
AGOSTO, DEDICADO ÀS VOCAÇÕES Instituído na 19ª Assembleia Geral da CNBB, em 1981, o Mês Voca-
cional tem como objetivos conscientizar as comunidades da responsabilidade que 
elas compartilham no processo vocacional. Presente na maioria das Paróquias, 
a Pastoral Vocacional tem buscado celebrar este mês com animação e cria-
tividade tendo sempre por fim suscitar novas vocações. Durante o mês, cada 
domingo é reservado para a reflexão e celebração de uma determinada vocação.

PRIMEIRO DOMINGO – VOCAÇÕES 
SACERDOTAIS – DIA DO PADRE 

  Ao Padre compete ser pastor e 
pai espiritual para todos. Pela cari-
dade pastoral, ele deve buscar ser 
sinal de unidade e contribuir para a 
edificação e crescimento da comu-
nidade de forma que ela torne-se 
cada vez mais atuante e verdadeira 
na vivência do Evangelho.

SEGUNDO DOMINGO – VOCAÇÃO
FAMILIAR – DIA DOS PAIS

Em  tempos de violência e perda de 
valores, a valorização da família é essen-
cial para a sociedade  como  um  todo. 
A família  é chamada por  Deus a ser  
testemunha  do amor e da fraternidade, 
colaboradora da obra da Criação. O Pai 
na família é fundamental. Seu papel de 
educador, em colaboração com a mãe, é 
um dos pilares da unidade e bem estar fa-
miliar cujos frutos são filhos bem formados 

e conscientes do que significa 
ser cristão e cidadão.

TERCEIRO DOMINGO – VOCAÇÕES 
RELIGIOSAS – DIA DA VIDA RELIGIOSA

Desta vocação brotam caris-
mas e atuações que enriquecem 

nossas comunidades com pessoas 
que buscam viver verdadeiramen-
te seus votos de castidade, obedi-
ência e pobreza. São testemunhos 
vivos do Evangelho.

Perseverantes, os religiosos es-
tão a serviço do Povo de Deus por 
meio da oração, das missões, da 
educação e das obras de caridade.

QUARTO DOMINGO – VOCAÇÕES LEIGAS
DIA DOS MINISTÉRIOS LEIGOS

Ser leigo atuante é ter  cons-
ciência do chamado de Deus a 
participar ativamente na mis-
são da Igreja e do Reino de 
Deus contribuindo na transfor-
mação da sociedade. Os leigos 

atuam  também na catequese, 
na liturgia, no Canto Litúrgico, 
nos  Ministérios Extraordiná-
rios, nas obras de caridade e 
nas diversas Pastorais e Movi-
mentos existentes. 
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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

A Igreja estabeleceu, para o 
Rito romano, uma sequência de 
leituras bíblicas que se repetem a 
cada três anos, nos domingos e 

nas solenidades. As leituras des-
ses dias são divididas em ano A, 
B e C. No ano A, leem-se as lei-
turas do Evangelho de São Ma-
teus; no ano B, o de São Marcos 
e no ano C, o de São Lucas. Já o 
Evangelho de São João é reser-
vado para as ocasiões especiais, 
principalmente as grandes Festas 
e Solenidades. Deste modo, os 
Católicos, de três em três anos, 
se acompanharem a Liturgia diá-
ria, terão lido quase toda a Bíblia.

A PARTICIPAÇÃO NA MISSA!

"Não existe conversão e re-
novação missionária, sem uma 
renovada valorização da Eu-
caristia na nossa Igreja. A ce-
lebração de hoje mostra-nos 
a estreita relação existente 
entre Eucaristia, Igreja e Mis-
são. A Eucaristia é o Sacra-
mento do Corpo e Sangue de 
Jesus Cristo, memorial de sua 
Paixão, Morte e Ressurreição 
redentora. E a celebração da 

Eucaristia é o 'Sacramento da 
Igreja', que a torna visível, real 
e compreensível. A Igreja faz a 
Eucaristia mas, ainda mais, é a 
Eucaristia que faz a Igreja, co-
munidade dos discípulos reuni-
dos com Jesus Cristo, alimenta-
da, confortada e conduzida por 
Ele e sempre de novo enviada 
em Missão". Dom Odilo Pedro 
Scherer, Cardeal Arcebispo 
de São Paulo – 20/06/2019

 A SAntA MiSSA E OS SAntOS
Santa terezinha do Menino 

Jesus (1873- 1897): “Quando o 
Mal não consegue  entrar com o 
pecado no santuário de uma alma, 
quer pelo menos que ela fique vazia, 
sem dono e afastada da Eucarisitia”.

