FELIZ E SANTO NATAL PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO
Os casais amasiados ou
TODOS! ABENÇOADO 2018! casados
somente no civil
O sinal de Deus é a
simplicidade. O sinal de
Deus é o menino. O sinal de Deus é que Ele
faz-se pequeno por nós.
Este é o seu modo de
reinar. Ele não vem com
poder e grandiosidades externas. Ele vem
como menino - inerme
e necessitado da nossa ajuda. Não nos quer
dominar com a força.
Tira-nos o medo da sua
grandeza. Deus fez-se pequeno a fim de que nós pudéssemos compreendê-Lo, acolhê-

-Lo, amá-Lo. Papa Bento
XVI – Homilia – Noite de Natal – Roma – 24/12/2006.

INICIAÇÃO CRISTÃ/CATECUMENATO
As
pessoas com
mais de 16 anos que
pedirem o Sacramento
do Batismo participam
da Iniciação Cristã/
Catecumenato,
com
encontros semanais,
durante um ano. Concluído o tempo de preparação recebem no mesmo
dia os Sacramentos do Batismo, da Crisma e da Eucaris-

tia. Coordenação Paroquial:
Eleni e José Roque Gasperini
– Fone: 3882-5897

poderão regularizar essa situação diante da Igreja participando dos Encontros da
Catequese de Adultos nos
meses de fevereiro e março
de 2018. O Casamento Comunitário será no dia 16 de
junho às 10h, na Matriz.
Orientações:
1- Os casais em 2ª União
participam dos Encontros e
das atividades da Pastoral
Familiar ou conversam diretamente com o Pároco.
2- Os casais amasiados ou
casados somente no civil que
ainda não fizeram a 1ª Eucaristia ou a Crisma, primeiro casam
no Religioso e depois fazem a 1ª
Comunhão e a Crisma.
3- Os casais amasiados
ou casados somente no civil
que já fizeram a 1ª Eucaristia e a Crisma, neste caso,
casam no Religioso, se confessam e voltam a participar
da Comunhão.
4Os casais que vão se
casar no Casamento Comunitário estão dispensados da
Taxa de Casamento.
5Para o Casamento

Comunitário não é necessário roupas especiais ou outro
tipo de despesa. A Pastoral
Familiar é responsável pelos
Cantos na celebração.
6- Os Encontros da Catequese de Adultos acontecem na quinta-feira, das
19:30h às 21:30h; no sábado, das 16h às 18h.
7- Desses Encontros da
Catequese de Adultos poderão também participar pessoas
solteiras com 16 anos completos que ainda não fizeram a 1ª
Eucaristia e a Crisma.
8- As Inscrições devem
ser feitas na Secretaria Paroquial, durante o mês de ja-
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CADA UM NA SUA FUNÇÃO,
RESPEITANDO O ESPAÇO DO
OUTRO, E TRABALHANDO
PARA O BEM DE TODOS!
Editorial

Irmãos e Irmãs
Saúde e Paz!
Durante este ano, atendendo a solicitação da Equipe Arquidiocesana de
Formação, acolhemos na Casa Paroquial, de domingo à noite a sexta-feira
à tarde, quando retornam para suas famílias e Paróquias de origem, 3 seminaristas menores, que estão cursando o Ensino Médio no Colégio La Salle.

Expediente
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Querida comunidade paroquial
Sagrado Coração de Jesus, é com
muita gratidão que estamos caminhando para o fim deste ano de
2017, pois dele tiramos experiências únicas que com toda certeza
transformaram-nos dia após dia.
Passamos por diversos desafios, mas com toda certeza
situações que vieram para fortalecer e somar aos tantos momentos de alegria, fraternidade
e partilha, especialmente com o
Pe. Hergesse, que nos transmitiu desde o primeiro dia, o 22 de
Janeiro deste ano, sua sabedoria e experiência, motivando-nos
a nunca desistir e sendo exemplo
de entrega na simplicidade.
Louvo a Deus nesse fim de ano
pela oportunidade de ter sido tão
bem acolhido nessa comunidade,
da qual hoje sinto fazer parte, e
pela grandiosidade dos ensinamentos que daqui saíram e hei de
carregar sempre comigo.
Que o próximo ano seja tão
próspero e rico em ensinamentos
quanto este! Grande abraço!
Afonso Roldão - Paróquia São
Pedro Apóstolo – Avaré – SP.

