
gou a moça às suas costas para a ou-
tra margem. Horas depois, o monge mais novo não se conteve e perguntou:

– Nós, monges, não devemos nos aproximar das mulheres, especial-
mente se forem jovens e atraentes. É perigoso. Por que fez aquilo?

– Eu deixei a moça lá. Você ainda a está carregando?
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OS CRISTÃOS  E AS 
ELEIÇÕES  2018  - 1ª PARTE 
PRECISAMOS DE 

BONS 
POLÍTICOS!
“ Há necessidade 

de dirigentes políti-
cos que vivam com 
paixão o seu serviço 
aos povos, solidá-
rios com os seus so-
frimentos e esperan-
ças; políticos que 
anteponham o Bem 
Comum aos seus 
interesses privados, que sejam 
abertos a ouvir e a aprender no 
diálogo democrático, que conju-
guem a busca da justiça com a 

misericórdia e a reconciliação”.  
Papa Francisco aos Políticos 
Latino- Americanos – Dezem-
bro de 2017

A IGREJA E A POLÍTICA
- A Igreja é com-

prometida com a Po-
lítica no sentido am-
plo do termo, pois a 
Política tem a ver com 
a paz, a justiça e cuida 
da vida de uma cidade, 
de um povo inteiro e 
da humanidade.

- A partir do 
Evangelho, a Igre-
ja desenvolveu, ao 
longo de seus dois 
mil anos de história, 
uma doutrina ética que orienta o agir das pessoas e uma doutrina social 
que contempla a sociedade como um todo.

- Atenta ao exercício da Política, a Igreja é impelida a ser “ advogada 
da justiça e defensora dos pobres diante das intoleráveis desigualdades 
sociais e econômicas, que clamam ao céu. 

- A Igreja deseja a mobilização de todos, independentemente de parti-
dos políticos, em vista de uma convivência pacífica, fraterna e solidária. 
( Documento de Aparecida, nº 395 – 2007)

PREOCUPAÇÕES
1-CRISE ÉTICA

- A ética é a opção pelo caminho 
do bem e a prática desse caminho. 
Ela regula os relacionamentos 
entre as pessoas e as instituições 
e é a base da vida social.

- Para o bem da socieda-
de, é necessário que todos sejam justos, honestos e respeitosos com 
seus semelhantes.

- Mas, no Brasil, está se intensificando uma crise ética! Noticiários 
regionais e nacionais apresentam-se repletos de relatos de corrupção.

- A corrupção é uma doença 
grave e contagiosa, que estimu-
la práticas de transgressão na 
sociedade. A impunidade vem 
só acentuando essa doença.

- O âmbito da política 
tem se revelado um espaço 
contaminado pela corrup-
ção, onde interesses pes-
soais e corporativistas têm 
prevalecidos sobre o bem da coletividade.

-É o contrário do que prescreve a Constituição Federal: “ É dever de 
todo servidor público obedecer os princípios de legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência”.  (Cf. Art. 37)

2- AMEAÇAS À DEMOCRATIA
- Democracia significa que o poder de go-

vernar pertence ao povo, conforme se lê na 
Constituição Federal: “ Todo o poder emana 
do povo, que o exerce por meio de represen-
tantes eleitos ou diretamente”.  (Cf. Art. 1º, 
parágrafo único)

- Consequentemente, a democracia requer 
o exercício do governo em vista do bem do 
povo, do Bem Comum, do bem de todos!

- Desse modo, práticas ilícitas ou corruptas por parte de governantes 
no Legislativo e no Executivo, e até mesmo no Judiciário, constituem 
uma ameaça frontal à democracia. 

- É contraditório ser representante do povo, do Bem Comum, e forjar 
leis ou governar em benefício próprio ou do seu grupo.



Página 5Informativo Paroquial

VOTO NÃO TEM PREÇO, 
TEM CONSEQUÊNCIA!

tanto, o que se revela no quadro 
atual tem conotações próprias 
e impacto devastador. São ci-
fras que fogem à compreen-
são da maioria da população. 
Empresários,políticos, agentes 

públicos estão envolvidos num 
esquema que, além de imoral e 
criminoso, cobra o seu preço”. 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – Nota  da 
CNBB – 13/04/2016

- A compra de 
voto também é 
uma ameaça à 
democracia. 

- Quem é cor-
rupto e se elege 
comprando votos, 
provavelmente 
continuará prati-
cando a corrup-
ção para recupe-
rar o que gastou.

- Eleitor corrupto é aquele que vende seu voto ou troca por algo 
que o beneficia.

- O roubo e o desvio de verbas públicas levaram o País a uma 
crise ética, econômica e social.

- Quando elegemos políticos corruptos, permitimos que eles 
prejudiquem a nossa vida, pois a corrupção desvia recursos des-
tinados às políticas públicas.