São tomás de Aquino (1225-
1274): “A comunhão espiritual 
consiste, no desejo ardente de 
receber a Nosso Senhor Jesus 
Cristo sacramentalmente e  num 
amoroso abraço como se já ti-
vesse recebido.”

A FAMÍLIA 
NA MISSA
A Missa é um encontro que 

Cristo nos oferece por amor, e 
ao qual nós respondemos por 
amor. O estado de espírito com 
que os pais vão à Missa tem 
muita influência sobre os mais 
novos. Por isso é importante re-
servar tempo para lhes dizer e 
voltar a dizer porque é que se vai 

à Missa. Para recordar às crian-
ças este encontro de amor, pode 
incluir-se uma ação de graças 
na oração familiar da véspera. 
Por exemplo: «Senhor, os nos-
sos corações rejubilam por te 
reencontrar amanhã na Missa».

“ É importante que as crianças 
se preparem bem para a 1ª comu-
nhão e que todas as crianças a 
façam, porque é o primeiro passo 
da forte adesão a Cristo, depois 
do Batismo e da Crisma”. papa 
Francisco – Audiência Geral – 
05/02/2014

CURIOSIDADES 
SOBRE A MISSA

HÓStiA: É feita de pão de trigo. 
Há uma hóstia grande para o sacer-
dote e pequenas para o povo. A do 
sacerdote é grande para que possa 
ser vista de longe pelo povo durante 
a elevação e também para ser re-
partida entre alguns participantes, 
em geral os Ministros.
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL 
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

O desafio de se 
manifestar a si mesmos

No caso de se re-
conhecer com clare-
za os pontos fracos 
do outro, é preciso 
que exista uma efeti-
va confiança na pos-
sibilidade de ajudá-
-lo a desenvolver o 

melhor da sua personalidade para 
contrabalançar o peso das suas fra-
gilidades, com um decidido interes-
se em promovê-lo como ser huma-
no. Isto implica aceitar com vontade 
firme a possibilidade de enfrentar 
algumas renúncias, momentos difí-
ceis e situações de conflito, e a sóli-
da decisão de preparar-se para isso.

 Deve ser possível detectar os 
sinais de perigo que poderá apre-
sentar a relação, para se encontrar, 

antes do matrimônio, os meios que 
permitam enfrentá-los com bom 
êxito. Infelizmente, muitos chegam 
às núpcias sem se conhecer. Limita-
ram-se a divertir-se juntos, a fazer 
experiências juntos, mas não en-
frentaram o desafio de se manifes-
tar a si mesmos e apreender quem 
é realmente o outro. Papa Francisco 
– Exortação Apostólica Pós Sinodal 
Amoris Laetitia, sobre o amor na 
Família, nº 210 – 19/03/2016

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS EM 
BUSCA DA VERDADE

Ciência: o ato de 
pensar corretamente

 Uma saudação muito especial 
para vós, pesquisadores da verda-
de, homens de pensamento e de 
ciência, exploradores do Homem, 
do universo e da história, para vós 
todos, peregrinos em marcha para 
a luz, e ainda para aqueles que pa-
ram no caminho, fatigados e desi-
ludidos por uma vã procura.

Não podemos, pois, deixar de 
vos encontrar. O vosso caminho é 
o nosso. As vossas veredas não são 
jamais estranhas às nossas. Nós so-
mos os amigos da vossa vocação 
de pesquisadores, os aliados das 
vossas fadigas, os admiradores das 
vossas conquistas e, se for preciso, 
os consoladores dos vossos desâni-
mos e dos vossos fracassos.