Este ano de experiência vocacional foi um
ano bem trabalhoso e duro, e que muito valeu a pena em diversos aspectos. A Paróquia
foi bem acolhedora em todos os momentos,
assim como o Pe. Hergesse que nos proporcionou vivenciar essa experiência, uma experiência de fé, fraternidade e comunidade.
Gostaria de agradecer a todos vocês paroquianos da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus pelo acolhimento, conto com a orações
de todos vocês para que possamos voltar
cada ano renovados para a missão que Deus
escolheu para cumprirmos.
Gustavo Bruno – Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Botucatu, SP
Com grande alegria, compartilho com todos os paroquianos
da Paróquia Sagrado Coração de
Jesus minha felicidade. Vocês, paroquianos, fazem parte, agora, da
minha família. Para mim, a vida
em comunidade com o senhor Padre Hergesse e com os meus amigos é essencialmente significante
para minha formação.
Em parte escolar, para mim está
sendo muito difícil, pois tenho grandes dificuldades, devido às lacunas
da Escola Pública, mas para isso é preciso de estudo. Quero, sim, estar de
volta à Casa de Acolhimento D. Silvio Maria Dário.
Abraço a todos. Paz e bem! Kaik Vieira - Paróquia São Joaquim
– Igaraçu do Tiete, SP
Que Deus nos ajude e Senhora
Santana nos proteja! E que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o Coração de Jesus!

Sempre agradecido!
Pe. José Hergesse – Pároco
e-mail: jhergesse@gmail.com
Acesse: scjbotucatu.com.br

DIRETÓRIO ARQUIDIOCESANO - SACRAMENTO DA ORDEM
O SEMINÁRIO MENOR - Será um lugar especificamente determinado de acolhida e acompanhamento de vocacionados que estão cursando
o Ensino Médio, estabelecido segundo critérios e
orientações da Equipe Arquidiocesana de Formação, em comum acordo com o Arcebispo.
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MORAL CATÓLICA: UM CAMINHO DE
REALIZAÇÃO HUMANA E CRISTÃ

A moral conjugal na
sua integridade
É de prever que estes ensinamentos não serão, talvez,
acolhidos por todos facilmente: são muitas as vozes,
amplificadas pelos meios
modernos de propaganda,
que estão em contraste com
a da Igreja. A bem dizer a
verdade, esta não se surpreende de ser, à semelhança do
seu divino fundador, "objeto
de contradição"; mas, nem
por isso ela deixa de proclamar, com humilde firmeza, a
lei moral toda, tanto a natural como a evangélica.
Ao defender a moral conjugal na sua integridade, a
Igreja sabe que está contri-

buindo para a instauração de
uma civilização verdadeiramente humana; ela compromete o homem para que este
não abdique da própria responsabilidade, para submeter-se aos meios da técnica;
mais, ela defende com isso a
dignidade dos cônjuges.
Fiel aos ensinamentos e ao
exemplo do Salvador, ela mostra-se amiga sincera e desinteressada dos homens, aos quais
quer ajudar, agora já, no seu
itinerário terrestre, "a participarem como filhos na vida do
Deus vivo, Pai de todos os homens". Papa Paulo VI – Carta
Encíclica Humanae Vitae, sobre a regulação da natalidade, nº 18 – 25/07/1968

DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA:
VER, JULGAR E AGIR
Servir verdadeiramente
o Bem Comum
Deste modo, tendes a oportunidade de seguir no vosso trabalho profissional uma vocação
nobre, deixando-vos questionar
por um sentido mais amplo da
vida, ou seja, sem vos deterdes
no sucesso pessoal ou no lucro,
mas procurando constantemente servir verdadeiramente o bem
comum esforçando-vos por multiplicar e tornar os bens deste
mundo mais acessíveis a todos.
Viestes aqui a Roma para vos
encontrardes com o Sucessor de
Pedro o qual se preocupa particularmente com os mais pequeninos e débeis, como as crianças.
Enxugar as suas lágrimas mediante projetos concretos que os
possam ajudar, significa contrastar a cultura do descarte e contribuir para a edificação de uma
sociedade mais humana.
Encorajo-vos a prosseguir esta

vossa atividade com a convicção
de que a ternura de Deus se reflete
de maneira especial nas crianças
inocentes, necessitadas de atenções e de apoio. Papa Francisco
– Discurso aos representantes
da Empresa Multinacional Sixt –
Roma – 04/11/2017

PARA REFLETIR

Maneiras de amar
O rio passa ao lado de
uma árvore, cumprimenta-a, alimenta-a, dá-lhe
água… e vai em frente,
dançando. Ele não se
prende à árvore...
A árvore deixa cair
suas flores sobre o rio em
profunda gratidão, e o rio
segue em frente...
O vento chega, dança ao redor da árvore e segue em frente. E a árvore empresta o seu perfume ao vento…
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FAMÍLIA: HARMONIA CONJUGAL
E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
A miséria
material, o luxo
e o sacramento
do Matrimônio
Muitas
vezes
a escolha do matrimônio civil ou,
em diversos casos, da simples
convivência não é
motivada por preconceitos ou relutância face
à união sacramental, mas por
situações culturais ou contingentes. Sabemos que está
em contínuo crescimento o
número daqueles que, depois
de terem vivido juntos longo
tempo, pedem a celebração
do matrimônio na Igreja.
Muitas vezes, escolhe-se a
simples convivência por causa
da mentalidade geral contrária
às instituições e aos compromissos definitivos, mas também porque se espera adquirir

maior segurança existencial
(emprego e salário fixo). Noutros países, por último, as uniões de fato são muito numerosas, não só pela rejeição dos
valores da família e do matrimônio, mas sobretudo pelo fato
de a cerimônia do casamento
ser sentida como um luxo, pelas condições sociais, de modo
que a miséria material impele a
viver uniões de fato. Papa Francisco – Exortação Apostólica
Amoris Laetitia, sobre o amor
na família, nº 294 – 19/03/2016

FÉ E RAZÃO: DUAS ASAS
EM BUSCA DA VERDADE

A Razão e a Fé em sua
relação com os migrantes
As universidades católicas
sempre procuraram harmonizar a investigação científica com a teológica, fazendo
dialogar razão e fé. Considero oportuno empreender ulteriores estudos sobre as causas remotas das migrações
forçadas, com o propósito

AS RELIGIÕES: RESPEITO, DIÁLOGO E PAZ

Liberdade Religiosa condição
para a convivência pacífica
É óbvio que a liberdade de consciência e de religião não quer dizer
uma relativização da verdade objetiva, que todo o ser humano, por
dever moral, está obrigado a procurar. Na sociedade organizada, ela
é somente a tradução institucional
daquela ordem com que Deus dispôs que as suas criaturas possam
conhecer, acolher e corresponder,
como pessoas livres e responsáveis,

à sua proposta eterna de aliança.
O direito civil e social à liberdade religiosa, enquanto atinge
a esfera mais íntima do espírito,
revela-se ponto de referência e, de
certo modo, torna-se a medida dos
outros direitos fundamentais. Trata-se, efetivamente, de respeitar o
espaço mais profundo da autonomia da pessoa, permitindo-lhe agir
segundo o ditame da sua consciência, quer nas escolhas privadas
quer na vida social. Papa João