- Nestas eleições, não seja conivente com a corrupção! Não vote 
em candidatos que tenham atos corruptos comprovados pela justiça. 

SINAIS DE ESPERANÇA
1- A população  está 

ansiosa por mudanças 
consistentes no âmbito po-
lítico e econômico e quer 
uma renovação geral. As 
Eleições de outubro pode-
rão revelar uma nova gera-
ção de parlamentares.

2- A crise na qual o 
Brasil mergulhou parece 
ter levado muitos cidadãos a não mais acreditar na força do voto. 

3- No entanto, há o despertar da consciência de muitas pes-
soas e instituições referente à necessidade de acompanhar efeti-
vamente o mandato dos políticos. 

4- A Lei da “ Ficha Limpa” ( que torna inelegível por 8 anos 
um político corrupto) tem sido efetiva, barrando um grande núme-
ro de candidatos não idôneos aos cargos públicos.

5- A sociedade civil está se organizando para além das elei-
ções 2018: grupos autônomos, ONGs, Observatórios Sociais... , 
apoiados pela Lei da Transparência, estão se fortalecendo como 
mecanismos de anticorrupção, sobretudo na esfera municipal, 
para exercer, voluntariamente, controle dos gastos públicos. 

6- Enfim, o grande protagonista das mudanças que o Brasil 
precisa é o povo!

“ Ninguém pode 
exigir de nós que 
releguemos a re-
ligião para a in-
timidade secreta 
das pessoas, sem 
qualquer influên-
cia na vida social e 
nacional, sem nos 
preocupar com a 
saúde das institui-
ções da sociedade 
civil, sem nos pro-
nunciar sobre os 
acontecimentos que interessam aos cidadãos. Uma fé autêntica 
– que nunca é cômoda ou individualista – comporta sempre um 
desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um 
pouco melhor depois da nossa passagem por ela”. Papa Francis-
co – Exortação Apostólica , nº 183.

“ Vem à 
tona escân-
dalos de cor-
rupção sem 
precedentes 
na história 
do País. É 
verdade que 
escândalos 
dessa natu-
reza não ti-
veram início 
agora; entre-
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CHINA – CONGRESSO 
EUCARÍSTICO DIOCEESANO

Catedral de Fengxiang, na China – 08/07/2018

Domingo, dia 08 de ju-
lho de 2018, véspera da 
comemoração dos Mártires 
chineses, apesar da ame-
aça de chuva, milhares de 
fieis católicos da Diocese 
de Fengxiang, na China,  em 
procissão, concluíram, de 
modo público e solene, o 
Congresso Eucarístico Dio-
cesano, que é celebrado a cada 2 
anos.   Para a ocasião a Catedral foi 
decorada de modo especial. Con-
cluída a liturgia eucarística, teve iní-

cio a procissão pelas ruas da cidade, 
com a presença de muitas crianças, 
sacerdotes, religiosos e religiosas, e 
uma multidão de jovens e adultos.

PARAPSICOLOGIA
A Reencarnação

O que é a vida? A morte? O pós 
morte?  A Humanidade encontrou 
diversas respostas  à essas indaga-
ções. Um delas é a Reencarnação:  
quem está vivendo hoje,  é porque 
já viveu necessariamente  no pas-
sado. Ou seja: quando  se desen-
carnou, não conseguindo alcan-
çar a perfeição, vagou no espaço, 
até que conseguiu encarnar-se de 
novo, numa nova chance...

De acordo a Parapsicologia, 
recolhendo o resultado das Ciên-
cias, em especial das Humanas, a 
crença na Reencarnação só é pos-
sível, partindo de uma antropolo-
gia dualista, que considera o corpo 
e a alma como duas realidades  
separadas uma da outra, e, que 
apenas se juntam no momento 
da “encarnação” na vida neste 
mundo, onde o corpo funciona 
como se fosse uma prisão, do 
qual a alma precisa se libertar.

A Parapsicologia, por sua 
vez, parte de uma antropologia 
psicossomática, onde o corpo 
e alma, desde e somente a par-
tir do momento da concepção, 
constituem  uma unidade in-
dissolúvel, uma existência úni-
ca, que nasce, se desenvolve e, 
como todo ser vivo,  morre. 

O Cristianismo aceita essa vi-
são antropológica cientifica, mas 
vai além.  Partindo da Antropolo-
gia Bíblica, - o modo como a Bí-
blia vê o ser humano -  a fé cristã 
afirma que essa unidade psicos-
somática  é   uma pessoa, onde 

corpo e alma não existem, um 
separado do outro, mas numa 
unidade perfeita. E ao morrer, é 
a pessoa inteira que morre,  cor-
po e alma; e é a pessoa inteira 
que  passa – Páscoa - pela morte 
e entra na dimensão da eterni-
dade, em Deus. Esse é o conceito 
cristão de Ressurreição.