Mas não esqueçais: se pensar 
é uma grande coisa, pensar é so-
bretudo um dever, e infeliz daque-
le que fecha voluntariamente os 
olhos à luz. Pensar é também uma 

responsabilidade: infelizes daque-
les que obscurecem o espírito pe-
los mil artifícios que o deprimem, 
o tornam orgulhoso, o iludem, o 
deformam. Qual é o princípio bási-
co para os homens de ciência senão 
esforçarem-se por pensar correta-
mente? Papa Paulo VI – Mensagem 
aos Homens de Pensamento e de  
Ciência,  na conclusão do Concílio 
Vaticano II – 08/12/1965

PARA REFLETIR

O gerente e o entregador de pizza
Uma Empresa entendeu que 

estava na hora de mudar o estilo 
de gestão, e contratou um novo 
Gerente geral.  Este veio determi-
nado a agitar as bases e  tornar a 
empresa mais produtiva. 

No primeiro dia, acompanhado 
dos  principais assessores, fez uma 
inspeção em toda a Empresa. 

No armazém, todos estavam 
trabalhando, mas um rapaz novo 
estava encostado na parede, com 

as mãos no bolso. 
Vendo uma boa 

oportunidade de de-
monstrar a sua  nova 
filosofia de trabalho, o 
novo Gerente pergun-
tou ao rapaz:

— Quanto você ga-
nha por mês?

— R$ 200 reais, res-
pondeu o rapaz sem  sa-
ber do que se tratava.

O administrador ti-
rou R$ 200,00 reais do 

bolso e deu ao rapaz, dizendo:
— Aqui está o seu salário des-

te mês. Agora desapareça, e não 
volte aqui 

nunca mais!
O rapaz guardou o dinheiro no bol-

so e saiu, conforme as ordens recebi-
das. O  gerente, enchendo o peito, 
perguntou ao grupo de operários:

— Algum de vocês sabe o que 
esse tipo fazia aqui?

— Sim, senhor. Veio entregar uma 
pizza, e estava esperando a gorjeta.
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 ECOLOGIA: O CUIDADO 
DA CASA COMUM

Na proteção da Terra 
que Deus nos deu
 A importante reu-

nião internacional 
tem a finalidade de 
examinar, em pro-
fundidade, a relação 
entre a proteção do 
meio ambiente e o 
desenvolvimento dos 

povos. Trata-se de problemas 
que têm na sua raiz, uma pro-
funda dimensão ética e que 
envolvem, por conseguinte, 
a pessoa humana, centro da 
criação, com os direitos de li-
berdade que derivam da sua 
dignidade de imagem de Deus, 
e com os deveres que todos os 
homens têm para com as gera-
ções futuras.

Convido todos a rezarem co-
migo, para que os altos repre-

sentantes das várias Nações do 
mundo possam ser clarividentes 
nas suas deliberações e saibam 
orientar a Humanidade, ao lon-
go dos caminhos de solidarieda-
de entre os homens e de respon-
sabilidade, no comum empenho 
de proteção da Terra, que Deus 
nos deu. Papa João Paulo II –  
Sobre a Conferência do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
no Rio de Janeiro de  03 a 14 
de junho de 1992

BÍBLIA: INDICAR O CAMINHO 
E AQUECER O CORAÇÃO

Sagrada Escritura: a Verdade 
de Deus para nossa Salvação
As coisas reveladas por Deus, 

contidas e manifestadas na Sa-
grada Escritura, foram escritas 
por inspiração do Espírito Santo. 
Com efeito, a santa mãe Igreja, 
segundo a fé apostólica, considera 
como santos e canônicos os livros 

inteiros do Antigo e do Novo Tes-
tamento com todas as suas partes, 
porque, escritos por inspiração do 
Espírito Santo, têm Deus por au-
tor, e como tais foram confiados à 
própria Igreja. 

Todavia, para escrever os li-
vros sagrados, Deus escolheu e 
serviu-se de homens na posse das 
suas faculdades e capacidades, 
para que, agindo Ele neles e por 
eles, pusessem por escrito, como 
verdadeiros autores, tudo aquilo e 
só aquilo que Ele queria.