Paulo II – Mensagem para o XXI
Dia Mundial da Paz – 01/01/1988

de identificar soluções praticáveis, mesmo se a longo
prazo, porque é necessário
em primeiro lugar garantir às
pessoas o direito a não ser
obrigadas a emigrar.
«A Igreja sempre contemplou nos migrantes a
imagem de Cristo, que disse: “Era estrangeiro e acolhestes-me” (Mt 25, 35). As
suas itinerâncias são uma
provocação à fé e ao amor
dos cristãos, chamados a
sanar os males derivados
das migrações e a descobrir
o desígnio que Deus realiza
neles, mesmo quando são
causadas por evidentes injustiças». Papa Francisco –
Discurso aos participantes
da Conferência internacional sobre refugiados e migrantes num mundo globalizado – Roma – 04/11/2017
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PARAPSICOLOGIA: UMA CIÊNCIA

A SERVIÇO DA FÉ, DA LIBERTAÇÃO E DA VIDA

- O Animador ou Comentarista deverá utilizar uma estante
à parte, mais simples do que a
da mesa da Palavra.
- Os comentários litúrgicos
não devem ser longos, nem confundidos com homilia; breves,
seu sentido é oferecer elementos

que ajudem a compreensão do
momento da celebração.
- Os leitores devem ser pessoas
devidamente preparadas para esta
função, conscientes que ocupam lugar de destaque e responsabilidade
na Liturgia. (Diretório Arquidiocesano da Pastoral dos Sacramentos)

VIVER COM SABEDORIA
Beladona
O discípulo disse ao
Mestre: – Tenho passado
grande parte
do meu dia
vendo coisas
que não devia
ver, desejando
coisas que não
devia desejar,
fazendo planos que não
devia fazer.
O Mestre
convidou o discípulo para um passeio. No caminho, apontou uma planta
e perguntou se o discípulo sabia o que era.
O Discípulo respondeu:- Beladona. Pode matar quem comer suas folhas.
– Mas não pode matar quem apenas a contempla, disse o Mestre. E
continuou: Da mesma maneira, os desejos negativos não podem causar
nenhum mal se você não se deixar seduzir por eles.

O campo em
que a Parapsicologia trabalha é
imenso. Por vezes
trata-se de aparentes incorporações, possessões
demoníacas, um
desencarnado
que parece falar
pela boca de um
médium; poderes que são atribuídos a um feiticeiro, cirurgias
espirituais, incêndios misteriosos, adivinhações de fatos
ocorridos em regiões distantes,
um analfabeto que começa a
falar em línguas estrangeiras
ou desconhecidas.
Ou ainda: pessoas falecidas
que aparecem em fotografias,
batidas, ruídos estranhos, música ou vozes do além, casas mal-assombradas, objetos que se
deslocam sem a interferência física, lâmpadas que se acendem,
se apagam ou explodem, aparelhos que ligam e desligam sozinhos e tantos outros...
A ciência tradicional, até pouco
tempo atrás, e num certo sentido,
ainda hoje, ficava perplexa diante
desses fenômenos aparentemente sem explicação!
A Parapsicologia, no entanto, como ciência, tem por objetivo o de demonstrar que toda
essa série de “ fenômenos estranhos”, interpretados como
sendo resultado da ação de forças do além, são de fato, efeito
de faculdades humanas.

Os competentes parapsicólogos acreditam e ensinam que
não se deve fomentar ou “desenvolver” essas manifestações
parapsicológicas. As pessoas que
as manifestam, além de criarem
em torno de si um ambiente
quase insuportável, são afetadas
por transtornos psicossomáticos
de diversos tipos. Podem mesmo, com o uso exagerado desses
fenômenos e o desgaste psíquico decorrente, ser acometidas
por crises e debilidades nervosas
e outros transtornos mentais.
Os portadoras de faculdades
parapsicológicas precisam ser
acolhidos e orientados na superação ou, pelo menos, no modo
de lidar ou conviver com esses
fenômenos! Infelizmente, por ignorância, procuram ajuda em lugar ou em pessoas erradas, sem
escrúpulos e interessadas apenas em explorar economicamente
quem já se encontra espiritualmente fragilizado. ( Cf. Pe. Edvino
Augusto Friderichs, SJ, Panorama
da Parapsicologia ao alcance de
todos, Edições Loyola). Continua... Pe. José Hergesse
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A IGREJA E O

DESARMAMENTO NUCLEAR

Cardeal Peter Appiah Turkson, Prefeito do Dicastério para
o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral

DIA MUNDIAL DOS POBRES
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
A Igreja realizou dia 19 de
novembro, 33º Domingo do
Tempo Comum, o 1º Dia Mundial dos Pobres, com o tema:
“Não amemos com palavras,
mas com obras”. Trata-se, segundo mensagem do papa
Francisco, publicada dia 17 de
junho deste ano, de um convite
dirigido a todos, independente
de sua crença religiosa, para
que se abram à partilha com os
pobres em todas as formas de
solidariedade, como sinal concreto de fraternidade, e assumam compromissos concretos
de transformação social para
que todos tenham condições
de viver uma vida digna.
De acordo com estudo divul-

“ Não amemos com
palavras, mas com obras”
gado em fevereiro pelo Banco
Mundial, o número de pessoas
vivendo na pobreza no Brasil
deverá aumentar entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim de
2017. Segundo o documento,
a atual crise econômica representa uma séria ameaça aos
avanços na redução da pobreza e da desigualdade.

“Perspectivas para um mundo livre de armas nucleares e desarmamento integral” é o tema
do documento conclusivo da
Conferência sobre o Desarmamento Nuclear promovida pelo
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.
O evento, realizado no Vaticano sexta-feira e sábado (10
e 11/17), com a participação
de líderes religiosos e políticos, vencedores do Nobel e
representantes da sociedade
civil e de organizações internacionais, terminou com o
pronunciamento do Cardeal

Peter Turkson, Prefeito do Dicastério do Vaticano, que leu
as conclusões preliminares e
traçou as linhas do futuro compromisso para o desarmamento, o desenvolvimento e a paz.
No documento reitera-se a
condenação do uso e da posse
de armas nucleares, pois são
"instrumentos de guerra indiscriminados e desproporcionais"
e alerta sobre os efeitos negativos e graves na atmosfera e
nos oceanos decorrentes dos
testes efetuados com estas armas. Fonte: Vaticano/Eventos – 12/11/2017

O PAPA DO SORRISO

“Aqueles 33 dias de Pontificado conquistaram a Igreja e o
mundo com a bela novidade na
Cátedra de Pedro: João Paulo I
falava com palavras simples e
com grande humildade. Era um
pastor particularmente próximo
dos sacerdotes e das pessoas
doentes; foi um Bispo de uma
Pontífice particularmente sensível humanamente e cristão
aos sofrimentos das pessoas,
às dificuldades dos sacerdotes.
Esteve sempre presente nos
momentos de dor, nos dramas
da vida e junto aos idosos. Via-se nele uma coerência da prática sacerdotal das virtudes
fundamentais da vida cristã (fé,
esperança e caridade) e das virtudes cardeais (prudência, justiça, fortaleza e temperança)”.
Cardeal Beneamino Stella –
Prefeito da Congregação para
o Clero e Postulador da causa

Papa João Paulo I – De 26/08
a 28/09/1978
de beatificação de Albino Luciani, Papa João Paulo I.
OBS: Na quarta-feira, dia 08
de novembro, o Papa Francisco reconheceu as virtudes heroicas do Servo de Deus Papa
João Paulo I, tornando-o Venerável. O próximo passo é a Beatificação e depois a Canonização, ou seja, o reconhecimento
oficial por parte da Igreja, da
santidade de João Paulo I.
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ORIENTAÇÕES PASTORAIS - O DÍZIMO
O que é o Dízimo? O Dízimo é uma contribuição
mensal dos fieis, por meio da qual assumem sua
corresponsabilidade na sustação da Paróquia. O Dízimo tem seu fundamento na Fé. A pessoa de Fé,
além de acreditar em Deus, reconhece que Ele é a
fonte de sua vida e que lhe proporciona ser o que é e
conquistar o que tem. Diante deste reconhecimento,
a pessoa de Fé sente-se agraciada e, como sinal de
gratidão devolve a Deus, por meio da Igreja, uma
parte daquilo que recebe e conquista.
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 - outubro 2017