Segundo a fé cristã são  5 as 
dimensões constitutivas da pes-
soa humana: a criação (criada por 
Deus, a partir da união do esper-
matozoide com o  óvulo), a liber-
dade (pode escolher entre o Bem e 
o Mal), o pecado (quando escolhe 
o mal), a responsabilidade ( res-
ponde pelo que fez) e a salvação 
(aceitação durante a existência 
terrena ou na hora da morte, de 
que a pessoa é amada por Deus 
e convidada a conviver com os ir-
mãos e irmãs de modo respeitoso, 
justo e fraterno). Essas dimensões 
não são levadas em consideração  
na antropologia  reencarnacionis-
ta... (Cf. Benjamim Bossa, Parapsi-
cologia – O poder da mente e os 
mistérios da vida, Edições Loyola). 
Continua... Pe. José Hergesse

MOVIMENTO CATÓLICO PELO CLIMA
Cresce nos  Estados Uni-

dos o Movimento Católico 
pelo Clima. Mais de 600  as 
Instituições Católicas, entre 
as quais, Dioceses, Comu-
nidades Religiosas, Agentes 
Sanitários, Universidades, 
Paróquias ...que assinaram a 
Declaração Católica pelo Cli-
ma. Nessa Declaração se afir-
ma categoricamente a defesa 
do Acordo de Paris, de dezem-
bro de 2015, no momento, em 
que o Governo americano quer 
retirar desse Acordo sua assi-
natura.

Dom  Richard Pates, Bispo 
católico de Des Moines, no  
Estado do Iowa, declarou: “ A 
Laudato Sí  representa um ponto 
de referência  no empenho da Igreja na questão climática. E a Declaração 
Católica pelo Clima se  fundamenta numa série de ações que estão sendo 
realizadas em muitas comunidades católicas dos Estados Unidos”.
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  BALANCETE MENSAL
JuNho 2018

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 27.877,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 16.907,95
3-Secretaria Paroquial......................................................  R$   2.188,00
4-Capelinhas..................................................................... R$    2.903,60
5-Aluguéis e Muros...........................................................  R$   3.320,00   
6-Publicidade  Informativo Paroquial................................. R$   1.000,00
7-Patrocínio da Festa do Divino Pai Eterno...................... R$      750,00
8-Festa do Padroeiro 2018...............................................  R$ 40.852,70
9-Rendimentos bancários................................................. R$       469,80
10-Cesta Básica................................................................ R$        80,00
11-Ópas dos MECEs......................................................... R$        76,00
12-Bazar Paroquial............................................................ R$   1.255,00
13-Livros – Catequese...................................................... R$        36,00
14-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$   2.750,00
15-Doações....................................................................... R$   1.238,00
Total de Entrada............................................................. r$ 101.704,05  

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$  11.704,40 
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$    6.661,38
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.192,95
4-Espórtula Diác. Luiz Carlos.............................................  R$       554,00
5-Espórtula Pe. André......................................................... R$    1.100,00
6-Pastorais, Liturgia, Escritório e Novena do Padroeiro..... R$    7.712,66
7-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    3.969,71
8-Pintura do Coreto............................................................. R$    1.800,00
9-Despesas Festa do Padroeiro 2018................................ R$  28.118,13
10-Telefone, TV e  Internet  ............................................... R$       502,11
11-Água e Esgoto............................................................... R$    1.011,04
12-Iluminação da Matriz...................................................... R$    5.833,19
13- Energia elétrica............................................................. R$    1.168,86
14-Combustível................................................................... R$       400,99
15-RPA - Limpeza das Capelas ......................................... R$    1.820,00
16-Reforma Capela São Cristóvão..................................... R$       220,00
17-Capelas – Material de limpeza......................................  R$       580,23
18-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.379,00
19-Casa Paroquial ............................................................. R$    1.330,97
20-Cestas Básicas – Famílias carentes.............................. R$    1.805,44
21-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
22-Unimed........................................................................... R$       642,24
23-Reforma – Capela Divino Pai Eterno............................. R$    6.040,99
24-Taxas - IPTU.................................................................. R$       837,15
25-Tarifas bancárias........................................................... R$       267,65
26-Segurança ....................................................................  R$       150,00
Total de Saída................................................................... r$ 89.103,09
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!