E assim, como tudo quanto afir-
mam os autores inspirados ou ha-
giógrafos deve ser tido como afir-
mado pelo Espírito Santo, por isso 
mesmo se deve acreditar que os 
livros da Escritura ensinam com 
certeza, fielmente e sem erro a ver-
dade que Deus, para nossa salva-
ção, quis que fosse consignada nas 
sagradas Letras. Concílio Vatica-
no II – Constituição Dogmática 
Dei Verbum, sobre a Revelação 
Divina, nº 11- 18/11/1965

VIVER COM SABEDORIA

o monge que resolver o problema que 
vou apresentar.

Ele colocou uma mesinha mag-
nífica no centro da enorme sala onde 
estavam reunidos e, em cima dela, pôs 
um vaso de porcelana muito raro, com 
uma rosa amarela de extraordinária 
beleza a enfeitá-lo e disse apenas:

- Aqui está o problema!
Todos ficaram olhando a cena: o 

vaso belíssimo, de valor inestimável, 
com uma maravilhosa flor ao centro. 

O que representaria? O que fazer? 
Qual o enigma? Nesse instante um 
dos discípulos sacou a espada, olhou 
o Mestre,  os companheiros, dirigiu-
-se ao centro da sala e.... ZAP.... 
destruiu tudo, com um só golpe. Tão 
logo o discípulo retornou a seu lu-
gar, o Mestre disse:

- Você será o novo Guardião.
Moral da História: Não im-

porta qual o problema. Se for um 
problema, precisa ser resolvido

O GUARDIÃO 
DA MONTANHA

Certo dia, num 
mosteiro zen-budis-
ta, com a morte do 
guardião, foi preciso 
encontrar um substi-
tuto. O grande Mes-
tre convocou, então, 
todos discípulos para 
determinar quem se-
ria o novo sentinela. 
O Mestre com muita 
tranquilidade, falou:

- Assumirá o posto 
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA 
A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

no,  o Incognoscível, que Erna Van 
de Winkel, psicóloga junguiana, de-
pois de 20 anos de estudos e de ex-
periência, aprofunda o estudo sobre 
o incognoscível de Jung e descobre 
o Inconsciente Transcendente e o 
Núcleo Divino em nós. 

Ela estabelece, assim, um elo 
ou passagem entre o humano e 
o divino, eliminando a sensação 
de vazio deixada pelo Incognos-
cível de Jung, e abrindo espaço 
para uma possibilidade ou  signi-
ficação transcendente para  exis-
tência humana. Continua... (Cf. 
Benjamim Bossa, Parapsicolo-
gia, o poder da mente e os mis-
térios da vida, Edições Loyola)

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO: 
PERIGO OU DESAFIO?

O Evangelho e o despertar da 
consciência dos oprimidos
Por consequência, o homem 

já não está disposto a sujeitar-se, 
passivamente ao peso esmagador 
da miséria, com suas sequelas 
de morte, doenças e depaupera-
mento. Sente profundamente esta 
miséria como una intolerável vio-
lação da sua dignidade original. 
Muitos fatores, entre os quais é 
preciso incluir o fermento evangé-
lico, contribuíram para o despertar 
da consciência dos oprimidos.

O escândalo das gritantes de-
sigualdades entre ricos e pobres 
– quer se trate de desigualdades 
entre países ricos e países po-

bres, ou de desigualdades entre 
camadas sociais dentro de um 
mesmo território nacional – já não 
é tolerado. De um lado, atingiu-se 
uma abundância jamais vista até 
agora, que favorece o desperdí-
cio; e, de outro lado, vive-se ain-
da numa situação de indigência, 
marcada pela privação dos bens 
de primeira necessidade, de modo 
que já não se conta mais o número 
das vítimas da subnutrição. Con-
tinua... (Sagrada Congregação 
para a Doutrina da Fé - Instru-
ção Libertatis nuntio, sobre al-
guns aspectos da “ Teologia da 
Libertação” – Uma aspiração, nº 
4 a 6 - 06/08/1984)

O psiquismo humano
O Inconsciente - se-

gundo Erna Van de 
Winkel, autora do livro do 
Inconsciente a Deus -  é 
ilimitado, inesgotável, uni-
versal e fora do espaço, 
do tempo e da duração. 
Ele é ao mesmo tempo a 
fonte e a base do cons-
ciente. Deve-se ao grande 
psicólogo Jung o aprofun-
damento do estudo do In-
consciente ressaltando o 
seu prodigioso potencial. 