- Total de Dizimistas: 984
- Dizimistas que pagaram o Dízimo: 497
- Novos Dizimistas: 06
- Total arrecadado: R$ 28.763,50
ATENDIMENTO PAROQUIAL
- SECRETARIA PAROQUIAL: De 2ª a Sexta-feira: das 08h às 18h / Sábado: Das
08 às 12h. Fone: (14) 3882-0297 – Secretárias: Pérola e Angélica.
- BATIZADO: PREPARAÇÃO – 1º sábado, das 19h às 22h/ 3º Domingo, das 09h
às 12h, no Auditório / BATISMO: 4º Domingo – Matriz – 10:30h.
- CASAMENTO: Sexta-feira: 21h / Sábado: 11h e 20h
- BENÇÃO DE CASAS E VISITAS AOS ENFERMOS: 6ª feira, das 9h às 11:30h.
Favor, deixar na Secretaria Paroquial, o nome, o endereço e o telefone, esclarecendo se é Benção de casa, confissão de Idoso ou doente ou Unção dos Enfermos.
- CONFISSÕES E CONVERSAS PESSOAIS COM O PADRE: 3ª, 5ª e Sáb
– das 09h às 11:30h; 4ª e 6ª feira: das 14h às 17h. Em outros horários, combinar diretamente com o Padre.
- MARCAR MISSAS: Nas Missas da Matriz as intenções são marcadas na Secretaria Paroquial, pessoalmente ou por telefone. Nas Capelas, é marcada até 5 minutos
antes de começar a Missa. Cada pessoa marca uma Intenção por horário de Missa.
A Oferta é espontânea.
Acesse: www.scjbotucatu.com.br

BALANCETE MENSAL
outubro 2017

Entrada
1-Dízimo............................................................................ R$ 28.763,50
2- Coleta das Missas......................................................... R$ 21.973,85
3-Secretaria Paroquial....................................................... R$ 2.185,20
4-Capelinhas..................................................................... R$ 3.224,30
5-Aluguéis e Muros............................................................ R$ 3.030,00
6-Publicidade Informativo Paroquial................................. R$ 1.000,00
7-Rendimentos bancários.................................................. R$
152,32
8-Carnê da Reforma do Salão Paroquial.......................... R$
890,00
9-Quermesse São Judas Tadeu........................................ R$ 1.761,00
10-Polenta na Tábua......................................................... R$ 6.157,60
11-Bazar Paroquial............................................................ R$ 1.249,00
12-Cestas Básicas............................................................. R$
450,00
13-Doações....................................................................... R$ 1.510,40
Total de Entrada................................................................ R$ 72.347,17
SAÍDA
1-Funcionários, Encargos Sociais e GPS .......................... R$ 9.848,62
2-Mitra Arquidiocesana....................................................... R$ 6.565,51
3-Côngrua .......................................................................... R$ 3.142,37
4-Espórtula Diácono Luiz Carlos......................................... R$
937,00
5-Pastorais, Liturgia e Escritório ........................................ R$ 4.103,04
6-Aquisição, Consertos e Manutenção de Imóveis............ R$ 1.245,54
7-Material de Limpeza – Matriz, Capelas e Salão............... R$
321,56
8-Telefone, TV e Internet ................................................. R$
564,36
9-Água e Esgoto.................................................................. R$ 1.428,62
10-Energia elétrica.............................................................. R$
975,51
11-Combustível................................................................... R$
403,99
12-RPA - Limpeza das Capelas.......................................... R$ 1.720,00
13-Folheto de Missa 2018 (1/3)......................................... R$ 1.753,34
14-Informativo Paroquial .................................................... R$ 1.379,00
15-Casa Paroquial ..............................................................R$ 1.676,98
16-Cesta Básica – Famílias carentes.................................. R$ 1.206,26
17-Manutenção do Relógio da Matriz................................. R$
300,00
18-Unimed........................................................................... R$
642,24
19-Taxas - IPTU.................................................................. R$
705,71
20-Tarifas bancárias........................................................... R$
172,95
21-Reforma Elétrica Capela Santo Expedito ..................... R$ 2.672,67
22- Segurança .................................................................... R$
150,00
23-Reforma Salão Paroquial (mão de obra-material)......... R$ 12.995,01
Total de Saída................................................................... R$ 54.910,28
Pe. José Hergesse
Pároco