PAINEL DO DÍZIMO - JuNhO 2018

- Total de Dizimistas: 1.037
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 462
- Novos Dizimistas: 06
- Total arrecadado: R$ 27.877,00

Faça sua Inscrição e retire o seu Carnê de Dizimista no Plantão do Dí-
zimo, 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 / Sá-

bado: Das 08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Pérola e Angélica.
- BATIZAdo: PrEPArAÇÃo – 1º sábado, das 19h às 22h/ 3º Domin-

go, 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 ende-
reço 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 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
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
AGOSTO – 2018

01/08 ( 1ª Qua): 15hh – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)           
02/08 (1ª Qui):  19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
                               19:30h – região MiSSionária 1 – visita às FaMílias (Ph)
03/08 (1ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
                                19:30h – Matriz – sagrado Coração de Jesus (Ph)
04/08 (1º Sab):  16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                               18:30h – Matriz  (Ph)  
05/08 (1º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                                09h – Matriz  (Pa)
                                11h – CaPela Divino Pai eterno  (Ph)
                                11h – CaPela Santo exPeDito (Pa)
                                17h – CaPela São CriStóvão (Ph)
                                19h – Matriz  (Ph)
07/08 (1ª ter):  19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (Jrg)
                                20h – ConDoMínio arauCária (Ph)
08/08 ( 2ª Qua): 15hh – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)           
09/08 (2ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
                               19:30h – região MiSSionária 2- visita às FaMílias (Ph)
10/08 (2ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
11/08 (2º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                                18:30h – Matriz  (Ph)  
12/08 (2º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                                09h – Matriz  (Ph)
                                11h – CaPela Divino Pai eterno  (Pa)
                                11h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                                17h – CaPela São CriStóvão (Pa)
                                19h – Matriz  (Ph)
14/08 (2ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (Jrg)
                                19:30h – ParaNaPaNeMa, sP (Ph)
15/08 ( 3ª Qua): 15hh – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)           
16/08 (3ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
                                19:30h – região MiSSionária 3 – visita às FaMílias (Ph)
17/08 (3ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
18/08 (3º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                                18:30h – Matriz  (Ph)  
19/08 (3º Dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                                09h – Matriz  (Ph)
                                11h – CaPela Divino Pai eterno  (Ph)
                                11h – CaPela Santo exPeDito (Jrg)
                                17h – CaPela São CriStóvão (lCS)
                                19h – Matriz  (Ph)
21/08 (3ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (Jrg)
                                20h – ConDoMínio  bavária  (Ph)
22/08 (4ª Qua): 15hh – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)           
23/08 (4ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
24/08 (4ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)
25/08 (4º Sab): 16h – CaPela Santo exPeDito (Ph)
                                18:30h – Matriz  (Ph)  
26/08 (4º Dom):  07:30h – Matriz (Ph)
                                09h – Matriz  (Ph)
                                10:30h – Matriz – batizaDo (Ph)
                                11h – CaPela Divino Pai eterno  (lCS)
                               11h – CaPela Santo exPeDito (Pa)
                                17h – CaPela São CriStóvão (Pa)
                                19h – Matriz  (Ph)
28/08 (4ª ter): 19:30h  – CaPela Santo exPeDito – NoveNa (Jrg)
                                20h – ConDoMínio  baltiMore   (Ph)
29/08 (5ª Qua): 15hh – Matriz – Missa e NoveNa da sobriedade (Ph)           
30/08 (5ª Qui): 19:30h – CaPela Divino Pai eterno – NoveNa (lCS)
                                19:30h – região MiSSionária  4-  visita às FaMílias (Ph)                       
31/08 (5ª Sex): 15h – hoSPital SoroCabana (lCS)

- (PH): Pe. hergeSSe /  (Pa): Pe. anDré  / (LCS): DiáCono PerManente luiz CarloS DoS 
SantoS / (JRG): MiniStro extraorDinário Da Palavra JoSé roQue gaSPerini

PROJETO DE REFORMA – 2ª ETAPA

No começo do mês de agosto de 2018, a Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus deu início às obras de seu Projeto de Reforma – 2ª Etapa, que 
consiste no acabamento de 2 espaços, onde estava localizada a Tapeçaria 
Cuco, que, no momento  oportuno,  serão disponibilizados  para loca-
ção.  Nessa etapa serão também  reformados a calçada e o muro da Rua 
Ten. João Francisco. O Carnê da Reforma – 2ª Etapa, no valor de R$ 
100,00, com a possibilidade de 10 parcelas de R$ 10,00,  continua sendo 
distribuído na saída das Missas ou na Secretaria Paroquial. 

QUASE PARÓQUIA DIVINO PAI ETERNO

A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no mês de julho, adquiriu um 
terreno de 250 m, no loteamento Jardim Monte Mor, ao lado da Capela 
Divino Pai Eterno  que será usado futuramente na ampliação da Capela 
da Quase Paróquia, o que permitirá, quando pronta, acolher 320 pessoas 
sentadas. A aquisição foi no valor de R$ 80 mil reais em 16 parcelas de 
R$ 5 mil. Contamos com a compreensão e ajuda de todos!

Terreno 10m x 25m 