Jung divide o Incons-
ciente em 3 partes:  a- In-
consciente pessoal ou 

individual. É o que contém a his-
tória do indivíduo, o seu passado, 
presente e futuro; b- Inconsciente 
coletivo. É a sede dos arquétipos 
– modelos – e se compõe de con-
teúdos universais. É uma podero-
sa e espiritual massa hereditária 
da evolução da humanidade. É 
como o ar, que é o mesmo em 
todo lugar, é respirado por todo 
mundo e não pertence a nin-
guém; c- O Incognoscível. Após 
atingir o ápice com sua teoria 
da evolução humana, Jung, se 
esvazia ou mergulha na região 
do incognoscível, onde nada se 
pode conhecer ou saber. 

É aqui, nessa região do ser huma-

ORIENTAÇÕES PASTORAIS

SACRAMENTOS DO 
BATISMO  E DA CRISMA
- Batiza-se crianças até os 

7 anos de idade. Depois des-
sa idade, a criança vai para a 
Catequese de 1ª  Eucaristia  e 
é batizada no momento oportu-
no, de acordo com as orienta-
ções da Catequese. 
- Para Padrinho ou Madrinha de 
Batismo e de Crisma a pessoa 

deve ter  16 anos completos e ser 
crismada; se coabitando marital-
mente,   casadas no Religioso.
- DECLARAÇÃO DE NULIDA-

DE MATRIMONIAL
- Se a pessoa foi casada 

no Religioso,  separou-se, e, 
agora, vive numa nova União, 
se quiser, poderá entrar com o 
Processo de Declaração de 
Nulidade Matrimonial, onde a 
Igreja vai avaliar se o casamen-
to realizado no Religioso foi vá-
lido ou não.  Se não foi válido, 
ou seja, se as exigências canô-
nicas não foram preenchidas, 
ambos os cônjuges daquele 
casamento, perante a Igreja 
Católica, são solteiros. 

- Outras informações na Se-
cretaria Paroquial, fone: (14) 
3882-0297.
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AssociAção sAgrAdo corAção

ESTATUTO  -  CAPÍTULO I
Art. 1º - ASSOCIAçãO SAgrA-

dO COrAçãO , é uma associação 
civil , de direito privado, de cará-
ter assistencial e de saúde, sem 
fins econômicos, terá duração por 
tempo indeterminado, com sede 
Rua  Décimo Cassetari, nº 101, 
Vila dos Lavradores, CEP  18.609-
083, no município de Botucatu, 
Estado de São Paulo e foro em Bo-
tucatu/SP.

Art. 2º -  ASSOCIAçãO SAgrA-
dO COrAçãO , tem por finalida-
de a proteção das pessoas idosas  
objetivando o fortalecimento dos 

vínculos familiares e do convívio 
comunitário e na prevenção de si-
tuações de risco social, bem como 
a idosos  que não dispõem de con-
dições para permanecer com a 
família, com vivência de situações 
de violência e negligência, em si-
tuação de rua e de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, respeitando os Princí-
pios e Diretrizes estabelecidos  Lei 
Orgânica da Assistência Social.

Art. 3º -  No desenvolvimen-
to de suas atividades, a A ASSOCIA-
çãO SAgrAdO COrAçãOobservará 
os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicida-
de, economicidade e da eficiência 
e não fará qualquer discriminação 
de origem, raça, religião, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação, prestando 
serviços  de forma planejados, 
permanentes e gratuitos.

AssociAção sAgrAdo corAção
rEsidÊNciA dE idosos  MoNs. JosÉ LorUsso

( Pe. Zezinho)

rua décimo cassetari, 101- Vila dos 
Lavradores – Botucatu, sP

1- A Asso-
ciação Sagrado 
Coração é uma ini-
ciativa da Paróquia 
Sagrado Coração 
de Jesus,  Vila dos 
Lavradores, em 
Botucatu, SP.

2- A sua pri-
meira atividade 
é a organização 
de uma residên-
cia permanente, 
agora, de início,  
com capacidade para   acolher 7  Pessoas Idosas, de ambos os sexos.