Marcelo Aguiar
Tesoureiro

O Balancete mensal, detalhado, segundo as orientações da
Arquidiocese de Botucatu, SP, encontra-se na Secretaria Paroquial
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PROGRAMAÇÃO DE MISSA
dezembro – 2017

01/12 (1ª Sex): Sagrado Coração de Jesus
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h - Matriz (PH)
02/12 (1º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
03/12 (1º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz – 1ª Eucaristia (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
05/12 (1ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena dos 3 Santos (PH)
06/12 (2ª Qua): 15h - Missa, Bençãos e Novena da Sobriedade (PH)
08/12 (2ª Sex): 11h – Matriz – Formatura Lageado (PH)
15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Capela Santo Antônio – Benção dos Pães (JRG)
09/12 (2º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
10/12 (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)
12/12 (2ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena dos 3 Santos (PH)
13/12 (2ª Qua): 15h - Missa, Bençãos e Novena da Sobriedade (PH)
15/12 (3ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
19:30h – Matriz – Ordenação Diaconal ( Arcebispo)
16/12 (3º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
17/12 (3º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno – 1ª Eucaristia (PH)
11h – Capela Santo Expedito (P)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
19h – Matriz (PH)
19/12 (3ª Ter): 19:30h – Capela Santo Expedito - Novena dos 3 Santos (PH)
22/12 (4ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
23/12 (4º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
24/12 (4º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
10:30h – Matriz – Batizado (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PP)
20h – Matriz - Missa do Galo (PH)
25/12 (4ª Seg): DIA DE NATAL
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz (PH)
29/12 (5ª Sex): 15h – Hospital Sorocabana (LCS)
30/12 (5º Sab): 16h – Capela Santo Expedito (PH)
18:30h – Matriz (PH)
31/12 (5º Dom): 07:30h – Matriz (PH)
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Divino Pai Eterno (LCS)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
17h – Capela São Cristóvão (LCS)
20h – Matriz - Encerramento do Ano (PH)
01/01 (1ª Seg): MARIA, MÃE DE DEUS – DIA MUNDIAL DA PAZ
09h – Matriz (PH)
11h – Capela Santo Expedito (PH)
19h – Matriz (PH)
- (PH): Pe. Hergesse / (PP): Pe. Paquito /(LCS): Diácono Permanente Luiz Carlos dos
Santos / (JRG): Ministro Extraordinário da Palavra José Roque Gasperini /(P): Ministro
Extraordinário da Palavra Palhinha

CATEQUESE
PAROQUIAL 2018
1-INFÂNCIA MISSIONÁRIA

Aos sábados,
das 09:30h às
10:30h, nas Salas
do Catebrincando, para crianças
com idade de 6 e
7 anos.

2-PRIMEIRA EUCARISTIA
Aos sábados, das 09:30h às
11h e nas quartas-feiras, das
18:30h às 20h, nas salas dos
Blocos 2 e 3, com crianças a
partir de 8 anos completos. São
3 anos de preparação. As crianças com idades maiores ou
adolescentes com até 13 anos
poderão também fazer a Inscri-

ção. Serão formados grupos de
acordo com a idade.

3-PERSEVERANÇA

Aos sábados, das 09:30h às
11h, nas salas do Bloco 1. Às quartas-feiras, das 18:30h às 20h, nas
salas do Bloco 2. Aos Sábados e
Domingos das 10h às 11:30h, nas
salas do Bloco 1, e às Quartas-feiras, das 18:30h às 20h, no Bloco 2.

4- PASTORAL DA CRISMA
Aos Sábados e Domingos
das 10h às 11:30h, nas salas
do Bloco 1, e às Quartas-feiras,
das 18:30h às 20h, no Bloco 2.
Inscrições: Na Secretaria
Paroquial, durante o mês de
janeiro de 2018