3- A residência encontra-se em ótimo estado de conservação, com alu-
guel no valor de r$ 2.200,00  reais, com Contrato de 10 anos e  possibilidade 
de renovação. No caso de venda da propriedade, a prioridade é da Associação 
Sagrado Coração.

4- O início das atividades está previsto para agosto de 2019, mas, por 
decisão do proprietário, a primeira parcela de aluguel será efetivada, apenas,  
em janeiro de 2020.

5- A Diretoria, embora a Associação Sagrado Coração tenha CNPJ próprio 
e não mantenha  dependência  jurídica ou financeira com a Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, será composta  com   membros pertencentes ou indicados 
pelo Conselho de Administração Paroquial – CAP – e   Conselho Missionário 
Paroquial de  Pastoral – CMPP.

6- O Apostolado da Oração da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, sob a co-
ordenação de sua Presidente Albertina  Fernandes Leite - Fone: 3815-1153,  será  
responsável pelas  adequações necessárias e obtenção da mobília da residência 
para que, o quanto antes, possa receber os primeiros Idosos residentes.

7- A manutenção da residência será feita a partir dos 70% das Aposenta-
dorias dos Residentes, conforme determina a Lei, e das parcerias com o Poder 
Público através de Convênios e  doações de pessoas e Empresas generosas.

8- No primeiro ano de funcionamento a residência terá necessidade do 
trabalho de pessoas Voluntárias em todas as áreas: cozinha, limpeza, lavan-
deria, cuidadoras... Depois de um ano, com o CNPJ e a Certidão de Filantropia 
atualizados,  todos os funcionários serão remunerados. 

9- Ao mesmo tempo, a Diretoria está empenhada em solicitar da Prefeitura Mu-
nicipal a doação de um terreno, na Vila dos Lavradores, com o objetivo de construção 
de uma Residência maior e um Centro Dia para pessoas idosas – Vila dos Idosos. 

10- Quem quiser colaborar com a manutenção da residência poderá dei-
xar sua contribuição na Secretaria Paroquial, indicando que a doação é para 
essa finalidade.

dirEToriA dA AssociAção sAgrAdo corAção
2019-2021

Presidente: Ivanira do Amaral - Fone: 99798-7782
Vice- Presidente:   José Roberto Rossi - Fone: 99874-3251
1º Tesoureiro: Márcia  Góes - Fone:  99795-8865
2º Tesoureiro:  Kléber Antônio Lopes - Fone:  99686-2494
1º Secretário: Carlos Antunes - Fone: 99675-0317
2º Secretário:   Renata Pilan   - Fone:  99798-0252

Conselho Fiscal:  Erineu Mitsuo Asso, Udson Alberto Bassetto  Rosse-
to, Marcelo Ricardo  Aguiar e  Antônio Fernando Morales.  

Suplentes:  Jesus Camilote Gomes  , José Haroldo Andrade  e  Adail-
ton Fernando de Castro.

Coordenadora geral da residência: Maria Helena Bernardo - 
Fone: 997318112/ 38825798 
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  BALANCETE MENSAL
juNho 2019

ENTrAdA
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.860,00
2-Coleta das Missas.......................................................... R$ 22.813,30
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$   2.558,00
4-Capelinhas..................................................................... R$   2.356,25
5-Aluguéis e Muros...........................................................  R$   4.089,00
6-Festa do Padroeiro 2019................................................ R$ 39.648,20
7-Publicidade - Informativo Paroquial...............................  R$      800,00
8-Rendimentos bancários.................................................  R$      314,72
9-Patrocínio  - Festa Divino Pai Eterno ............................ R$      210,00
10-Patrocínio  - Festa São Cristóvão................................ R$   1.020,00
11-Cesta Básica – Famílias carentes................................ R$      980,00
12-Bazar Paroquial............................................................ R$      520,00
13-Carnê da Reforma – 2ª Etapa...................................... R$      770,00
14-Doações....................................................................... R$   2.167,00
Total de Entrada............................................................. r$ 107.106,47

SAÍdA 
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$  13.268,39
2-Mitra Arquidiocesana.......................................................  R$    7.017,79
3-Côngrua  do Pároco......................................................... R$    3.323,85
4-Espórtula  Diác. Luiz Carlos............................................ R$    1.996,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório......................................... R$    4.978,22
6-Aquisição, Consertos e  Manutenção.............................. R$    2.878,19
7-Telefone, TV e  Internet  ................................................. R$       994,90
8-Água e Esgoto.................................................................  R$    1.104,40
9-Terreno Divino Pai Eterno (12/16)................................... R$    5.000,00
10-Material de Limpeza (Matriz, Casa Paroquial, Salão e  Capelas)......... R$       686,28
11-Energia elétrica.............................................................. R$    1.263,52
12-Combustível................................................................... R$       561,29
13-RPA - Limpeza das Capelas  e Salão............................ R$    1.920,00
14-Informativo Paroquial .................................................... R$    1.517,00
15-Casa Paroquial .............................................................. R$    1.530,40
16-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$       300,00
17-Unimed..........................................................................  R$       694,39
18-Tarifas bancárias  ......................................................... R$       108,52
19-Taxas Públicas..............................................................  R$       905,25
20-Segurança .................................................................... R$       150,00
21-Despesas Festa do Padroeiro 2019.............................. R$  21.212,19
22-Reforma – 2ª e 3ª Etapas.............................................. R$  24.110,28
Total de Saída................................................................... r$ 95.520,46    

Pe. josé  hergesse                                                       udson rossetto
         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 
juNhO 2019

- Total de Dizimistas: 1.112
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 503
- Novos Dizimistas: 02
- Total arrecadado: R$ 28.860,00

os pobres. As Paróquias destinam uma porcentagem do dízimo recebido para 
realizar ações sociais e apoiar projetos de promoção humana

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! 

A Pastoral do Dízimo tem por ob-
jetivo levar aos fiéis  o verdadeiro 

sentido de participação na Igreja, da 
qual cada batizado é parte. O Dízimo 

objetiva atender a três dimensões 
na Igreja. Uma delas é a  dimensão 
caritativa do Dízimo e se manifesta 

no cuidado que a Igreja, como conti-
nuadora da missão de Jesus, tem com 

SALÃO PAROQuIAL – ALuGuEL
- SALÃo PAroQuIAL MAIor: 

100 mesas e 400 cadeiras. 
Valores: De 2ª a 6ª feira: R$ 
500,00. Sábado e Domingo: 

R$ 1.500,00

- SALÃo PAroQuIAL MENor:
 25 mesas e 100 cadeiras. 

Valor: Em qualquer dia da se-
mana: R$ 300,00

INForMAÇÕES: 
Secretaria Paroquial 

Fone: (14) 3882-0297 Cozinha do Salão 
Paroquial Menor
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
AGOStO – 2019

02/08 (1ª Sex): 19:30h – Matriz – Coração de JeSuS (Ph)
03/08 ( 1º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito (lCS)
                         18:30h – Matriz  (Ph)
04/08 (1º dom): 07:30h – Matriz (lCS)
                         09h – Matriz  (Ph)
                         11h – CaPela divino Pai eterno (Ph)
                         11h – CaPela Santo exPedito (lCS)
                         17h – CaPela São CriStóvão (Ph)
                         19h – Matriz  (Ph
07/08 (1ª Qua): 15h – Matriz – miSSa e NoveNa da Sobriedade (JrG)
08/08 (1ª Qui): 19:30h – reGião MiSSionária 3 (P)
                         19:30h – reGião MiSSionária 5 (PC)
09/08 (2ª Sex): 19:30h – CaPela Santo antônio – beNção doS PãeS (JrG)
10/08 (2º Sab) : 16h – Santo exPedito (Pv)
                         18:30h – Matriz (Ph)
11/08 (2º dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                         09h – Matriz  (Ph)
                         11h – CaPela divino Pai eterno  (lCS)
                         11h – CaPela Santo exPedito   (Ph)
                         17h – CaPela São CriStóvão (lCS)
                         19h – Matriz  (Ph)
14/08 (2ª Qua): 15h – Matriz – miSSa e NoveNa da Sobriedade (Ph)
                         19:30h – reGião MiSSionária 4 (Pv)
                         19:30h – reGião MiSSionária  6 (PC)
                         19:30h – reGião MiSSionária 11 ( JrG)
15/08 (3ª Qui): 19:30h – reGião MiSSionária 2  (P)
17/08 (3º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito (lCS)
                         18:30h – Matriz  (Ph)                                                       
18/08(3º dom): 07:30h – Matriz (lCS)
                         09h – Matriz  (Ph)
                         11h – CaPela divino Pai eterno (Ph)
                         11h – CaPela Santo exPedito ( lCS )
                         11h – CaPela São CriStóvão (Ph)
                         19h – Matriz  (Ph)
21/08 (3ª Qua): 15h – Matriz – miSSa e NoveNa da Sobriedade (Ph)
                         19:30h – reGião MiSSionária 1 ( JrG)
                         19:30h – reGião MiSSionária 7 (Pv)
22/08 (4ª Qui): 19:30h – reGião MiSSionária 9 (P)
                         19:30h – reGião MiSSionária 10 (PC)
24/08 (4º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (lCS)                                                       
25/08(4º dom): 07:30h – Matriz (Ph)
                         09h – Matriz  (Ph)
                         10:30h – Matriz – batizado (Ph)
                         11h – CaPela divino Pai eterno  (lCS)
                         11h – CaPela Santo exPedito (P )
                         17h – CaPela São CriStóvão (lCS)
                         19h – Matriz  (Ph)
 28/08 (4ª Qua): 15h – Matriz – miSSa e NoveNa da Sobriedade (Ph)
                         19:30h – reGião MiSSionária 9 (Pv)
24/08 (4º Sab) : 16h – CaPela Santo exPedito (Ph)
                         18:30h – Matriz  (lCS)                                                       
31/08 (5º Sab): 16h – CaPela Santo exPedito (P)
                         18:30h – Matriz  (Ph)                                                       

- miSSaS: (PH): Pe. herGeSSe / (CJ): Côn. Joinville/ (LCS): diáCono Per-
Manente luiz CarloS doS SantoS/ (JrG): MeP JoSé roQue GaSPerini /  
(P): MeP Palhinha; (PC): MeP Paulo CaMarGo;  (Pv): MeP Paulo volPato

- de 05 a 09 de aGoSto de 2019 aConteCe o retiro eSPiritual do Clero 
da arQuidioCeSe de botuCatu, eM aGudoS, SP, Que Será orientado 
Por doM luiz SoareS viera, natural de ConChaS, SP, e arCebiSPo eMé-
rito de ManauS, aM.

PROJETO DE REFORMA – 4ª ETAPA
A 4ª Etapa do Projeto de Reforma será a pintura externa da Matriz, 

com as obras a serem realizadas entre julho de 2020 e julho de 2021.

Contamos com a compreensão e ajuda de todos, através 
da Oração, do Dízimo, da Coleta das Missas e de outras doações!

PROJETO ARQUIDIOCESANO DE FORMAÇÃO
No mês de agosto terá iní-

cio o 4º Grupo de Formação 
de Discípulos Missionários 
sob a orientação da Equipe 
Paroquial de Formação, com 
a presença de membros dos 
Movimentos  Apostolado da 
Oração, RCC, Vicentinos, 
terço dos Homens, Cená-
culo, das Pastorais da Eco-
logia, da Sobriedade, da 
Pessoa Idosa e de outras Pastorais e Movimentos que não pude-
ram participar nos grupos anteriores.  Datas dos Encontros: 12/08 
– 19/08 – 26/08 – 02/09 – 09/09. Horário: das 19:30h às 21:30h, no 
Salão Paroquial Maior. 

TROCA DE VEÍCULO
Com a aprovação do Conselho Administrativo Paroquial – CAP – e 

autorização do Arcebispo, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus tro-
cou o seu Veículo: - Veículo novo Onix 1.4L – Ano/Modelo 2019, preto, 
no valor de R$ 54.590,00; -  Veículo usado Onix, 1.4L – Ano/Modelo 
2016, preto vendido no valor de R$ 36.190,00. A diferença no valor de 
R$ 18.400 será quitada em 24 parcelas de R$ 859. 


